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”Cykelture” 
• Aflyst 
• Aflyst 
• Aflyst 
• Aflyst 

Aktivitetskalender 2021,1    Startdatoer 
To 5/8 Hold 2  Studiekreds, Jette & Poul Zachariasen 
Ma. 9/8 Hold 13  Studiekreds, Unni Maagaard 
Ti. 10/8 Hold 8  Studiekreds, Ib & Linda Thanild 
On. 11/8 Hold 10  Studiekreds, Ib & Linda Thanild 
To. 12/8 Hold 1  Studiekreds, Linda Thanild 
To. 12/8 Hold 7  Studiekreds, Lithen Agerbo 
On. 18/8 Hold 28  Studiekreds, Ole Birch 
To. 26/8 Alle Fællesforedrag, Erik Sommer 
To. 26/8  Bestyrelsesmøde (efter foredrag) 
Fr. 27/8 Hold 25  Livsinspiration, Birte Mølgaard 
Ti. 31/8 Hold 14  Sang, Birthe Jensen 
Ti. 31/8 Hold 24  Læsekreds, Jette Zachariasen 
To. 2/9  Lærermøde kl. 16.45 
Ti. 7/9 Hold 29  Noveller, Mona Olesen  
Sø. 12/9 Alle Rystesammenfest i BDO Loungen 
Ma. 27/9 Hold 19  Dans, Solveig Christiansen 
On. 29/10 Hold 20  Livsinspiration, Birte Mølgaard 
To. 18/11 Alle Fællesforedrag, Brian Lange 
To. 2/12 Alle Fælles kirkebesøg, Houlkær Kirke 
   
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBS!  
Efteråret er travl i IogU. 
Cykelture, trisse-
/traveture holder pause i 
sæson 2021,2, men gen-
optages i foråret 2022. 
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Betaling og mødedatoer 
OBS!  OBS! På sidste generalforsamling blev det vedtaget, at 
de højeste kontingenter skulle opkræves af 2 omgange. 
Hensigten er at mindske kontingent-tab ved ny nedlukning. 
I takt med at Coronaen forsvinder, vender vi tilbage til den gamle 
indbetalingsform. 
 

H 1 
Linda 

300 kr. 
300 kr. 

12/8-19/8-26/8-2/9-9/9-16/9-23/9-30/9-7/10 
14/10-28/10-4/11-11/11-18/11-25/11-2/12-9/12-16/12 

H 2  
Jette-Poul 

300 kr. 
300 kr. 

5/8-12/8-19/8-26/8-2/9-9/9-16/9-23/9-30/9 
7/10-14/10-28/10-4/11-11/11-18/11-25/11-2/12-9/12 

H 7 
Lithen 

300 kr. 
300 kr. 

12/8-19/8-26/8-2/9-9/9-16/9-23/9-30/9-7/10 
14/10-28/10-4/11-11/11-18/11-25/11-2/12-9/12-16/12 

H 8 
Ib-Linda 

300 kr. 
300 kr. 

10/8-17/8-24/8-31/8-7/9-14/9-21/9-28/9-5/10 
12/10-26/10-2/11-9/11-16/11-23/11-30/11-7/12-14/12 

H 10 
Ib-Linda 

300 kr. 
300 kr. 

11/8-18/8-25/8-1/9-8/9-15/9-22/9-29/9-6/10 
13/10-27/10-3/11-10/11-17/11-24/11-1/12-8/12-15/12 

H 13 
Unni 

300 kr. 
300 kr. 

9/8-16/8-23/8-30/8-6/9-13/9-20/9-27/9-4/10 
11/10-25/10-1/11-8/11-15/11-22/11-29/11-6/12-13/12 

H 14 
Birthe J. 

90 kr. 
90 kr. 

31/8-14/9-28/9-12/10 
26/10-9/11-23/11-7/12 

H 19 
Solveig 

113 kr 
113 kr. 

27/9-4/10-11/10-25/10-1/11 
8/11-15/11-22/11-29/11-6/12 

H 20 
Birte M. 

200 kr. 
200 kr. 

29/10-5/11-12/11-19/11 
26/11-3/12-10/12-17/12 

H 24 
Jette 

100 kr. 31/8-28/9-26/10-30/11 

H 25 
Birte M. 

200 kr. 
200 kr. 

27/8-3/9-10/9-17/9 
24/9-1/10-8/10-15/10 

H 28 
Ole-Poul 

180 kr. 18/8-1/9-15/9-29/9-13/10-27/10-17/11-1/12 

H 29 
Mona 

125 kr. 7/9-28/9-19/10-9/11-30/11 
• OBS! 19/10 ændret adresse 

 

Nyttige Kontonumre: 
 
 

Til kontingent, fællesforedrag, kirkebesøg:  
Net Bank 7831 1042093,    Mobile Pay 32658. 
Hold arrangementer: I aftaler selv betalingsform 



4 
 

Kære alle! 
 
I januar 2021,1 kunne følgende læses i I&U Posten: 
 

At sætte IogU alt for meget på pause er ikke nogen særlig god ide, 
så er det et bedre alternativ at rende rundt som mumier bag vore 
mundbind. 
Planerne er lagt, aftaler indgået, værnemidler fremskaffet. 
Enhver tanke om nedlukning og aflysninger er stuvet godt af vejen. 
Vi er bare så klar til en ny sæson – nr. 60 af sin art!! 
 

Men!! I al sin gru – virkeligheden blev en anden. Coronaen holdt 
for alvor sit indtog og forvandlede vore drømmedage til dage med 
tal, smittetal, kontakttal, evidenstal, kvik- og langsomhedstal …. 
Selv højskolesangbogen var ved at blive Corona-inficeret: 

Morgenstund har mundbind på, 
vi til vort center ile. 

Til stor glæde og lettelse for os alle, er bedre tider vendt tilbage, og 
med et Corona-pas kan vi igen det hele! 
Og det vil vi – det gør vi. 
Genåbningen fejrer vi med en ”Rystesammenfest” i Loungen, så 
sæt allerede nu et kryds i kalenderen søndag den 12. september. 
Velkommen til sæson nr. 61. Velkommen til jer alle i IogU. Herligt 
det kan lade sig gøre at starte igen. 
God fornøjelse – også med kloge ord fra Johs. Møllehave. 
 

Linda 
 

DET ENDER GODT! (af Erik Bjerager). 
JOHS. MØLLEHAVE OM DØDEN! 

Hvad vil det sige for dig at ældes med ynde? 
Det er, at man fortsat kan tage del i andres liv. Noget af det, der 
skaber et godt liv, når man bliver gammel, er, at man har et aktivt 
liv, at man har samhørighed med andre mennesker, at man ikke mi-
ster sin selvfølelse, og at man har en grundstemning af glæde. Jeg 
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lever mit liv på en basis af glæde. Selvfølelsen har jeg det sværere 
med. Jeg er blevet bange for at skulle noget. 
Samhørigheden har jeg også, og jeg oplever mine venner have den. 
De er optaget af deres børn og børnebørn og venner. Det at kunne 
være optaget af andre er så afgørende. Det åbner livet. 
Min gamle nabo har jeg lært en del af. Han har helt faste rutiner, for 
han prøver bevidst at leve et aktivt liv. 
Han læser sin avis, han går sine ture og planlægger andre ting, så 
dagen ikke flyder væk for ham. Og så har han samhørighed med 
familie, venner og dem, han bor sammen med i opgangen. 
Det bedste eksempel på, hvordan man ældes med ynde, har jeg fra 
H. C. Andersen. Han havde det med at digte i kontraster. Først 
skrev han ”Grantræet”, derefter skrev han ”Hørren”. De to fortæl-
linger siger begge noget om dette at blive gammel. 
Grantræet er altid utilfreds, fordi det vil være større. Det står ude i 
skoven og længes efter at blive til en mast på et skib. Det vil være 
noget andet og være et andet sted end der, hvor det er. Så får træet 
at vide, at det kan blive et juletræ, og efter en forrygende juleaften 
ender det på loftet, hvor kun musene er interesseret i at høre træet 
fortælle historier fra skoven. 
En socialrådgiver fik pensionister til at skrive nogle få sider om det 
bedste ved deres liv, og det hele blev udgivet. Det blev en god bog, 
og pensionisterne opdagede, at de havde haft et pragtfuldt liv. De 
trak ting frem, som var blevet glemt, men nu gav deres liv fylde. 
På samme måde er det med grantræet. Det forstod alt for sent, at li-
vet derude i skoven havde været fantastisk. Det havde altid været 
bekymret, og det ville altid være noget andet, end det var. ”Forbi, 
forbi”, sagde det stakkels træ. ”Havde jeg dog glædet mig, da jeg 
kunne. Forbi, forbi”. 
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Fællesforedrag 
Torsdag den 26/8 kl. 13:30 
Viborg Gymnasium, Skaldehøjvej 12 

 
”Med fortælling og sang” 

v/ sangkomponist og 
højskolemand 

Erik Sommer 
 

Der er garanti for gensidig gensynsglæde, når vi i dag skal nyde 
musik og sang i selskab med Erik Sommer. 
Erik Sommer har skrevet mange melodier. Den mest kendte ”Du 
som har tændt millioner af stjerner”, er blevet folkeeje. 
Erik Sommer har modtaget flere priser: ”For at have skrevet sang-
bare melodier, der har gjort nye salmer og sange kendte og skattede 
af danskerne.” 
Den nye udgave af højskolesangbogen indeholder 11 af Erik Som-
mers melodier, som ganske givet vil indgå i dagens program. 

Glæd jer! 

• Pris 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for gæster. 

• Betaling / holdnummer / navn på Netbank 7831 1042093 eller 
MobilePay 32658. 

• Tilmelding senest torsdag den 19/8 til din holdleder, som vide-
regiver til Lithen. 

 
 
 



7 
 

Rystesammenfest 
Vi fejrer 

genåbningen 
Søndag den 12. september 2021 kl. 12:30 

 BDO Loungen, Tingvej 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ide- og Udviklingscenter for Viborg Pensionister vil fejre åbningen af en 
ny Corona fri sæson i hyggeligt samvær, med noget godt at spise, flot 
underholdning og måske fællessang. (Der reserveres plads holdvis) 

 
 
 
 
 
 
Endelig indbydelse med beskrivelse af menu, priser m.m. kommer først i 
august. Derefter ….. 

Tilmelding til din holdleder, som videregiver til Linda. 
 
Betaling / hold nr. / navn på: Netbank 7831 1042093 eller Mobile Pay 32658 

Helle og Dynes 
Skovkjær 

Program 

12:00-12:30      Ankomst, klar ved bordene       
12:30-14:15      Spisning  
14:15-15:00      Underholdning ved Helle  
                          og Dynes Skovkjær 
15:00-15:30      Kaffepause 
15:30-16:15      Underholdning ved Helle  
                          og Dynes Skovkjær 
16:15-16:30      Afslutning      
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Fællesforedrag 
Torsdag den 18. november kl. 13:30 
Viborg Gymnasium, Skaldehøjvej 12 

 
”Mit liv i Fremmedlegionen” 
v/ tidl. korporalchef Brian Lange 

 

 

Den tidligere faldskærmsjæger i Frem-
medlegionen, Brian Lange, fortæller om 
sine 15 år i den legendariske enhed. 
Eventyrlysten fik i 1988 den dengang unge 
konstabel til at sige farvel til familien og Kongens Jydske Fodregi-
ment, for at træde ind i legionærernes rækker. 
Brian Lauge har været indsat i missioner overalt på jorden som sol-
dat i legionen, der, som han siger: ikke er for sarte sjæle…. 

• Fri adgang hvis du tidligere har betalt for det aflyste foredrag.  
Ellers 50 kr. for ny tilmelding, 75 kr. for gæster. 
 

• Betaling / hold nr. / navn på Netbank 7831 1042093 eller  
MobilePay 32658. 
 

• Tilmelding senest den 11. november til din holdleder, som vide-
regiver antal til Jette/Poul 
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Fælles kirkebesøg 
 

Torsdag den 2. december 
kl. 13:30 

Houlkær Kirke 
Odshøjvej 7a 

 
I 1992 blev Houlkær sogn udskilt fra Asmild sogn. Houlkær sogne-
kirke blev bygget i 1992. 
Selve kirkens kvadratiske bygning er omgivet af tilbygninger, som 
indeholder møderum m.m. 
Vest for kirke står en klokkestabel. På klokkestablens ses en vind-
fløj, der – ligesom vindfløjen på ”moderkirken” Asmild Kirkes tårn 
– forestiller en pelikan, som hakker sig selv til blods. Den mader 
ungerne med sit eget blod. I kirkekunsten symboliserer det Gud, der 
ofrer sin søn for menneskene. 
Kirkerummets inventar – altertavle og døbefont – er udsmykket af 
kunstneren Sonny Tronborg. 
Vi vil starte december/julen med seance i kirken. Derefter nyder vi 
kaffe, kage og fællessang i sognesalen. 
 
• Betaling / hold nr. / navn på Netbank 7831 1042093 eller  

MobilePay 32658.   Pris følger 
 

• Tilmelding til din holdleder senest 26. november. Antal delta-
gere videresendes til Linda. 
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Hold 14 - Sang 
 

I&U har et dejligt, stort sanghold. Er du sangglad, og har du lyst til 
at mærke glæden ved – i godt selskab med andre 
I&U’ere – at synge noget kendt og lære noget 
nyt, så er I&U stedet at tilmelde sig. 
Der synges på tirsdage fra 14.15 – 16.15 
  

• 31/8, 14/9, 28/9, 12/10 (OBS slut 16.00), 
26/10, 9/11, 23/11, 7/12 
 

• Pris for 8x2 timer: 180 kr. 
 

• Birthe Jensen 8663 9554 / 2028 5824  
birthekristine@gmail.com. 
Tilmelding direkte til Birthe 
 
 

 

Hold 19 – Seniordans 
Dans er glæde og livskvalitet. Vi er vilde med dans. Vi har lyst til 
at forøge livsglæden, få sved på panden og pul-
sen op. 
Har du lyst til at gøre noget godt for sjæl og krop 
– sætte det sociale og fornøjelige i højsædet, så 
kom og dans med. Her er plads til alle – øvede 
såvel som begyndere – singler såvel som par. 
 
• Pris for 10x2 timer: 225 kr. 

 
• Datoer: 27/9, 4/10, 11/10, 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 

6/12 
 

• Dansen slår sine folde i Egekværnen, Hald Ege kl. 15-17 på 
mandage, og ledes af danseinstruktør Solveig Christiansen.  
2041 4763 / solveig.troestrup@gmail.com 

 

mailto:birthekristine@gmail.com
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Hold 20 + hold 25 – Livsinspiration 
Kursus med inspiration til et bedre liv 
Formålet med kurset er at hente inspiration til at forblive levende 
og glad, samtidig med at man bliver ældre og oplever nye udfor-
dringer og muligheder. 
Kurset handler om nære, alment-menneskelige emner. Formen er 
oplæg og samtale. 
Der kræves ingen andre forudsætninger end interesse for samtale – 
og villighed til at lytte. 
Deltagerne har ved kursets begyndelse indflydelse på, hvilke tema-
er der arbejdes med. 
 

Mulige emner kunne eksempelvis være: 
”Må jeg være glad, når andre tæt på mig har det dårligt?” 
”Kunsten at sige nej og ja, så det føles rigtigt.” 
Og aktuelt måske noget om, hvordan vi påvirkes af, hvad der sker 
rundt om os i samfundet. 
Nogle timer kan efter ønske også bruges til samtaler om, hvordan 
det er at blive ældre. Alt afhængigt både af underviserens og hol-
dets interesse. 
 

• Birte Mølgaard, psykoterapeut, erfaren 
underviser, leder kurset. 
Birte Mølgaard – 6064 8155,  
birtemlgaard@gmail.com. 

• Pris for 8x3 timer: 400 kr. Betaling: hold nr./ 
navn på netbank 7831 1042093 eller Mobile-
Pay 32658. 
 

• De 2 hold mødes fredage kl. 10:30-13:30 på biblioteket i lokale 3 
eller i salen. 

 

 
 
Hold 25: 27/8, 3/9, 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10 
 

Hold 20: 29/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12, 17/12 

mailto:birtemlgaard@gmail.com
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Til kontingent, fællesforedrag, kirkebesøg:  
Net Bank 7831 1042093,    Mobile Pay 32658. 
 

Hold 24 – Læsekreds. 
I dag er læseoplevelsen gået fra at være en ensom affære til en soci-
al aktivitet. 
Læsekredsen giver mulighed for fælles fordybelse og berigelse. 
Man mødes om det samme udgangspunkt. 
En læsekreds er måske at sammenligne med en gryderet. Hver del-
tager kommer med sin ingrediens. 
 
• Pris for deltagelse: 100 kr.  
• Kredsen mødes 4 tirsdage kl. 10-12 i hyggeli-

ge rammer på biblioteket, Vesterbrogade:  
31/8 – 28/9 – 26/10 – 30/11 
 

• Direkte tilmelding til Jette Zachariasen: 
8662 5038 / 6133 5038 /  
zachariasen@webspeed.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyttige kontonumre  
 
 
 
 

mailto:zachariasen@webspeed.dk
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Hold 28 - Mandegruppen 
 

Mænd snakker godt med…. Mænd. Har du lyst til  ”mandesnak”, er 
du velkommen i I&U’s mandegruppe. 
 
Formålet med den er: 
At opleve i socialt fællesskab, videregive de erfaringer man selv 
har, at få en snak på kryds og tværs i hyggeligt samvær - samt del-
tage i aktiviteter af forskellig art. Man hjælper hinanden med at by-
de ind på emner. 
 
• Pris: 8 x 2 timer: 180,00 kr. 

 
• Mødegange onsdag eftermiddage kl. 14-16 på 

biblioteket. 
Datoer: 18/8, 1/9, 15/9, 29/9, 13/6, 27/10, 17/11, 
1/12  
 

• Leder af gruppen er Ole Birch og Poul Harald 
Christensen 
Tilmelding til Ole Birch. 2324 9343 / 
ole.birch@outlook.dk 

 

 
 

I&U’s hjemmeside: www.ideogudvikling.dk 
 

 

 

 
 
 
 

Du kan læse I&U Posten på hjemmesiden. 
 

Vores hjemmeside er et besøg værd. Der findes utallige oplys-
ninger om foreningen, dens formål og aktiviteter. 
Desuden findes et omfattende billedgalleri, dækkende udflugter, 
højskole, rejser, arrangementer og dagligdag.  
 

http://www.ideogudvikling.dk/
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Hold 29.  Vi læser noveller. 
                 Litteratur på en anden måde. 
 

Kom som du er. Du får udleveret en novelle, som bliver læst højt af 
en læseguide (Mona). 
Undervejs i læsningen bliver der holdt pauser, hvor vi snakker om 
det læste ud fra vores egne oplevelser og erfaringer. 
Der er ikke rigtige svar. Hvad teksten får os til at tænke på – eller 
minder os om – er det vigtige!! 
Bagefter læser vi et digt. Og på samme måde diskuterer vi det ud 
fra vores levede liv. 
Har du lyst til samvær om litteratur med indhold – så kom og vær 
med. 
 
• Tirsdagene: 7/9, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11  

kl. 14:00-16:00 på biblioteket (19/10 hos 
Mona). 

• Leder: Mona Olesen 
• Tilmelding direkte til Mona:  2396 9470.    

fidello@hotmail.com 
• Pris: 125 kr. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Når jeg læser med andre, for-
står jeg bedre mig selv, andre 
mennesker omkring mig – og 
den verden vi lever i. 

mailto:fidello@hotmail.com
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Generalforsamling 
• Referat af ordinær generalforsamling afholdt torsdag den 23. ja-

nuar 2020 - og af ekstraordinær generalforsamling afholdt den 8. 
oktober 2020 - kan læses på I&U’s hjemmeside: 
www.ideogudvikling.dk  
 

• Generalforsamlingen berammet til afholdelse torsdag den 28. ja-
nuar 2021 aflyses grundet corona-situationen. 
Regnskabet for 2020 er godkendt af revisor. Bestyrelsen har 
godkendt budget for 2021. 
 

• Næste generalforsamling afholdes torsdag den 27. januar 2022 
kl. 16.30 i lokale 3 på biblioteket.  
 

 
 
 
 

Billetter til teater, koncert m.m.  
I&U får ofte - favorabelt -  billetter tilbudt fra Tinghallen. 
Rie Christiansen er kontaktperson og formidler. 
 

• Rie, 2073 9508 / rie.amc@gmail.com 
Tilmelding til Rie direkte. 

• Beløbet indsættes på den specielle I&U billet-
konto 7831  1755553 (husk at anføre dit hold-
nummer og navn) 

• Billetter udleveres i Tinghallens foyer ca. ½ 
time før forestillingen. 

 
 
 
 

mailto:rie.amc@gmail.com
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Indbetalinger til I&U  
Skriv altid hold nr., aktivitet og navn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontingent  
• Netbank. 7831 1042093.  
• MobilePay. 32658.  
Kontingentet betales efter første mødegang.  
 

Anden betaling 
Fællesforedrag, kirkebesøg m.m. 
• Net-bank 7831 1042093 eller 

• MobilePay 32658 
 

Særlige arrangementer 
Arrangerende lærer modtager betaling på  
særligt kontonummer til: 
• Højskole: Net-bank 7833 1501748.  
• Rejser: Net-bank 7833 1501748. 
• Billetter til Tinghallen: Net-bank  

7831 1755553.  
 

Holdenes egne arrangementer 
Endagsture o.l. med dit hold og din egen  
holdleder:  
• I aftaler selv betalingsform. 
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I&U’s hold 
Nr Tidspunkt Sted + pris Lærer 

 
1 

 
Studiekreds  
Torsdage 
Kl. 13.30-16.30 
Start 12/8 

 
Biblioteket 
Vesterbrogade 
18x3 timer 
600 kr. 

 
Linda Thanild  
4042 0759 
lindathanild@gmail.com 
 
 

2  
Studiekreds  
Torsdage 
Kl. 13.00-16.00 
Start 5/8 

 
Trepas 
Vævervej 
18x3 timer 
600 kr. 

 
Jette & Poul Zachariasen 
6133 5038 / 8662 5038 
zachariasen@ 
webspeed.dk 
 

 
7 

 
Studiekreds  
Torsdage 
Kl. 9-12 
Start 12/8 

 
Biblioteket 
Vesterbrogade 
18x3 timer 
600 kr. 

 
Lithen Agerbo 
2166 5506 
lithen@outlook.dk 
 
 

 
8 

 
Studiekreds  
Tirsdage 
Kl. 9-12 
Start 10/8 

 
Biblioteket 
Vesterbrogade 
18x3 timer 
600 kr. 

 
Linda og Ib Thanild 
4042 0759 
thanild@webspeed.dk  
 
 

10  
Studiekreds  
Onsdage 
Kl. 9.30-12.30 
Start 11/8 

 
Biblioteket 
Vesterbrogade 
18x3 timer 
600 kr. 

 
Linda og Ib Thanild 
4042 0759 
thanild@webspeed.dk  
 
 

 
13 

 
Studiekreds  
Mandage 
Kl. 9.30-12.30 
Start 9/8 

 
”Egekværnen” 
Hald Ege 
18x3 timer 
600 kr. 

 
Unni Maagaard 
2819 4931 
unni.maag@mail.dk 
 
 

14 Sang  
Tirsdage  
14.15-16.15 
2 gange mdl. 
Start 31/8 

 
Biblioteket 
Vesterbrogade 
8x2 timer 
180 kr. 

 
Birthe Jensen 
8663 9554 / 2028 5824 
birthekristine@gmail.com 
 
 

mailto:thanild@gmail.com
mailto:lithen@outlook.dk
mailto:thanild@webspeed.dk
mailto:thanild@webspeed.dk
mailto:unni.maag@mail.dk
mailto:birthekristine@gmail.com
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19 
 
Seniordans 
Mandage 
15-17 
Start 27/9 

 
”Egekværnen” 
Hald Ege 
10x2 timer 
225 kr. 

 
Solveig Christiansen 
2041 4763 
solveig.troestrup@gmail.com 
 
 

 
20 

 
Livsinspiration 
Fredage 
Kl. 10.30-13.30 
Start 29/10 

 
Biblioteket 
Vesterbrogade 
8x3 timer 
400 kr. 

 
Birte Mølgaard 
6064 8155 
birtemlgaard@gmail.com 
 
 

 
24 

 
Læsekreds  
Tirsdag 10-12 
Start 31/8 

 
Biblioteket 
Vesterbrogade 
4x2 timer 
100 kr. 
 

 
Jette Zachariasen 
6133 5038 / 8662 5038   
zachariasen@webspeed.dk 

 
25 

 
Livsinspiration 
Fredage 
Kl. 10.30-13.30 
Start 27/8 
 

 
Biblioteket 
Vesterbrogade 
8x3 timer 
400 kr. 

 
Birte Mølgaard 
6064 8155 
birtemlgaard@gmail.com 
 
 

28  
Mandegruppen 
Onsdage 
Kl. 14-16 
Start 18/8 

 
Biblioteket 
Vesterbrogade 
8x2 timer 
180 kr. 
 

Ole Birch 
2324 9343 
ole.birch@outlook.dk 
 

Pou1 Harald Christensen 
2484 8894 
poulharald@youmail.dk 

29  
Vi læser noveller 
Tirsdage 
Kl. 14-16 
Start 7/9   

 
Biblioteket 
Vesterbrogade 
5x2 timer 
125 kr. 
 

 
Mona Olesen 
2396 9470 
fidello@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 

mailto:solveig.troestrup@gmail.com
mailto:birtemlgaard@gmail.com
mailto:zachariasen@webspeed.dk
mailto:birtemlgaard@gmail.com
mailto:ole.birch@outlook.dk
mailto:fidello@hotmail.com
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I&U’s bestyrelse. 
 
Formand 

 
Linda Thanild (holdleder) 
Teglmarken 26 
4042 0759 
lindathanild@gmail.com 
 

 

 
Næstformand 

 
Anne Marie Christiansen (kursist, hold 2) 
Klokkelyngen 64 
8662 9508 / 2073 9508 
amc-1@youmail.dk 
  

 
Kasserer 
(uden stemmeret) 

 
Poul Zachariasen (holdleder)   
Midgårdsvej 39 
8662 5038 / 4062 5038 
zachariasen@webspeed.dk 
  

 
Best.medlem 

 
Inga Uhde (kursist) 
Lindevænget 28, Hald Ege 
4150 8105 
ingauhde@youmail.dk 
  

 
Best.medlem 

 
Bente Søltoft (kursist) 
Nørremøllevej 25F 
2270 8669 
bjsoltoft@gmail.com 
  

 
Best.medlem 

 
Jette Zachariasen (holdleder) 
Midgårdsvej 39 
8662 5038 / 6133 5038 
zachariasen@webspeed.dk 
  

 
 
 
 
 

mailto:lindathanild@gmail.com
mailto:amc-1@youmail.dk
mailto:zachariasen@webspeed.dk
mailto:ingauhde@youmail.dk
mailto:bjsoltoft@gmail.com
mailto:zachariasen@webspeed.dk
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Brokker fra Bymandens rodekasse 
Af Jesper Overgaard 

Nogle håndplukkede og hjemmegjorte småtte-
rier til fri eftertanke. 

• Dyrk det lidt, der er dit. 
• Træk ikke i planten for at få den til at vokse 

hurtigere. 
• Dæmp dit lys, hvis du vil være et lys for an-

dre. 
• Bevar roen, så bevarer roen dig. 
• Tomheden rummer alt. 
• Kroget træ bærer god frugt. 
• Sats på de gode egenskaber, som kun du har 

magt over. 
• Mal det nære, og du maler hele verden. 
• Skynd dig, men forhast dig ikke. 
• Livet sitrer mellem linjerne. 
• Ved du hvorfor, ved du også hvordan. 
• Giv ikke igen med samme mønt. 
• Det gode er bedre end det bedste. 
• En fordel ved at vandre er, at du undgår at 

tænke med din bagdel. 
• Fjern tunge tanker om fortid og fremtid, og 

nuet er til at bære. 
• Værdi’r har det bedst på papir. 
• Det simple er ikke en simpel sag. 
• Jeg tror ikke på et himmerige, men overrask 

mig gerne. 
• Ingen er fejlfri, men det skal ikke være en 

dårlig undskyldning. 
• Der kan ikke siges noget, som ikke er sagt 

før. 
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Ode til den tredje alder  
Johannes Møllehave. 
 

 
 
 

 
 

Den tredje alder er måske den største 
(Den er i hvert fald bedre end den første 
hvor man er dummere end skolen kræver 

og tit sad efter og fik øretæver. 
Den anden alder stod man ikke selv ved roret 

men gik som slave hen til skrivebordet). 
 

Nu har man både tiden og pensionen 
og tid til børnebørnene og konen 

og flere glæder, færre hjertesmerter 
og man kan gå til film og til koncerter 

og man er både gammelklog og bagklog 
og man kan fange tiden i sin dagbog, 
hvor man noterer sjov og lækkerier 
oh man ku’ sige mere men man tier 

for ellers ville folk mens sneen falder 
enormt misunde os den tredje alder. 

 
Den tredje alder: 

Fryd og hjertebanken 
Og rigtig tid og ro 

til eftertanken. 
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Højskolelærer og   
Foredragsholder 
Niels Ole Frederiksen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I min barndom var dagene lysere og 
nætterne mørkere, luften var renere og 
vi fejrede altid hvid jul, vandet var 
klart og koldt og der var ingen ulve. 

Da jeg var barn var skolen en anden, 
lærerne var anderledes, de brugte en 
anden pædagogik, som tit var hård-
slående, man kunne få UG, mg+, 
godt-minus og slet. 
Der var fag der hed bibelhistorie og vi 
lærte salmevers udenad. 
Der var regning med små og store ta-
beller, botanik, zoologi og danmarks-
historie i både datid og nutid. 

Da jeg var barn var der meget få biler, 
næsten ingen havde fjernsyn slet in-
gen havde computere og meget få ste-
reoanlæg. 
Min broder havde en grammofonpla-
despiller med en diamant-pick-up 
som spillede de ny LP-plader ”Love-
letter in the Sand” med Pat Boone og 
Doris Days hit ”Que sera sera”. 

Da jeg var barn var der lokomotiver, 
mælkemænd og postbude. 
Tipsen var lige opfundet, men skulle 
kun gætte hvem der vandt i fodbold, 
ikke hvor meget de vandt, det var 
nemt. Man kunne spille fodbold på 
gaden, der var altid nogen at lege 
med. 

Barndommen var anderledes, vi lege-
de gemme, Antonius, én-to-tre dåse, 
gik i noget andet tøj med lapper og 
stopninger, vi gik i træsko om vinte-
ren, dæksko og korte bukser hele 
sommeren. 

 

I min barndom havde de politiske 
partier deres egne aviser, alle folk 
holdt aviser derfor vidste vi altid 
hvad naboen stemte. 

Dansk Folkeparti var ikke opfundet, 
Inger Støjberg var ikke født, flygt-
ninge var velkomne især dem fra 
Ungarn, der Ungarnshjælp i tv – un-
derholdning for millioner med Svend 
Pedersen og Volmer Sørensen, som 
samlede ind i gamle mælkejunger. 

Søndag fik vi kylling med agurkesa-
lat, brun sovs og kartofler. På Kø-
benhavn-Kalundborg senderen lytte-
de vi til giro 413 med Johannes Wahl 
og Birthe Wilkes ”Den gamle gart-
ners sang”. 

Først kom udfordringen ved at lære, 
så kom fornøjelsen ved at kunne, så 
kom udfordringen igen ved at udvi-
de, og atter fornøjelsen ved at kunne 
noget mere, og nu kom glæden og 
tilfredsheden ved at vide at nu er 
man i besiddelse af det man kalder 
for ”erfaringen”, den skal man nu til 
at øse af, men der er bare ingen der 
gider høre på en. 
Erfaring! Er det noget man kan hente 
på internettet? Alt dette er der skre-
vet bøger om, men ingen læser bøger 
mere.  
 

Derfor ved man ikke der var ander-
ledes derfor skriver jeg alt dette for 
at huske mig selv på hvordan det var 
for at fortælle andre om hvad tid er 
for en størrelse! Hvor er det godt ul-
ven er kommet tilbage. 
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Begynd i dit eget indre,  
dersom du vil fred på jord. 
Begynd med at dæmpe og lindre 
de selviske ufredsord. 
Begynd i det skjulte og stille, be-
gynd i dit eget hjem, 
for husk, det er fra det lille,  
det store vokser frem. 
Begynd med en fredfyldt stemme 
der, hvor du mest bliver hørt. 
Begynd med at kunne glemme, 
hvad ilde dig har berørt. 
Begynd med at kunne dæmpe 
ufred, blandt dem, du står nær; 
da lærer du først at kæmpe 
med held mod det ondes hær! 

                                      Mennesker 
Mange mennesker er som en trillebør – virker kun, hvis de skubbes. 
Nogle er som kanoer – de skal padles frem. 
Nogle er som drager – hvis man ikke har snor i dem, flyver de bort. 
Nogle er som killinger – de er mest tilfredse når der kæles for dem. 
Nogle er som fodbolde – man ved aldrig hvilken vej, de skruer. 
Nogle er som balloner – fulde af luft, som dog let siver ud. 
Nogle er som påhængsvogne – de skal trækkes. 
Nogle er som neonlys – de bliver ved at tænde og slukke. 
Og nogle er som, må vi tilføje, et godt lommeur: Åbent ansigt, rent 
guld, rolig flid og fuldt af godt arbejde. 
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