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Kære alle klubsøstre, 

 

Lige nu ligger der lidt sne på min altan og dagen i dag er frisk i vejret. Dejligt med lys i disse dage, 

der ellers kan være lidt triste. Men så er det, at man må tænke på alle de gode ting, der venter os, 

når vi - forhåbentlig snart - får has på Coronaen, herunder ikke mindst når vi kan genoptage vores 

klubliv. Hvor jeg dog savner det og alle I dejlige klubsøstre. 

 

Som I måske husker, er jeg - som så mange andre - i det man kalder særlig risikogruppe, så jeg har 

ikke været til klubmøder i snart 1 år, hvilket er et kæmpe afsavn. Jeg har deltaget i nogle få møder i 

RPD-gruppen, da vi har haft travlt bl.a. med at skabe oplæg til unionsprojekter - heraf nogle af 

møderne over nettet (Zoom og Skype, tror jeg). Jeg har en masse oplysninger om projekter, som 

jeg meget gerne vil dele med jer. Et par ideer til unionsprojekter og/eller klubprojekter er inden for 

'Stop vold mod kvinder og piger', 'Stop omskæring af kvinder og piger', Udsatte i Grønland, for at 

nævne nogle. Jeg synes, det er tid i vores klub til at igangsætte et nyt projekter, evt. at deltage i et 

unions-paraplyprojekt eller i et projekt med andre klubber eller et regionalt projekt. Ulla og jeg har 

talt om, at vi - så længe vi ikke kan mødes i klubben - måske kan mødes i mindre grupper hos 

hinanden og snakke om mulige projekter. Men det vender Ulla og jeg tilbage til. 

 

I foråret var der mange fra klubben, der skrev om deres oplevelser under nedlukningerne. Det var 

dejligt at modtage disse mails med jeres forskellige oplevelser og tanker. Det ville glæde mig, hvis 

vi kunne genoptage denne kontakt med hinanden. Og jeg vil gerne starte, selvom jeg ikke har så 

meget at fortælle om. 

 

Jeg kan starte med at fortælle, at jeg jo i sommer fik solgt huset og i september flyttede jeg i en 

lejlighed, som jeg er utrolig glad for at bo i. En del af mine møbler måtte jeg udskifte til nogle 

mindre, herunder en skænk og et skrivebord, hvor jeg stadigt mangle at få leveret overskabet til 

skænken samt skrivebordet. Det betyder igen, at jeg har 6 ikke- udpakkede flyttekasser, hvilket jo 

fylder godt i en 78 kvadratmeter lejlighed, 

 

Jeg er fortsat i selvvalgt isolation og håber, at jeg kan holde det ud rent mentalt til jeg engang kan 

blive vaccineret. Men jeg var sammen med mine to børn i et feriehus i Blåvand i julen. Her havde 

vi nogle dejlige oplevelser, specielt var vi dybt fascineret af tidevandskanalerne på Skallingen. Et 

helt fantastisk landskab! Jeg håber, at det ikke er sidste gang, at vi oplever dette område af 

Danmark. 

 

Nytårs aften var jeg inviteret til middag hos mine naboer (4 andre enlige), men jeg valgte at sige 

nej tak, selvom jeg utroligt gerne ville have fejret nytåret med dem. I stedet skålede jeg med mig 

selv kl. 24 med et ølglas med champagne - champagneglassene fra Rumænien (købt af 

soroptimister), er fortsat i flyttekasser. Min datter havde givet mig et 'nytårs-sæt' bestående af en 

miniflaske champagne, chokolade og serpentiner, som kom til god nytte på min enlige, men ikke 

ensomme nytårsaften. 



 

Men ellers får jeg lidt telefonisk selskab ved at ringe ud til 8 ensomme og svage ældre. Det er en 

opgave, som vi i Centerrådet for Rosengårdcentret har genoptaget fra i foråret, nu hvor der igen er 

lukket så meget ned. Det er en stor fornøjelse at ringe op og få en god snak. med centrets brugere. 

 

Jeg håber, at I alle er raske og nyder livet, omend vi må savne en del i denne tid. Må vi snart alle 

kunne blive vaccineret og må vaccinen blive tilgængelig for alle i verden og ikke kun til de rigeste 

lande. 

 

Mange kærlige soroptimisthilsner fra 

Aase 

 

 

torben.peter.skov@mail.dk  
 

tir. 5. jan 2021 
 

 

 

Rigtig godt nytår til jer alle! Da medborgerhuset er lukket frem til mindst d., 17. Januar, regner 

jeg med, generalforsamlingen bliver udsat. Nogle af os er måske blevet vaccineret inden februar 

mødet, måske for optimistisk.  

Kh Gerd  

 

 

Hanne Eriksen  
 

5. jan. 2021  
 

Kære alle! 

Tak for dejlig opdatering, Aase-vi glæder os også til at se dig igen ved førstkomne mulighed - og til Gerd: 

herlig optimisme om vaccinering, gid det er så vel - de første i Silkeborg bliver først vaccineret i dag, 

plejehjem m fl. 

Og generalforsamling må nok vente - vi lærer vel tålmodighed!! 

Pas godt på Jer selv. 

Coronafrit knus fra Hanne 
 

 

 

 

 

 

 

 



6. jan. 2021 

Inga Petersen  
  

 

 

Kære alle 
Supergod ide´, Aase at opfordre til, at vi kan sende en lille “situationsrapport” derhjemmefra. Nu 
er vi kommet ind i 2021 med nye restriktioner, så nu gælder det om vi endnu engang holder fast. 
Op til jul passede jeg estraordinært meget på, fordi jeg i julen skulle være sammen med en niece, 
som arbejder på et plejehjem,  og hendes mand har sclerose og kol, så de må bare ikke blive 
smittet. Vi fik en dejlig juleaften, hvor vi lige nøjagtig holdt os på 10 personer – det var ikke gået 
nu, hvor forsamlingsforbuddet er på 5 personer. Det blev en juleaften som for første gang 
nogensinde var uden sang og dans om juletræet, men meget hyggeligt alligevel.  
Hjemme igen mellem  jul og nytår blev jeg en dag ramt af mismod, men så fik jeg bestilt min 
sommerferie i en af ugerne i min ferie. Ruby rejser har i denne Coronatid valgt at lave ture i 
Danmark så nu har jeg bestilt en vandreferie i uge 32 med titlen “ Mellem Nationalpark Thy og 
Svinkløv”, udgangspunktet er Hotel Klimbjerg i Fjerritslev, hvorfra vi bliver kørt ud til det sted, 
hvor dagens vandretur starter, vi kommer bl.a. fordi Torup strand – derfra hvor Gutterne på 
kutterne kommer. Ruby rejser har meddelt, at hvis der stadig til den tid er 
forsamlingsrestriktioner, vil vi kunne gå i mindre grupper. Det hjalp på humøret, at jeg 
forhåbentlig har noget godt at se frem til, rent win – win – godt for mig, godt for et presset 
rejsebureau og godt for et hotel, som også har lidt så meget under Coronatiden.  
Forsamlingsforbuddet på nu kun 5 personer betyder, at Fodslawture aktuelt også må aflyses om 
lørdagen, men så må jeg gå mine egne ture. I det hele taget er det en “mærkelig” kalender, hvor 
der ikke er mange aftaler de næste måneder. 
Jeg arbejder fortsat hjemmefra. Det går fint med at løse arbejdsopgaverne hjemmefra. Som regel 
starter min arbejdsdag kl. 7.30, hvor jeg kan starte på mailbesvarelser til dem, der ønsker svar på 
den måde, inden jeg som hovedregel  kan begynde at ringe til borgere, der har henvendt sig med 
et spørgsmål eller en problemstilling, som de har brug for rådgivning om. Selvfølgelig kan jeg 
savne det kollegiale, men heldigvis bliver det til meget god snak i telefon med min kære kollega, 
Susanne. 
Det er et lyspunkt, at der nu så småt er kommet i gang i vaccinationer, først og fremmest til 
frontpersonale og dem i risikogruppen. Selvom jeg givet tilhører den allersidste gruppe – 
dvs.  gruppen “alle andre”, er jeg helt afklaret med, at der er mange, der står foran mig, og  jeg 
er  helt med på den prioritering. Jeg regner derfor  med,  at der kommer til at gå mange måneder 
før det bliver min tur, men bare det, at der sker noget for de allermest sårbare er trods alt 
opmuntrende.  
Jeg vil ønske jer alle et rigtigt godt nytår. Jeg glæder mig til gensyn i løbet af 2021.  
Mange kærlige hilsner til jer alle 
Inga  
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Margit Jensen  
 

 
 

til Inga, Aase, Vibbe, Ina, Kirsten, Maria, Birgitte, Beth, Birgit, Birthe, Dorte, Olga, Gerd, 

Hanne, Inger, Karen, Marianne, Pia, Susanne, Trine, Ulla, Pia, Rigmor, lone.grodt, mig, Solveig  

 
 

Hej alle 
Tak for godt initiativ Aase! 
Her i Kragelund står alt vel til, men lige nu sidder jeg og kikker på januar i min kalender. Eneste 
aftale i hele måneden er en blodprøvetagning 27. jan., det er godt nok sært. Plejecentret har jeg 
kun besøgt 1 gang siden marts, det var min gamle besøgsven på 101 år der lå på det sidste. Der 
fik jeg aller nådigst lov at liste ind af terassedøren for et kort besøg. Men nu er de alle vaccineret, 
så nu håber jeg de snart kan åbne. 
Sianette har jeg kun talt i telefon med, men hører jævnligt fra Finn, og Kirsten og Ulla der har 
besøgt hende når der har været lidt åbent. 
Vores store børneflok på 2 besøgte os 2. juledag, vi var i alt 6 + en hund, det var hyggeligt! ellers 
hav i været alene. 
Julemødet og et par seniorfrokoster i sor-regi har været lyspunkter jeg har nydt meget, selvom 
det er besværligt med mundbind og afstand. 
Heldigvis er der jo mange gode bøger at få, og så har jeg et lille projekt med at forske Taternes liv 
og skrive lidt om det, så flyver tiden bare. 
Kærlig hilsen og tanker til jer alle. 
Margit 
 

 

Gerda Krogh Pedersen  
 

7. januar 2021 
 

 

Kære alle 

Ja et rigtigt dejligt initiativ af dig Aase. Så kan vi igen komme tættere på hinanden med vores hilsner. 

Det har været en lang tid, hvor jeg ikke har deltaget i klubmøderne. Men heldigvis var jeg med til et 

bestyrelsesmøde i efteråret. Her sad vi med god afstand og havde hver et bord i et lokale i det nye 

medborgerhus på Nylandsvej. Kirsten havde bestilt kaffe til os, men der var ikke noget, så den bestilling 

var blevet glemt. Heldigvis var Trine frisk, så hun ringede hjem og bestilte en kande kaffe til os. Så den fik 

vi til Solveigs småkager, så energien blev holdt i top under hele mødet. 

Oktober og november gik med at skabe vores nye hjemmeside, så på den måde føler jeg, at jeg har 

været tæt på jer og klubben. Det har været godt at gå det hele igennem og få det opfrisket. Hvor er det 

en dejlig klub, vi har, og at vi hjælper kvinder og piger fremgår tydeligt af vores hjemmeside. Jeg vil gerne 



gøre særlig opmærksom på menupunktet Medlemmer og herunder Fotos. Her ligger billeder fra vores 

klubliv helt tilbage til 2010. 

Torben og jeg har passet godt på og ikke kommet meget ud, men i julen havde vi en dejlig tur til Bistrup, 

hvor vi var i fem dage hos Lars og hans familie. Det var dejligt at opleve pigernes glæde ved julen og 

vores besøg, og vi voksne fik også hygget os. Vi var alle blevet testet inden vores møde. På færgen 

mellem Jylland og Sjælland havde vi booket plads i en række, hvor vi kunne blive i vores bil under 

overfarten, så vi var ikke ude af bilen mellem Silkeborg og Bistrup. Marianne og hendes familie i Norge 

har vi ikke set i et år nu. Vi savner dem meget, men Marianne er flink til at ringe til os, så på den måde 

følger vi heldigvis med i deres dagligdag. 

Nu håber vi som alle andre på lysere tider i mere end en forstand. Men der går nok et stykke tid, inden vi 

alle er vaccineret. 

Hav det rigtig godt. Jeg glæder mig meget til at mødes med jer igen. 

Kærlig hilsen Gerda 

 

kirsten@tvedebrink.dk  
 

 7. januar 2021 
 

Kære alle. 

Tak for fint initiativ Aase – her har vi det heldigvis godt. Vi holdt juleaften hos vores yngste søn og 

familien i Aalborg med overnatning til næste dag. Børnene glædede sig rigtig meget til julen. Jeg havde 

fået ønsker om levering af farmor frikadeller og tartelet fyld til frokost . 4. juledag havde vi så 

begge familier til julefrokost her – vi var 11, en dejlig dag. Børnene hygger sig sammen. 4. juledag var vi 

hos min bror, sammen med mine søskende. Nytårsaften havde vi 3 hold naboer her – vi har i mange år 

holdt nytårsaften på skift hos hinanden, en hyggelig tradition.  

Heldigvis har vi kunnet spille golf hele perioden, når man nu ikke kan gå til gymnastik.  

Frida har jeg ikke haft på besøg siden november måned, mor Tina passer rigtig meget på i denne tid. 

Dog har de haft brug for lidt hjælp i forbindelse med hjemmeskole. De mangler computer/ipad og også 

net forbindelse, så det er ikke nemt. I dag var jeg forbi med min Ipad – så det lykkedes vist at komme på 

zoom.  

Mange hilsener Kirsten  

 

 

 



 

torben.peter.skov@mail.dk  
 

 9. januar 2021 
 

Kære alle vi har det godt og passer på, kedeligt. Vores boble har bestået af vores datter og hendes 

børn, indtil den sidste stramning også min søster og svoger. Vores litteratur hold på 10 holdt også 

møder i hele efteråret. Nabomiddag med 7 personer er lige stoppet. Vi havde en dejlig juleaften hos 

Hanne, men savnede at komme i kirke, Meta Maria sørgede for et julespil i stedet. 2. juledag havde vi 

julefrokost og pakkespil her, det var vældig hyggeligt. Nytåret var Torben og jeg alene i sommerhus, vi 

fik gået nogle ture trods meget tåge. Hjemme igen har jeg fået logget ind på vores hjemmeside!!         Så 

nu er jeg parat til generalforsamling med diverse rapporter. Jeg glæder mig til at se jer forhåbentlig til 

februar mødet. Godt nytår hilsen Gerd  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 


