
Med tilladelse fra MidtJyllands avis, MBP, (a 13.06.22)

Seniorer: Godt at lave noget med mening
i
Svend Damgaard og Michael Milfeldt er vendt tilbage på arbejdsmarkedet som en del af
»Trygs venner«
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Michael Milfeldt (tv) og Svend Damgaard er en del af »Trygs Venner«, hvor pensionister
vender tilbage til arbejdsmarked i nogle få timer om ugen.

Claus Sonne
Journalist| cls@midtjyllandsavis.dk
RY 69-årige Michael Milfedt fra Ry er i gang med at stable poser med chips i Superbrugsen i Ry Øst,

da avisen kigger forbi på Michael Milfeldts første dag som genindtrådt på arbejdsmarkedet.
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Han er en del af et cirka 40 mand stort korps kaldet »Trygs Venner«, der består af pensionister - og

som giver en hånd med i Brugsforeningen Trygs butikker i blandt andet Ry.

Michael Milfeldt var i 1981 med til at indvie Stjærskolen og stoppede samme sted i 2015 som

viceskole-inspektør.

Man bliver som pensionist heller ikke inviteret til så
mange firmafester og julefrokoster, må jeg
erkende. Det kan mærkes, når man kommer fra et
job med meget menneskekontakt

På arbejde denne dag er en anden af »de trygge venner«, nemlig 67-årige Svend Damgaard fra Ry, der

for tre år siden sagde farvel til arbejdsmarkedet, hvor han blandt andet arbejdede som fysioterapeut.

De to herrer har nogenlunde samme forklaring på, hvorfor de nu er vendt tilbage til det

arbejdsmarked, de ellers havde sagt farvel til.

Savner det sociale
Svend Damgaard fortæller, at han faktisk har gået og ledt efter et job som det, han nu har i otte timer

om ugen.

- Når man går på pension, får man jo mere fritid, og jeg har hverken børn eller børnebørn, jeg skal

passe. Så jeg savner det sociale samvær og de godmodige drillerier på jobbet.

- Man bliver som pensionist heller ikke inviteret til så mange firmafester og julefrokoster, må jeg

erkende. Det kan mærkes, når man kommer fra et job med meget menneskekontakt, siger Svend

Damgaard med et smil.

Også Michael Milfeldt har været vant til at have med mange mennesker at gøre via sig job på

Stjærskolen. Og egentlig har han masser at se til i sin hverdag, men han mangler noget, der for alvor

giver mening.

- Jeg har savnet at beskæftige mig med noget, der er nyttigt. At jeg, når jeg går i seng, kan sige, at jeg

har gjort nytte i dag, forklarer han og tilføjer, at han også går med aviser.
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Det er svært at sige noget forkromet om sin nye arbejdsplads på den første arbejdsdag, men både

Svend Damgaard og Michael Milfeldt er kommet godt fra land. Svend Damgaard i

blomsterafdelingen.

Har du grønne fingre?

- En smule. Det er blevet bedre og bedre med årene, så der er håb forude, siger Svend Damgaard med

et stort grin.
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