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Kresten Drejergaard, 
Sprogøvej 49, Odense

KOMMENTAR: Eft er at 
vi begge to er blevet 
phd’ere (pensioni-
ster hele dagen), har 
min kone og jeg bosat 

os i Skibhuskvarteret. Det er en bydel, 
som historisk set er præget af Thomas 
B. Thriges fabrikker samt Odense Stål-
skibsværft . I nabolaget har vi Marien-
lyst Hovedgaard, hvor A.P. Møller resi-
derede, når han besøgte sit skibsværft . 
Nu hedder stedet "Skibhuscentret" og 
er blevet til et aktivitetscenter for by-
delens pensionister. Her kan man gå 
til foredrag og syng-sammen-arrange-
menter og fællesspisning samt forskel-
lige former for gymnastik og motion. 
For nylig har vi fået en labyrint, hvori 
man kan gå og fordybe sig i sine egne 
tanker. Skibhuscentret er en vældig rar 
nabo at have.

På et par kilometers afstand har vi 
desuden Seniorhus Odense, som er 
indrettet i nogle nedlagte fabrikshaller. 
Det er et forbløff ende hus. Hvis man vil 
gå på opdagelse i alt det, som huset har 
at tilbyde, kan man lige så godt afsætte 
en dag eller to til det. Når man træder 
ind ad døren, bliver man modtaget i 
en reception med en tv-monitor, som i 
bedste kursuscenterstil fortæller, hvad 
der den dag foregår i husets forskellige 
lokaler.

Der er 14 forskellige foreninger plus 

et brugerråd repræsenteret i Senior-
huset, deriblandt et par pensionistre-
levante foreninger som Alzheimerfor-
eningen og Osteoporoseforeningen, 
men de fl este foreninger handler om 
klubber og værksteder, der tilbyder 
foredrag, korsang, håndarbejde og for-
skellige former for spil, fi tness og moti-
on. I værkstederne er der mulighed for 
at arbejde i træ og metal. Der er kyndi-
ge frivillige til stede, som kan yde hjælp 
til selvhjælp, når man vil foretage min-
dre reparationer af et eller andet. 

ISÆR MULTIMEDIEVÆRKSTEDET  har fan-
get min interesse. I vores alder har vi 
næsten alle sammen en bunke dias og 
smalfi lm, som vi ikke ser mere, fordi 
de forudsætter en teknologi, som ikke 
mere er til rådighed. Nu om dage skal 
der digitale fremvisere til. På multime-
dieværkstedet kan man lave sine gamle 
smalfi lm, videobånd og lysbilleder om 
til digitale medier, som kan afspilles på 
et tv-apparat eller en computer. Hvis 
man har vrøvl med computeren, kan 
man også få hjælp til det.

Der er andre værksteder, hvor man 
kan udfolde sig kunstnerisk med akva-
relmaling, tegning og fortællekunst 
samt forskellige former for musik og 
dans. Blandt andet er der et bigband på 
14-15 medlemmer, som øver en gang 
om ugen, men det kan naturligvis også 
stille op ved festlige lejligheder og leve-
re musik til dansen.

Blandt de mange foreninger er der 

foreningen Krepo – "kreative pensioni-
ster", som udbyder undervisning i en-
gelsk, tysk og fransk. Dertil er der kur-
ser i håndarbejde i form af knipling, 
vævning, patchwork samt en strikkeca-
fé. De forskellige OK-klubber, som af-
vikler deres arrangementer ude i byen, 
har også et kontor i Seniorhuset, der 
fungerer som en slags sekretariat for de 
lokale klubber.

Endelig arrangerer Seniorhuset en 
sommerhøjskole i august måned. Den 
strækker sig over det meste af en uge 
med en lang række aktuelle foredrag. 
Man skulle være en underlig snegl, hvis 
man ikke kan fi nde et eller andet at få 
tiden til at gå med i Seniorhus Odense.

I de sidste årtier af det forrige år-
hundrede blev der rundt om i kommu-
nerne nedlagt mange alderdomshjem 
og plejehjem. Det foregik under mot-
toet: "Længst muligt i eget hjem". Den-
ne ældrepolitik, som reelt var en spare-
øvelse, kom der rigtig mange ensomme 
enker og enkemænd ud af. Jeg ved det, 
for som præst var jeg vist nok den ene-
ste off entlige person i sognet, der tog 
sig tid til at tale med dem, der var dømt 
til at være længst muligt i eget hjem. 
Hjemmesygeplejersken og hjemme-
hjælperen havde i al fald ikke tid til det.

JEG VIL I GIVET FALD  foretrække et motto, 
der lyder: "Mindst muligt i eget hjem". 
Så tusind tak til Odense Kommune, 
som for nylig tog Seniorhuset ud af 
sparekataloget.

Pensionistliv.
Mindst muligt i eget hjem

CC   VI HAR I FOR HØJ GRAD SET 
UDLÆNDINGEOMRÅDET SOM DET, 
DER KUNNE SIKRE FLERTALLET.
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Ulla Poulsen Precht, Engsvinget 35, 
Odense SV

LÆSERBREV: Min far var som teenager 
med i modstandsbevægelsen, og fl ere i 
min nære familie gav deres liv for dét, 
de troede på: Troen på friheden. Troen 

på, at man kan, hvad man vil. Troen på 
ytringsfriheden og troen på, at alle har 
ret til det liv, de ønsker, blot det ikke 
hindrer andre i deres livsdrømme. Det 
er min fortolkning, og jeg mener også, 
det var min fars - dog uden, at jeg har 
ordlyden.

En netop udsprungen student spurg-
te mig: Vil du også give dit eget liv for 
Danmark i dag?

Æh. Jeg har mange svar på det 
spørgsmål. Hvad ville du svare? Er Dan-
mark værd at kæmpe for? At give sit liv 
for? Hvorfor?

Vil du dø for Danmark?
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Kathrine Haugaard Sørensen, Agedrupvej 16, 
Agedrup

LÆSERBREV: Jeg læser gerne reklamer og til-
budsaviser, for så er man orienteret og kan 
vurdere prisforskelle. Hvis man har brug for 
et bestemt produkt, kan man jo lige så godt 
tage den besparelse med.

Men midt i, at man interesseret læser re-
klamerne, kommer man til en side, hvor det 
bliver ganske ulæseligt, for nu står bogsta-
verne pludseligt omvendt, eller de står på 
hovedet, så skal bladet vendes. Det er egent-
lig ikke særlig læsevenligt, men måske er det 
reklamevenligt. En test, som får forbrugeren 
til at købe mere, fordi reklamens magt er en 
underlig størrelse, den går bagom fornuft en 
og invaderer interessecentret.

Vi forbrugere er lette ofre for reklamens 
magt. Den er uigennemskuelig, en videnskab 
i sig selv, en umærkelig udnyttelse af den 
menneskelige psyke. Det er egentlig meget 
fascinerende og interessant.

Reklamer. 
Vi bliver let ofre

Susanne Hagelberg, Tranevej 13, 2. th., 
Odense C

LÆSERBREV: Man skulle tro, det var en solstrå-
lehistorie fra beskæft igelsesforvaltningen, 
der beskrev, at en langtidsledig omsider var i 
beskæft igelse og ikke den tidligere energi- og 
klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V), 
der blot har fået sig et ekstra gnavben.

Lars Christian Lilleholt blev genvalgt til 
Folketinget og har derfor fortsat fuldtidsbe-
skæft igelse. Hans forsørgelsesgrundlag er 
derfor næppe truet. Godt nok mister han 
ministerbilen og andre frynsegoder, men 
fuldtidsbeskæft igelse har han stadig.

Folketingspolitikere, og ikke mindst mi-
nistre, har optimale muligheder for at skabe 
sig netværk, mens de er på Christiansborg, 
og det benytter de sig selvfølgelig af. Hvem 
ville ikke gøre dét? Derfor er det heller ikke 
overraskende, at den tidligere minister har 
fået tilbudt og sagt ja tak til et godt, velløn-
net gnavben i form af medlemsskab af besty-
relsen for aff aldskoncernen Marius Peder-
sen. Penge kan man aldrig få for mange af.

Folketingspolitikere påstår hårdnakket, at 
folketingsarbejde udgør mere end et fuld-
tidsarbejde, men det afh older dem ikke fra 
ekstra gnavben i form af at drive selvstændig 
virksomhed, have fede bestyrelsesposter el-
ler være byrådsmedlemmer.

Min konklusion er, at folketingsmedlem-
mer enten er særlige "overmennesker", el-
ler også er grådigheden bare ekstrem stor 
blandt disse mennesker.

Grådighed. 
Nyt ben til Lilleholt

Birgit Schledermann, Rugvangen 3, Aarup.

LÆSERBREV: Ingen er i tvivl om, at vi skal be-
skytte naturen. Det nemmeste er at overlade 
det til regeringen, men hvad med selv at tage 
ansvar? Kommunerne lægger fi ne fl iser i gå-
gaden, der hurtigt bliver tilsvinet med brugt 
tyggegummi. Mænd tisser op af forretninger. 
Aff ald kastes på gaderne (dåser, fl asker, kar-
ton, papir, plastik). Cigaretskod fl yder over-
alt. Biler kører i tomgang. Fiskenet smides i 
havene.

Hvis hver især gør lidt, de kan, er det en 
fantastisk begyndelse. Tænk over det.

Miljøfreaks. 
Begynd med jer selv


