
Side 8 

Gildemøde onsdag den 9 oktober 
Klokken 18-30 

Vi mødes til spisning først og 
Derefter vil finn fortælle os 
Om sin tur til NEW zealand og 

Vise film. 

                        Vi ses til en god aften . 
Og der kan købes vin øl og vand til 

Vores billige priser. 
Tilmelding til Tove  senest 

Den 29 sep  på 2231 0751 
Eller send sms 
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  Mogens Andersen                      25. Oktober 
  Jens Erik Stubkjær                26. Oktober 
  Povl-Erik Høxbroe           29. Oktober 

GILDEMØDET Onsdag den. 11. september 2019    
 

Sikke et godt informativ indlæg om Grønland ved Jørgen Storm fra Seniorrådet 
set i lyset af, at præsident Donald Trump ville købe øen. 
 

Årsag is og gletschere smelter ved nordpolen. På et tidspunkt kan skibsfarten sejle  
igennem her og spare brændstof. Det åbner også op for at flåder fra den store verden 
kan sejle igennem.  Så Grønland spiller en stor  militær betydning for USA og andre 
lande.  
Under 2 verdenskrig opbyggede Amerikanerne militære anlæg på øen, Thule og Station 
Nord. Begge steder står enorme radarer som overvåger luftrummet . 
 

At en B52 bombemaskine med brintbomber ombord under den kolde krig nødlande de 
på Thule Air Base i 1968, var nok en forklaring der passede til situationen. 
 

Arktisk Kommando er en territorial kommando med et ansvarsområde, der strækker sig 
fra farvandet omkring Færøerne i øst, Grønlandshavet og det Arktiske Hav i nord, hen-
over Danmarkstrædet og Irminger Havet til Davids strædet og Baffin Bugten mellem 
Canada og Grønland.  
 

Arktisk Kommando løser følgende opgaver: 
- Det militære forsvar af Grønland og Færøerne   
- Overvågnings- og suverænitetshævdelse 
- Fiskeriinspektion 
- Eftersøgnings- og redningstjeneste 
- Miljøovervågning 
- Forureningsbekæmpelse 
- Sø opmåling 
- Diverse støtteopgaver for det civile samfund 
 

En ”kæmpeopgave” for Danmark med få folk på øen. 

Redaktionen ønsker tillykke  
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Gildetur den 25. august  
 

Græstedgård var ikke lige blevet reserveret. Men ikke noget problem. Lis og Benny stillede 
deres hjem til rådighed så morgenkaffen kunne indtages i trygge rammer. Tak for det. 
 

Efter morgenbordet kørte vi til en dejlig spejderhytte i Præstø, hvor vi parkerede vores biler.  
 

En tur med kørestole, rollatorer og rugbrødsmotorer begav vi os ud på en guidet tur i 
Præstø.  Det var en skøn tur selvom den var belagt med brosten.  
Præstø er absolut et besøg værd, mange gamle og velbevarede huse og stræder.  
 

Efter rundturen blev der dækket op til en velfortjent frokost i hytten.  
Inden eftermiddagskaffen blev der dystet i kongespillet, hvor det bedste hold vandt.  
 

En dejlig afslappet dag.  
Inge 
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Stafetten Helge Erichsen 

Hvad vil det sige at være gammel? 
 
Spørgsmålet er, om der er noget belæg for at give alderen skylden for stort og småt. 
For hvad ved vi egentlig om det at blive ældre? 
Lad os ruske op i de mange fordomme der er knyttet til vores fordomme om alderens 
betydning. 
 

Hvis man om en person siger at vedkommende ”da vist er blevet gammel”, er det næppe 
en positiv kompliment. Snarere et udtryk for at man opfatter vedkommende som en der 
har en nedslidt krop, er blevet langsom i optrækket eller som en der er gået i stå. 
Eller ligefrem lidt dement. Vi lever nemlig i et land med en form for aldersforstoppelse. 
Alderen bliver brugt som forklaring på alt muligt – og som begrundelse og undskyld-
ning for dit og dat. Og det er der simpelthen ikke videnskabeligt belæg for. 
 

Oprindeligt havde ordet gammel ikke nogen negativ klang. Det stammer fra det olden-
gelske ord gamol, som (muligvis) er beslægtet med det oldirske gam (vinter). 
Der er er altså meget der tyder på, at det oprindeligt var en hædersbetegnelse der blev 
brugt om dem der var så stærke at de havde klaret mange vintre. 
I dag kan ordet stadig bruges positivt, selv om det modsatte er mere udbredt. 
Men sproget er heldigvis elastisk. Er man for eksempel ”gammel i gårde” eller ”en gam-
mel ræv”, er det ment rosende som et udtryk for værdifuld erfaring. 
 

Tænk bare på den gamle mand i Hemingways ”Den gamle mand og havet”, der nok 
medgav at han ikke havde så mange kræfter som tidligere, men til gengæld havde nogle 
tricks i ærmet – og de kom ham til hjælp da han var nødstedt ude på havet. 

 

”Afskaf alderdommen, bliv i de voksnes rækker.” 

Inge Hallum skriver stafetten i november 2019 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 oktober 2019 kl. 18:00 
Gerne via E-mail 
 

Lene Jørgensen           Povl-Erik Høxbroe 
Strandbakken 39           Engvej 28 
3600 Frederikssund      3650 Ølstykke 
lene-j@email.dk           ape@hoxbroe.com 
5196 3099          2326 6032 
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