pensionister

Seniorer
med slag i
Julefrokoster, skovture, middage, banko, kortspil,
foredrag og bare gode gamle minder. Det hører til
de aktiviteter, som seniorerne jævnligt mødes om i
Fængselsforbundets lokale pensionistklubber.
Af Andreas Graae

Hvad sker der, når porten smækker i for sidste gang efter lang
og tro tjeneste? Er det så slut med det kollegiale sammenhold
og fælles aktiviteter?
Nej, det behøver det slet ikke at være. I hvert fald ikke, hvis
man har gjort tjeneste ved for eksempel Statsfængslet i
Nyborg, Vridsløselille, Anstalten ved Herstedvester eller
Københavns Fængsler – eller som arrestforvarer.
Her er der nemlig lang tradition for at fortsætte det kollegiale
fællesskab i de lokale pensionistklubber.
I Statsfængslet ved Nyborgs Pensionistforening, der tæller hele
142 medlemmer, mødes man eksempelvis og spiller kort hver
onsdag, fortæller foreningens formand, Albert Hein.
”Det er helt fast, at vi mødes hver uge til kage og en tår kaf’ og
spiller kort. Men vi laver også mange andre ting. En gang om
måneden er der banko. Og en gang om året har vi fællessang,
hvor der kommer en og spiller og hjælper os med at synge.”
Og til den slags større årlige arrangementer er der ifølge
formanden stærk tilslutning. Det gælder ikke mindst de årlige
fester og middagsarrangementer, hvor der ofte møder små 50
mennesker op.
”Der er forårsfesten og sommerafslutningen, hvor der plejer
at komme mange mennesker. Og så har vi også en grillaften i
juli, en stiftelsesfest i september og så selvfølgelig julefrokosten,
hvor vi også spiller banko. Vi har vist fået forvænt medlemmerne til, at hver gang der er arrangementer med spisning, så
er der også levende musik, så vi kan danse,” siger han.
En anden fast tradition er, at Statsfængslet i Nyborg en gang
årligt inviterer på gule ærter. Her kan de pensionerede medarbejdere høre lidt om, hvad der er sket, siden de selv gik på
cellegangene.
”Førhen var det inspektøren selv, der kom og fortalte om, hvad
der var sket for nylig – for eksempel byggerier, besøgsafdelinger,
og så videre. Medlemmerne synes det er sjovt at komme tilbage
og se, hvad der er sket,” siger Albert Hein, som var kendt under
øgenavnet ”Kong Albert”, da han var overvagtmester på afdeling K.
Diverse foredrag fylder også op i pensionsforeningens årshjul.
Man har for eksempel haft fængslets tidligere inspektør,
Jens Tolstrup, ude og fortælle om ’The Modern Territory’ – et
kæmpestort fængselsdistrikt i Australien, som han har været
direktør for.
Nu er vi alle lige
I Københavns Fængslers pensionistforening ’Seniorklubben’
finder man tilsvarende høj aktivitet blandt medlemmerne.
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Højdepunkterne er julefrokosten og sommerfesten, fortæller
formanden, Helmuth Jørgensen.
”Og så har vi vores kulturafdeling, som arrangerer forskellige
besøg på museer og institutioner. Vi har for eksempel været på
besøg på Politigården og Politimuseet. Illum har faktisk også et
museum, og der har vi også været.”
Medlemmerne mødes fast i personalehuset en gang om måneden til en ostemad og ’en genstand’ og hyggesnakker om deres
fælles fortid: ”Det er festligt og folkeligt. Vi sludrer og fortæller
de samme historier, som vi efterhånden har hørt så mange
gange før: ’Kan du huske dengang…’ så kører den.”
Der er dog ifølge formanden en væsentlig forskel nu i forhold
til tjenestetiden: ”Nu er vi alle sammen lige – betjente, vagtmestre, overvagtmestre og så videre. Meget mere lige end vi
var dengang. Klubben er åben for alle.”
Seniorklub holder 10 års jubilæum
Det behøver imidlertid ikke være en gammel tradition at
mødes med sine tidligere kollegaer. Eksempelvis tog tidligere
arrestforvarer Per Larsen Jensen i 2005 initiativ til at danne en
seniorklub for pensionerede arrestforvarere. Og det har været
en stor succes.
”Selvom vi er spredt over hele landet, så mødes vi en gang om
året forskellige steder i Danmark. Vi har blandt andet været
med den gamle veteranjernbane fra Hobro til Mariager, i Operaen, på Arbejdermuseet, og vi har besøgt slotte og domkirker
over hele landet,” siger han.
I år kan Arrestforvarernes Seniorklub så fejre 10 års jubilæum,
og det markerer man med en tur til Ærø: ”Vi har planlagt et
weekendophold på Hotel Troense på Tåsinge. Fra hotellets
bådebro sejler vi til Valdemar Slot,” siger han.

Her er Arrestforvarernes
Seniorklub på guidet
vandretur i Ribe.

De fleste tænker nok: Godt det er slut
Også pensionistforeningen i Albertslund byder medlemmer
velkomne. Det gælder både betjente, der har gjort tjeneste ved
Vridsløselille eller Herstedvester.
Her starter sæsonen i september med en lille udflugt til en
aktivitet i byen. Det kan for eksempel være en havnerundfart
eller et slotsbesøg, siger foreningens kasserer, Gerd Ny Christensen.
”Vi har for eksempel for nylig været en tur på Rosenborg. Og
så har vi den årlige skovtur i maj. Her sørger foreningen for
transport i busser. I år skal vi til Naverhulen i Helsingør, hvor
der både er museum og restaurant. Som regel får vi os en god
middag på en kro. Vi har for eksempel også været på Gavnø
nede ved Næstved og ved Møns Klint, hvor der ligger et geologisk museum.”
Også her er banko og gule ærter en fast tradition: ”Gule ærter.
Det var jo det, vi spiste, da vi var unge, og det er altid en stor
succes. Et par gange om året har vi også bankospil – gerne lige
omkring Mortens Aften, for der vil man jo gerne vinde en and,”
siger kassereren.
Og foreningen holder også løbende seniorerne orienteret med
foredrag: ”Sikkerhedschefen var for eksempel herude for nogle
år siden. Han fortalte om alle de ideer og tanker, der ligger bag
reorganiseringen. Vi kan jo godt lide at høre lidt om alle de nye
tiltag. Men de fleste tænker jo nok: ’Godt det er slut med det!’
Vi har vel en alder nu, hvor vi ikke rigtig kan overskue det. Der
skal nye friske kræfter til,” siger Gerd Ny Christensen.

Medlemmer af Fængselsforbundets pensionistafdeling er
passive medlemmer, men har adgang til samme medlemsfordele som forbundets øvrige medlemmer. Medlemmerne
har for eksempel ret til at leje forbundets ferieboliger og
de er omfattet af Fængselsforbundets gruppelivsforsikring
indtil de fylder 70 år

