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førtidspensionisten

Leder

Siden sidste blad har der været afholdt landsmøde
i vejle, hvor det blev besluttet at sende et åbent
brev til folketinget og de to ministre som dækker
vores område, med en opfordring til at tildele midler til det store frivillige arbejde som bliver udført
af vores mange frivillige. Brevet kan læses sammen
med landsforeningens årsberetning inde i bladet.
Landsforeningen fyldte som bekendt 10 år den 15.
Marts 2009.
På grund af manglende midler blev dagen ikke
markeret, men vi havde på landsmødet den 4. maj,
en rigtig god dag, hvor vi alle som sædvanlig var
i godt humør. Jeg har hørt det udtrykt på denne
måde: ” Jeg glæder mig til at komme til landsmøde, for så får jeg en masse knus ”.

I 2001 var antallet 23.657 personer mellem 20 og
39 år. I 2006: var antallet 8.366. I 2007: 11.583.
Jeg har svært ved at forklare hvorfor man påstår at
der er flere mellem 20 og 39 år som bliver tilkendt
førtidspension, for det er ikke hvad tallene viser.
Hvis det er meningen at få så mange som muligt
tilbage i arbejde, er det helt uforståeligt at antallet
af revalideringer, de seneste år er faldet meget
markant, da det efter min overbevisning er en af
de bedste foranstaltninger der findes. Kunne det
skyldes at det også er en af de dyreste?
I ØNSKES ALLE EN GOD SOMMER !
Carl-Erik Nielsen
Landsformand

Der er en hel del omtale af, at der er alt for mange
unge under 40 år der får førtidspension og at
mange af dem får det af psykiske årsager. Til det
vil jeg sige at sygdom ikke har noget med alder at
gøre og at de eksperter som udtaler, at mange af
de psykiske lidelser kan behandles, burde behandle disse mennesker så de kan undgå at ende på
førtidspension. Det er endvidere sådan at der ikke
kan tilkendes førtidspension, hvis der ikke er tale
om en kronisk lidelse.

Forsidefoto: Carl-Erik.
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Orientering fra
Fleksjobudvalget
Hvis kommunerne gjorde en mere målrettet indsats for personer i målgruppe 4 og 5 ville dette nedskære behandlingstiden for disse grupper.
En sådan målrettet indsats kunne være at arbejdsprøve i
relevante områder, der er tilpasset det enkelte individs manglende evne til at være i et fuldtidsjob. Ligeledes ville det være
ønskeligt, at kommunernes medarbejdere hurtigere får de
nødvendige lægepapirer samlet i resurceprofilen. Man må
huske på at der forud dette, ligger lang tids sygdom mv.

Aktivering
Det sker alt for ofte at en fleksjobber bliver sendt i aktivering,
uden der tages hensyn til skånebehov eller deres uddannelse
i erhvervslivet. Dette må bringes til ophør ved at arbejdsmarked konsulenterne sætter sig bedre ind i opgaverne.
Aktiveringen skal være relevant og ikke tilpasses arbejdsgivers behov for arbejdskraft.

Fleksjob-bevis
Det vil være en fordel for alle, hvis kommunerne ved tildeling af fleksjob udstede et bevis til fleksjobberen, med alle
relevante oplysninger så som: Antal timer, Alle skånehensyn,
Eventuelle hjælpemidler, samt om skånejobberen får 50%
eller 66% tilskud. Det vil gøre den nemmere for fleksjobberen f.eks. at skifte arbejde eller få en anden stilling inden for
samme firma. Fleksjob-beviset må bare ikke blive en hindring
for vedkomnes videre udvikling i et job,(evt. efteruddannelse/
kurser som kan være fordelagtige).

Modregning
Når en fleksjobber går på ledighedsydelse, bør der ikke ske
modregning for evt. pensioner, erstatninger mv.. Dermed
ligestilles fleksjobberen med personer på dagpenge og sygedagpenge. Hvilke i øvrigt er en meget mere fair behandling,
af en i forvejen meget hårdt ramt person. En arbejdsskadet
person, får jo sin erstatning for ødelagt helbred og ikke for
at leve af sin erstatning, til det passer det offentlige at betale
2009		

den ydelse, som man er berettiget til i flg. lovgivning.(man
skal jo ikke leve af sin erstatning indtil man kan få sygedagpenge).

Revalidering
Efter at have arbejdet som fleksjobber sker det ofte, at helbredet bliver dårligere og det bliver svært eller umuligt for personen at klare sit nuværende arbejde. Her bør det være muligt
at komme under revalideringen og evt. få en ny uddannelse,
tilpasset personen. Dette må gå ind under at man har mulighed at tage kurser eller skifte job, eller hvis en person bliver
opsagt af sin virksomhed og skal på ledighedsydelse mellem
2 fleksjob.(6 uger selvvalgt kurser). Så mens man venter på et
andet fleksjob, må det nye skånehensyn tages i betragtning,
når man laver handlingsplan om nyt fleksjob.

Ledighedsydelsen
Der er en klar og urimelig forskelsbehandling, at ledighedsydelsen og dagpengesatsen ikke er den samme. Både
fleksjobberen og lønmodtageren arbejder på de samme
gældende vilkår for arbejdsmarkedet og fleksjobberen lider
større indtægtstab end personer på dagpenge. Endvidere er
der risiko for at fleksjobberen er arbejdsledig i længere tid
end en person på alm. dagpenge. Derfor mener vi, at der er
belæg for at der bliver opfundet en ”fleksløn” (svarende til
dagpenge), for fleksjobbere.
Fleksjobbere kan jo nok være medlem af en Fagforening (til
samme sats som alm. forbundstakst), men kan ikke få understøttelse og kan ikke tegne en privat arbejdsløshedsforsikring, som en alm. dagpengemodtager kan, og derved at sikre
sig en højre indkomst i en ledighedsperiode. Der er noget
som halter, fleksjobbere er også mennesker med et behov for
økonomisk stabilitet.

Her er nogle tal til sammenligning:
Henvisning

Revalideringsydelse
Fyldt 25 år
Lov § 52, stk. 1
Under 25 år
Lov § 52, stk. 2
Under 25 år, forsørger egne børn
i hjemmet
Lov § 52, stk. 3, nr.1
Under 25 år, arb. indt. ret til højeste
sygedp.
Lov § 52, stk. 3, nr.2
Maksimum for hjælp i alt ved bidragspligt Lov § 52, stk. 4
Fradrag, anden arbejdsindtægt, bortses fra Lov § 58, stk. 1
Ledighedsydelse
Ledighedsydelse (maksimum)
Lov § 74d, stk. 2
Ledighedsydelse (minimum)
Lov § 74d, stk. 2
ArbejdsløshedsFuld tid, max.
dagpenge
Fuld tid, min		

Enhed		

Sats

Kr. mdl.		
Kr. mdl.		

15.708
7.854

Kr. mdl.		

15.708

Kr. mdl.		
Kr. mdl.		
Kr. året		

15.708
12.629
12.000

Kr. uge
Kr. uge

14.575
13.140

3.300*53/12= ca.
2.975*53/12= ca.

Kr. mdl.		

15.708
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Karantæne
Det er en klar forskelsbehandling på fleksjobber og dagpengemodtager, når fleks jobberen siger nej
til et arbejde straffes denne med 14 dages karantæne, hvorimod dagpengemodtageren først gang ikke straffes med
repressalier. Man har ret til at fravælge et arbejdstilbud, hvis
man ikke mener at kunne bestride det job kommunen henviser.

LL§9D
Hvis man som følge af varigt nedsat funktionsevne eller
kronisk sygdom (kræver lægelig dokumentation), har særlige
udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads, har man
mulighed for kørselsfradrag iflg LL§9D. Det kan beregnes på
2 måder: enten ved beregning af de faktiske udgifter (brændstof, olie, vask, smøring, frostvæske m.v., reparationer, dæk,
forsikringer, redningskorps, vægtafgift og afskrivninger) eller
med ”Statens takst, for 2009 er på kr. 3,43 af de første 20.000
km og derefter kr. 1,83 pr. km. I begge tilfælde skal der fratrækkes kr. 2,000- årligt. Se mere på www.skat.dk eller spørg
foreningen.

Fradraget kræver forhåndsgodkendelse fra skattevæsnet. Hvis
men har været berettiget til fradraget i flere år uden at have
været bekendt med muligheden, er der mulighed for at
trække kørselsfradraget fra med højst 3 års tilbagevirkende
kraft.
Der skal også nævnes at der i forbindelse med aktivering og
lign. gives urigtige oplysninger om fradrag for kørsel, der
kan sende borgeren lige lukt i en skattesag, man kan kun
få fradrag for kørsel ved at have et job. Aktivering og kørsel
til kommune med anden aktør (Hvor man lærer at skrive
ansøgninger) tæller ikke. Det er kommunens pligt at yde
kørsels- godtgørelse efter gældende regler, og så vidt vides
er der ingen faste regler. Kommunen kan derfor gøre som det
behager dem bedst.
Når man har fået fleksjob kan man få bevilliget Funktionstillæg(en slags lønforhøjelse), dette tillæg betales af kommunen:

Her er et eksempel på hvad kommunen giver
tilskud til:

Oversigt over løntilskud i fleksjob
Ydelser (fleksjob - fuldtid

Indgår ved beregning af tilskuddet

Løn
-grundløn
-anciennitetstillæg
- funktionsløn
- kvalifikationsløn
- fast påregnelige tillæg, f.eks. arbejdstids- og ulempetillæg
- søgnehelligdagsbetaling
- løn under ferie
- løn under sygdom og barsel

Ja
Nej
Ja*
Nej
Ja
Ja**
Ja
Ja

Feriepenge (12 ½ % af tilskudsgrundlag + 1 ½ pct. i særlig feriegodtgørelse)

Ja***

ATP og andre arbejdsgiverbidrag
- arbejdsgivers ATP-bidrag
- arbejdsgiverbetaling til pension
- gruppelivsforsikring
- 1. og 2. ledighedsdag
-AER + SKP (skolepraktik)
- DA/LO uddannelsesfond
- indbetaling til AKUT fond
- ansvarsforsikring
- BST- kontingent
- arbejdsskadeforsikring inkl. bidrag til AES
- lovpligtig arbejdsmiljøafgift
- arbejdsmiljøomkostninger i øvrigt
- lønsumsafgift
- FIB(Finansieringsbidrag)/ - Barselsfondsbidraget

*/ Et funktionstillæg indgår i
beregningen, hvis der er tale om
en særlig funktion/stilling, som
den pågældende udøver, og
funktionstillægget efter overenskomsten er en del af den mindste
overenskomstmæssige timeløn på
området. Har tillægget karakter
af anciennitetstillæg, kan der ikke
ydes tilskud.
**/ Hvis det er aftalt i overenskomsten.

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej

***/ Hvis der ikke ydes løn under ferie. Såfremt det følger af
overenskomsten, at der skal ydes
et højere beløb i feriepenge og
feriegodtgørelse, er det det beløb,
der skal lægges til grund for beregningen af tilskud.
Skemaet er ikke udtømmende,
idet overenskomsterne kan indeholde varierende obligatoriske
ydelser. Dette kan f.eks. gælde for
løn for feriefridage, pension og
gruppelivsforsikring. For pension
gælder, at hvis pensionsbidraget
er fastsat på grundlag af lønnens
størrelse, indgår alene det bidrag,
der relaterer sig direkte til den
tilskudsberettigede løn, i beregningsgrundlaget.
førtidspensionisten 2/2009
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Landsforeningen for Førtidspensionisters

årsberetning for 2008
Landsmødet i år skulle være en festdag, da landsforeningen
som bekendt fylder 10 år, men på grund af den manglende
forståelse for vores arbejde, har der ikke været økonomi til
nogen festligholdelse, men det skal ikke afholde os fra at få
en god dag og glæde os over det sammenhold der er i landsforeningen.
I 2008 har landsforeningen afholdt flere kurser for vores frivillige.
Det har desværre vist sig at mange af vores frivillige, har så
lidt ressourcer at det i både landsforenings og lokalforenings
regi har været meget svært at holde sammen på diverse
bestyrelser.
Jeg vil gerne sige tak til alle dem som trods manglende resurser stadig magter at hjælpe andre, men jeg vil samtidig huske
jer på at vi ikke kan hjælpe andre hvis vi ikke passer på os selv.
Landsforeningen har som bekendt fået SATSpulje i de 4. foregående år, for disse midler har vi formået at få rigtig mange
gennem interne bisidderkursus og fået ca. 20 nye lokalforeninger samt deltaget i mange kurser som har været med til
at give os en masse redskaber til vores frivillige arbejde.
Landsforeningens deltagelse i Center for frivilligt arbejdes
netværksgruppe har afstedkommet flere kurser og der er
også for det kommende år planlagt nye kurser.

En stor tak til dem som har lavet bisidderkurserne.
Da vores SATSpulje bevilling udløb i 2008, aftalte politikkerne bag SATSpuljen at de foreninger der ikke kunne finde
anden finansiering ville kunne få en overgangsordning. Dette
omfattede tilsyneladende ikke os, for som der blev sagt af en
kontorchef i velfærdsministeriet kunne vi jo eksistere inden
vi fik SATSpulje, dette viser desværre at dem der er med til
fagligt at vurdere SATSpulje ansøgninger ikke har særlig stor
viden om hvad det er for et stort frivilligt socialt arbejde som
vi udfører.
Landsforeningen har søgt SATSpulje for 2009, men fået
afslag, med den begrundelse at der har været 175 ansøgninger til et beløb på 638 mio. kr. og der var kun 55 mio. kr.
til fordeling, så man har været nødt til at foretage en hård
prioritering.
Jeg vil foreslå partierne bag SATSpuljen, at der bliver afsat en
pulje til førtidspensionsområdet, i lighed med hvad der findes
for ældreområdet.
Jeg har været rundt i mange af vores lokalforeninger og til
dem alle skal jeg sige en stor tak for den modtagelse som er
blevet givet til Inge og mig.
Carl-Erik Nielsen, landsformand

STØT
vores frivillige
arbejde!!

Støttebeløb kan indsættes på
Reg.nr. 9100 - Kontonr. 4502093466
På forhånd tak!
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Sæt de gamle i fængsel
Lad de gamle bytte plads med fangerne, så vil vore ældre få
al den pleje, de savner, og fangerne deres straf. I den seneste
tid har der været en del eksempler på vores behandling af de
gamle på plejehjemmene.
Som ansat i retsvæsnet, med et udmærket kendskab til
forholdene vor vore straffefanger, vil jeg derfor forslå, at man
lader de gamle komme i fængsel.
Der vi de nemlig få mulighed for, at have deres ejendele i
cellen og se TV i deres eget rum. De vil også få ordnet tænder
og fødder og andre gebrækkeligheder på statens regning.
De vil få vasket deres hår gratis, og de vil få nye briller, når de
trænger, og blive kørt hele fædrelandet rundt, når de skal til
diverse behandlinger af to politibetjente i en behagelig bil
forstås.
De vil hver eneste dag få lejlighed til at opholde sig mindst ½
time i frisk luft. De vil blive lægeundersøgt ved det mindste
pip, og sygeplejersker vil stå parat med gratis medicin døgnet
rundt, hvis de skulle ønske et eller andet. De vil også få bad
hver dag og rent undertøj, i stedet for at bleen bare bliver
vendt.
Der vil stå billard og andre forlystelser parat, hvis de skulle
ønske lidt underholdning, og den helt store fordel vil være,
at man såmænd ikke engang behøver at udskifte personalet.
Fængselspersonalet er så vandt til at nusse om fangerne og

stå på pinde døgnet rundt for at opfylde deres mindste ønske, at de udmærket kan fungerer som plejepersonale.
Og fangerne - dem sender vi på plejehjem, hvor man kan
holde dem neddøsede med beroligende midler, så de bliver
fromme som lam, og ikke har kræfter til at ringe på klokken.
De må så vænne sig til at bade hver 14. dag, og få frataget alle
deres personlige effekter, for at personalet ikke skal bruge
for meget tid på at gå rundt om kommoden, lænestolen og
TV’et.
Der kan de så, hvis de ikke er gået helt ud af beroligende midler, sidde og flette peddigrør, og hvis der går højt, blive kørt
ud på terrassen én gang hver uge, for at få lidt frisk luft.
Jeg er ked af at måtte sige de, men de bliver også nødt til,
at vænne sig til at spise papmad, som kommer fra et stort
centralkøkken og smager som at stikke tungen ud af vinduet.
Det sværeste at vænne sig til vil nok blive, at man nu skal til at
bruge alle de penge man ikke har på medicin , tandlægebesøg og briller.
Nogle vil nok indvende, at det var dog en frygtelig tanke.
Hvorfor dog det?
De gamle er jo ikke skyld i, at der er endt på plejehjem.
Fangerne har mildest talt selv været ude om, at de er havnet
i fængsel.
Ja , her er lidt at tænke over.
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Erstatning sikret
frem til pensionen
Den 1. juli 2009 bliver folkepensionsalderen i Danmark forhøjet fra 65 til 67 år. Det betyder, at omkring 3.000 tilskadekomne, som tidligere har fået erstatning for tab af erhvervsevne
til de fylder 65 år, enten skal have deres erstatning forlænget
eller have et ekstra engangsbeløb udbetalt.

Hvis erstatningen derimod bliver udbetalt hver måned, sender styrelsen først et orienterende brev om, at perioden med
udbetaling af erstatning bliver forlænget. Herefter forlænger
arbejdsgiverens forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets
Erhvervssygdomssikring automatisk perioden.

Hvis man tidligere har fået udbetalt et engangsbeløb i erstatning, har man ret til at få udbetalt yderligere et engangsbeløb,
der dækker tiden fra 65 år og frem til den nye folkepensionsalder. Hvis man får udbetalt månedlige beløb i erstatning,
bliver perioden med udbetaling af månedlige beløb forlænget
frem til man går på pension.

Den forhøjede folkepensionsalder omfatter kun personer, som
er født den 1. januar 1959 eller senere. For at komme i betragtning til mere erstatning, skal man enten have været ude for en
arbejdsulykke 1. januar 2004 eller senere eller have anmeldt
en erhvervssygdom den 1. januar 2005 eller senere.
Desuden skal man tidligere have fået udbetalt erstatning for
tab af erhvervsevne. Enten i form af et engangsbeløb eller
månedlige beløb.

”Tilskadekomne skal ikke selv gøre noget aktivt for at få sin
erstatning for tab af erhvervsevne forlænget. Arbejdsskadestyrelsen har allerede fundet de sager, det drejer sig om, og fra
1. juli begynder vi at kontakte de pågældende via brev. Resten
af forløbet foregår helt automatisk,” siger Anne Lind Madsen,
direktør i Arbejdsskadestyrelsen.
Hvis man tidligere har fået sin erstatning udbetalt som et engangsbeløb, sender Arbejdsskadestyrelsen en afgørelse om,
hvor meget man har ret til at få udbetalt ekstra. Beløbet bliver
herefter udbetalt af arbejdsgiverens forsikringsselskab eller af
Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Hvis man tidligere har fået udbetalt engangsbeløb til erstatning for permanente udgifter til behandling eller hjælpemidler, kan man også få udbetalt mere i erstatning. Men i de
tilfælde skal man selv kontakte arbejdsgiverens forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring for at få
udbetalt et ekstra engangsbeløb.
Kilde: Arbejdsskadestyrelsen

HJÆLP!
For at kunne udbygge vort netværk for nuværende og kommende førtidspensionister,
mangler vi kontaktpersoner over hele landet, så vi ad denne vej kan få oprettet flere
lokalforeninger.
Ring til os eller send en E-mail, så vi kan snakke om det.
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Systemet fejler igen og igen
tekst Zhura Halilovic

Denne historie har jeg skrevet på vegne af et medlem. Jeg
var bisidder for en kvinde, som jeg har hjulpet siden 2005.
Hun blev syg i 2004, og lige siden er hun blevet fejlinformeret og fejlvurderet. Hun fik kontakt til mig gennem min
moster, da de arbejdede sammen som rengøringsassistenter
på en skole. På grund af lammelse i hendes ben, og at hun
er nødt til at bruge en støtteskinne, afholdte vi vore møder i
hendes hjem i stedet for på foreningens kontor. I 2004, før jeg
kom ind i billedet, havde hendes egen læge sendt hende til
scanning, på grund af en lammelse i det ene ben. Da den ikke
viste noget af betydning, blev hun sendt tilbage på arbejde,
men måtte dog snart sygemelde sig igen. Da dette havde
stået på længe, opfordrede hendes arbejdsgiver hende til
at skifte læge. Det hjalp bare ikke meget, da den nye læge
egentlig bare fulgte i den gamle læges spor. ”Der er ikke
noget galt med dig,” blev der sagt. Jeg har deltaget i samtlige
lægeundersøgelser, og jeg har hørt denne kvinde forklare,
at der er noget galt i hendes ryg, og at det kommer derfra,
og går ned i hendes ben, men gang på gang er hun blevet
overhørt.
En Sommerdag i 2005 valgte hun at tage til udlandet med
sin familie, selv om hun var meget sløj. Hun spurgte mig
forinden, om det var dumt at rejse. Jeg kunne jo ikke træffe
beslutningen for hende, men sagde dog, at det måske ville
gavne hende at komme af sted og se sin familie, som hun savnede meget. På rejsen til udlandet blev hun dog endnu mere
dårlig, og familien var meget bekymret for hende. Familien
kontaktede derfor en læge, og mens hun lå på bagsædet,
måtte de i bil køre 200 km. til et sygehus, hvor de selv måtte
betale regningen. Her blev hun scannet og røntgenfotograferet, og man fandt to store diskusprolapser, som sad dybt inde
i ryggen, og trykkede på nerven ned til benet. Lægen i udlandet skrev en journal, og også en på engelsk. Lægen anbefaler
i papirerne, at der skal en operation til, og at det skal være her
og nu, hvis der skal være en chance for at redde hendes ben.
Chancen er dog nok ikke særlig stor, da det nok er for sent.
Hjemme igen fik jeg, inden vi opsøgte hendes egen læge,
journalen oversat af en tolk, som arbejder for Rigshospitalet.
Det viste sig at være meget heldigt, da hendes læge ikke
kunne bruge journalen til noget, når den ikke var på dansk.
Det kunne man så godt alligevel, da det viste sig, den også
var oversat til dansk.
Hvorfor skal det danske system være så besværligt? Man skal
godt nok være psykisk stærk for at være syg, og det er man
jo lige netop ikke. Tværtimod har man brug for støtte og
forståelse fra andre, og især fra sin egen læge, som på en eller
anden måde står med patienternes liv i hånden.
Nu blev hun så henvist til sygehus, og da røntgen- og scanningsbillederne var med, blev hun henvist til privathospitalet
Hamlet. Den 10. oktober 2006 mødte vi så op på Hamlet.
Selvom hun taler udmærket dansk, virker det alligevel som
om, at lægerne ikke vil forstå hende, så jeg var med som
bisidder. Lægen på Hamlet sagde, at vi kom for sent, da hun
havde gået så længe med diskusprolapserne, at de nok ikke

kunne redde hendes ben. Lægen håbede, at hun måske
kunne blive smertefri eller få formindsket smerterne. Det
var jo ikke særligt optimistisk, så lægerne valgte at beholde
hende til operation med det samme.
I januar 2007 var vi til kontrol. Såret var helet pænt, men
der var kommet flere smerter til, og smerterne i ryggen og
lammelsen i benet ville ikke forsvinde. Vi sendte en klage til
patient-klagenævnet, men her tager det også lang tid. Hun
var på sygedagpenge, og først nu kunne en sag startes til
pension. Endnu en gang skiftede hun læge. Lægen lyttede til
hende, men kunne ikke gøre andet end at oplyse os om, at
systemet tager lang tid, og at det ikke var fordi, at hun er udlænding. Jeg mener dog, at systemet virker dobbelt så hårdt
og forvirrende for udlændinge, da de netop ikke er fortrolige
med vores system. Ydermere er mange i sin tid kommet til
Danmark som flygtninge, og føler sig nu forfulgt af systemet
igen, og det endda i det land, som har lovet at hjælpe dem.
I Februar 2006 var vi så hos hendes sagsbehandler, som
sagde, at dette var en klar pensionssag, og da der var
skrevet så gode papirer, skulle hun heller ikke arbejdsprøves, det var hun simpelthen alt for svag til. Alligevel
gik der et helt år, før hendes sag kom op til vurdering til
pension. I det forgangne år ringede jeg utallige gange til
sagsbehandleren, for at høre hvad der skete i hendes sag.
Hun fik det dårligere og dårligere, dels p.g.a. smerterne i ryg
og ben, men også psykisk. Hun kunne stort set ikke gå, og
kunne slet ikke komme ud alene. Hun var nu afhængig af
andre mennesker hele tiden. Hun fik også flere og flere piller,
bl.a. morfinpiller, som hun blev meget syg af, hun kastede op,
og næsten besvimede af dem. Til sidst kørte hendes mand
hende på skadestuen, men endnu engang blev de bare sendt
hjem igen. Derudover fik hun desperationspiller mod angst,
piller for at kunne sove og flere forskellige slags smertestillende piller. Hendes tilstand blev dårligere, hun kom stort set
ikke op af sofaen mere, hun græd hele tiden, havde smerter i
sit hoved, og kunne ikke spise noget, hvorfor hun også tabte
sig. Det var virkelig hårdt for hele familien.
I Februar 2007 var hendes pensions sag oppe, og den gik
ikke igennem, da teamet mente, at de manglede yderligere
oplysninger fra speciallægerne på Hamlet. Hun fik besked på
at ringe og bestille en tid, men det kan man ikke bare gøre,
da man så selv skal betale for undersøgelsen, når man ringer
som privat person. Endnu engang prøver systemet at springe
over, hvor gærdet er lavest. Det er kommunen, der skal betale, når det er kommunen, der ønsker en udtalelse på hende.
Dette ringede jeg og oplyste kommunen om. Jeg ringede
også til hendes egen læge, og han kontaktede også kommunen, da han heller ikke forstod værdien af en ekstra undersøgelse. Der stod jo i papirerne fra Hamlet, at hun ikke kommer
på arbejdsmarkedet mere, og at smerterne er kroniske, og
hun derfor aldrig bliver smertefri mere. Jeg kom nu over til
hende, hver gang der skulle ringes eller læses et brev, for lægerne misforstod hende hele tiden. Man kan sige, at det ikke
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var min opgave at hjælpe hende og hendes familie, og nejdet var det heller ikke, men hvis jeg ikke gjorde det, hvem
ville så hjælpe familien? Nu valgte kommunen, at hænge sig i,
at der stod, at hun kunne tilbydes en operation, hvor lægerne
ville stivgøre hendes ryg, men det var kun i håb om at lindre
hendes smerter lidt. Det ville ikke ændre hendes muligheder
for at vende tilbage på arbejdsmarkedet. Kommunen ville
dog have hende på Hamlet igen. Så de sendte hende et papir, at de nok skulle betale for undersøgelse og rejse. Derfor
ringede vi til Hamlet for at bestille en tid, men det kunne ikke
lade sig gøre. Vi skulle først sende papirerne derover, for det
havde kommunen ikke gjort. Jeg sendte så papirerne, men
da vi ikke havde hørt fra dem i et stykke tid, ringede jeg til
Hamlet igen. Jeg fik fat i en sekretær, som lovede at tale med
lægen. Senere ringede sekretæren mig op, og sagde, at lægen ikke ville undersøge hende yderligere, da han ikke mente, at det ville ændre deres udtalelser, og at han også havde
meddelt kommunen dette. Sagsbehandleren lovede så at
kontakte os med ny information ugen efter. Nu var jeg også
ved at opgive håbet, da vi blev ved med at løbe panden mod
en mur. Dette kunne jeg dog ikke vise hende, da hun havde
brug for, at jeg opmuntrede hende, og gav hende håb om, at
det nok skulle lykkes at få en pension hjem, så hun kunne få
fred til at passe på sig selv både psykisk og fysisk. Hele sagen
trak længere og længere ud, og havde nu taget næsten 4 år.

en speciallæge ovre. Da vi jo bor på Bornholm, er det en lang
tur, og det er hårdt for os begge to, jeg er jo også selv syg. Vi
har lige været af sted igen, denne gang blev det til Bispebjerg
hospital. Lægen kiggede på hende, og lige som os undrede
lægen sig over, at vi var blevet sendt over igen. Papirerne fra
Hamlet talte jo sit tydelige sprog. Denne læge var heller ikke i
tvivl om hendes situation, og skrev det samme til kommunen.
Nu har sagen været oppe igen, og denne gang er den gået
igennem. Hun har fået tilkendt pension. Sjovt nok faldt afgørelsen, lige inden de 4 år var gået, som er det tidsrum, der er
afsat til at en pensionssag må vare.
Hvorfor skal det tage så lang tid. Den enkelte borger skal
være virkelig psykisk stærk, for at gennemleve et så hårdt belastende system. Der er alt for mange, som lukker øjnene for
sager som denne (politikkerne). Der er masser af sager som
denne, men de mennesker som gennemgår denne behandling, har hverken kræfter eller psyke til at gå videre i systemet
og evt. klage, og mange sager kommer derfor aldrig frem.

Hun fik det stadig værre, hun turde ikke være alene, og hun
spiste ikke. Hendes mand ringede til mig, og sagde at det nu
var helt galt med hende. Han var blevet hjemme fra arbejde,
da han ikke turde lade hende være alene mere. Hun havde
sagt, at hun ville spise alle sine piller, så hun slap for at have
det sådan, hun orkede det ikke mere. Jeg kørte derop med
det samme. Da hendes mand åbnede døren, sagde han: ”Jeg
ved ikke, hvad jeg skal gøre mere”. Frustrationen lyste ud af
ham, han var også ved at være slidt op. Vi, som pårørende,
kunne se, at det gik stærkt ned ad bakke for hende, og skønt
hun sagde, at hun havde brug for hjælp, var der ingen, som
hverken gjorde eller tog ansvar for noget. Jeg ringede omgående til hendes læge, men han kunne ikke se på hende. Jeg
forlangte dog at få en tid, og fik så en kl. 15:30 hos en anden
læge. Hendes mand ville køre os derud, men hun var alt for
afkræftet, ”Og det hjælper jo ikke noget alligevel”, sagde hun.
Hun havde nu tabt 6 kg., og var begyndt at dehydrere, da
hun ikke indtog hverken mad eller vand, og hun var hævet i
ansigtet og gul i sine øjne. Jeg kørte så med hendes mand til
lægen. I hendes journal står der, at hun ikke kan tåle morfin,
og det undrede denne læge sig over, da der netop var morfin
i de piller, som hun fik.
Hun måtte indlægges akut. Det samme mente lægen på
medicinsk afd., så vi skulle bare køre ud til modtagelsen på
sygehuset, så ville alle papirerne ligge klar. Da vi ankom,
var der ingen papirer, så dem skulle de først til at lede efter.
Langt om længe fik hendes mand og jeg hende indlagt, og
de valgte at beholde hende natten over. Jeg havde tidligere
ringet til borgmesteren, og selvfølgelig ringede han tilbage
på netop det tidspunkt, hvor jeg stod og prøvede at få hende
indlagt. Jeg lovede at ringe tilbage dagen efter, men valgte
dog i stedet at skrive et brev, hvori jeg beskrev, hele dette
lange sagsforløb som vi havde gennemgået, men jeg fik
aldrig noget svar. Det næste skridt vil blive, at jeg går til medierne med denne historie, for jeg ved ikke, hvor jeg ellers skal
henvende mig. Endnu engang ventede vi på at få en tid hos
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Åbent brev til Folketingets;

Arbejdsmarkeds og Socialudvalg
tekst Carl-Erik Nielsen, landsformand

Åbent brev til Folketingets; Arbejdsmarkeds og Socialudvalg.
Landsforeningen for førtidspensionister har d. 04. maj 2009
holdt 10 års jubilæum og landsmøde. I den forbindelse vedtog landsmødet at sende følgende til folketinget:
Vi er en forening som udfører et stort frivilligt socialt arbejde
til gavn for både den enkelte borger i forhold til de problemer som opstår når borgerne bliver ude af stand til at være
på arbejdsmarkedet og efterfølgende forsøger vi at afhjælpe
den ensomhed samt tab af netværk, som er en følge af at få
en førtidspension.
Landsforeningen for Førtidspensionister har de foregående
fire år modtaget SATSpuljemidler, med det resultat, at vi har
kunnet hjælpe med bisidning for ca. 1500 borgere, 600 personlige henvendelser, 4000 henvendelser på E-mail, 30.000
besøg på vores hjemmeside samt oprettet i gennemsnit 5
lokalforeninger om året.
Vores SATSpuljebevilling udløb med udgangen af 2008 og i
den forbindelse kom der en udmelding om, at for de bevillinger som udløb ville man lave en overgangsordning og for
dem som ikke kunne skaffe sig anden finansiering ville man
lave en ordning. Vi kan ikke skaffe anden finansiering, men fik
ikke nogen midler.
Landsmødet opfordre folketingets partier til at finde en
løsning, så det bliver muligt at fortsætte det store frivillige arbejde, som ikke ville kunne fortsætte uden økonomisk støtte,
da de borgere vi forsøger at hjælpe ofte ikke en gang har råd
til at betale kontingentet på kr. 250,00 om året.
Landsmødet står uforstående over for, hvordan det kan være
muligt at blive reguleret med 0,3 % af førtidspensionen, uden
at vi kan få bare nogle få procent af de mange millioner som
bliver trukket til SATSpuljen.
Hvis vi ikke kan få tilført de fornødne midler, vil det betyde at
DUKH, som er nedsat af socialministeriet, med et budget på
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11 millioner om året, vil få så mange sager, at deres sagsbehandlingstid vil blive så lang at de borgere som har brug for
hjælp inden de skal til møde i kommunen eller have hjælp
med at skrive en anke, ikke kan få denne hjælp. Dertil kommer at de ikke vil være i stand til at bisidde.
Det kan tilføjes til sammenligning, at Landsforeningen har
fået 500.000 kr. årligt og at vi udelukkende udfører ulønnet
frivilligt socialt arbejde.
Samfundsøkonomisk vil manglende økonomi komme til at
koste mange millioner, da der uden vores frivillige indsats,
vil være mange som kommer ud i en social deroute, hvor der
kan påregnes store udgifter til at få borgeren tilbage. Der vil
også komme flere sager om anbringelse af børn samt store
ekstraudgifter i sundhedssektoren.
Kort sammenfattet:
Ingen midler, ingen fremtid.
Ingen midler, ingen hjælp til dem som trænger allermest.
Ingen midler, intet foreningsliv for førtidspensionister.
Ingen midler, flere, mere syge.
Ingen midler, intet frivilligt socialt netværk.
Ingen SATSpuljemidler = tabt investering, samt tabte værdifulde kompetencer.
Landsforeningens mål er ikke at, få tilkendt så mange førtidspensioner som muligt, men at dem som efter gældende lovgivning, har ret til revalidering, fleksjob eller førtidspension,
får tilkendt denne så hurtigt og enkelt som muligt.
Med venlig hilsen
Landsforeningen for Førtidspensionister

Ældres rundtur
efter høreapparatert
Ventelisterne på de offentlige høreklinikker runder visse
steder både et og halvandet år. En udvikling der stort set ikke
har ændret sig i 20 år. Men det problem kunne løses, hvis
flere regioner underskrev den rammeaftale, der nu har ligget
klart siden 2002. Når en borger skal have et høreapparat, skal
deres praktiserende øre-næse-halslæge henvise vedkommende til en offentlig høreklinik, hvor de kan få et høreapparat
gratis. Alternativt kan den praktiserende øre-næse-halslæge
henvise borgeren til en privat høreapparatforhandler. De
private forhandlere har nemlig ikke en ørelæge ansat, hvorfor
øre-næse-halslægen først undersøger, om vedkommende
har en decideret sygdom, der skal behandles før, at han/hun
får et høreapparat. De, der kommer til de private forhandlere,
får et offentligt tilskud med, men tilskuddet er kun på 6010
kroner per apparat, og høreapparater kan koste op til 20.000
kroner. Derfor bliver egenbetalingen tit så stor, at kun de
ressourcestærke har muligheden. Dertil kommer, at dem, der
køber høreapparater hos en privat forhandler, ofte også selv
skal betale for eventuelle justeringer. Venter patienten, til
vedkommende kan komme på en offentlig klinik, skal patienten ikke betale noget som helst.
- For mange pensionister er det ikke økonomisk muligt at
tage på en privatklinik. Derfor må de tit vente over et år.
Derudover bliver der færre offentlige klinikker, så for nogle
pensionister er det en dagsrejse at komme derhen overhovedet, siger Mikkel Holmelund, Danske Øre-Næse-Halslægers
Organisation.

offentlige har for de borgere, der ikke selv har mulighed for at
spæde oveni det offentlige tilskud og tage på en privat klinik.
-Evnen til at kommunikere er det mest grundlæggende mennesker imellem, og derfor kan man frygte at de, der står på
ventelister, begynder at isolere sig, når de ikke kan følge med
i en samtale. 90 procent af dem, der har problemer med at
høre, er pensionister, og de er i forvejen særligt udsatte for at
blive isolerede, siger Mikkel Holmelund.
Når ventelisterne til de offentlige klinikker ikke er blevet mindre, efter det blev muligt at tage offentligt tilskud med til de
private klinikker, skyldes det, at ørelægerne sideløbende har
opdaget flere og flere med behov for høreapparat.
For yderligere oplysninger
Mikkel Holmelund, Danske Øre-næse-Halslægers
Organisation 40 52 72 78 eller e-mail: mikkel@holmelund.dk
Du kan også læse mere om Danske Øre-næse-Halslægers
Organisation på www.doenho.dk

Fakta
Danmark har 17 offentlige høreklinikker og cirka 125
private forhandlere, der er godkendte til at sælge høreapparater med tilskud fra det offentlige. Siden 2000
har det været muligt at få det offentlige tilskud med til
de private klinikker, hvor der ingen ventelister er. I 2008
benyttede 60.000 borgere sig af denne mulighed.

Rundtur i systemet
Men regionerne har en helt tredje mulighed for at komme
problemet og ventelisterne til livs. For i dag ligger der allerede en rammeaftale klar, som regionerne kan underskrive, så
øre-næse-halslægerne kan udlevere høreapparater med det
samme. Sådan fungerer det enkelte steder i landet.
- Det er jo lidt grotesk, at speciallægerne skal henvise folk til
høreklinikken for at få et høreapparat, hvis de i princippet
kunne udlevere høreapparatet med det samme, de havde
undersøgt patienten, siger Mikkel Holmelund.
I rammeaftalen ligger, at kommunerne betaler høreapparat,
eventuel øreprop og justeringer, og høreapparatfabrikanten
giver fire års garanti. Derfor er rammeaftalen også attraktiv
for de ældre, der ikke selv har mulighed for at spæde til.
- Hvis regionerne ville ventelisterne til livs, er alt forarbejdet
lavet, for hvilke takster, disse speciallæger skulle have for
arbejdet og på hvilke præmisser. Nogle steder i Midtjylland
har regionen underskrevet rammeaftalen med et frit antal
høreapparater, netop fordi at problemet er så stort der, men
i Hovedstaden eksempelvis lyder aftalen på et meget lille
antal og tilmed kun for ganske få ørelæger. Men her er altså
en mulighed, hvis regionerne vil løse problemerne, fortsætter
Mikkel Holmelund.
Frygt for isolation
Han frygter, hvilke konsekvenser de lange ventelister i det
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Revisorer: Inge Nielsen, Tlf. 30 29 32 08
e-mail: ingejannik@live.dk
Hugo Enni, tlf. 23 65 52 91
Suppleant: Lene Keil, Tlf. 88 38 95 08

BESTYRELSE:
Formand, bisidder og repræsentant til
Landsbestyrelsen: Erik Jepsen

Klinteskovsvej 6, Helnæs, 5631,
Ebberup
Tlf: 64 77 17 34, hverdage 16 -18
e-mail: jepsenbyg@msn.com
Næstformand: Torben L. Damgaard
Kasserer: Jytte Poulsen
Suppleant: Gerda Nannberg
Medhjælper: Elsebeth Bech Hansen

Bornholm
BESTYRELSE:
Formanden: Anja Keil, Byvangen 18,

mobil 22 61 11 67, Rønne,
anjakeil@hotmail.com
Næstformand: Betina Plats Sahara 18
3700 Rønne Tlf. 61 37 58 80 betina.
platz@jubii.dk
Kasserer: Johnny Rong, Tlf. 35 11 21 97
Byvangen 18, 3700 Rønne,
e-mail: quietsomeone@gmail.dk
Bestyrelsesmedlem: Bell Lund, Åvej 4
Rønne, Tlf. 56 91 00 60,
e-mail: bell_john@dlgtele.dk
Bestyrelse: Zuhra Halliovice, Borgmesternielsenvej 1, 3700 Rønne, Tlf.
56 95 67 23, e-mail: zuhra69@hotmail.
com
Bestyrelse: Ole Trasborg, Rosenvej 10
2 th., Tlf. 56 95 76 02
Bestyrelsesmedlem: Annegrethe
Gøttig, Fejlerevej, Klemmensker 13,
Tlf. 27 71 99 11
Åbent hver fredag på kontoret landemærket 26.b 3700 Rønne
Tirsdag kl. 10.00 til 12.00 kl. 13.00 til
15.00

Faaborg - Midtfyn
Formand, bisidder og repræsentant
til Landsbestyrelsen og kontaktperson
i Korinth og omegn:
Henrik Hansen, Viadukten 1, 1. sal,
Korinth 5600, Faaborg, Tlf. 25 13 82 85
Telefontid: Tirsdag mellem 8.00 og
10.00 og Torsdag mellem 14.00 og 16.00
Kasserer og kontaktperson i Ringe:
Sanne Uhre, Gestelevvej 22, 5750 Ringe,
Tlf. 62 62 39 25
Telefontid: Tirsdag og Torsdag mellem
18.00 og 20.00
Sekretær og kontaktperson i Bøjden
og Horne:
Elisabeth Kanstrup, Ramsevej 5A, Bøjden
5600 Faaborg, Tlf. 62 60 14 41
Telefontid: Tirsdag mellem 8.00 og
10.00 og Torsdag mellem 14.00 og 16.00
Suppleanter: Lars Nielsen, Stubmøllevej
18 lejl. 19, 5600 Faaborg
Christian Petersen, Røjlevej 20, Nr. Søby,
5792 Årslev

Åbne huse
” Det Gamle Bibliotek” Grønnegade 44
5600 Faaborg. Åbent fra 13 til 15 alle dage
er Onsdage 9/9, 7/10, 4/11 og 18/11 som
så er Juleafslutning. I 2010 er det følgende
datoer : 20/1 3/2 og 3/3
”Frivilligcenteret” Øster Ringvej 22,
5750 Ringe. Åbent fra 14 til 16 og alle
dage Mandage. 24/8 , 21/9, 19/10, 16/11
og 14/12 som så er Juleafslutning for medlemmer og andre lokalforeninger.
I 2010 er det følgende datoer.18/1,15/2 og
15/3 som så er Generalforsamling.

2 ·

Juli

2009 · 6. årgang

Esbjerg
Kontaktperson:
Lena Krog Pedersen, Tlf. 7558 6040
mellem kl. 07.30-08.30 eller efter kl.20.00
e-mail: nunuka@privat.dk

Fredericia
Formand: Lena Krog Pedersen,
Gummesmarkvej 16, 6740 Bramming,
Tlf. 2047 9940, e-mail: nunuka@privat.dk
Nætformand: Georg Lillie,
Kongensstræde 37, 7000 Fredeicia
e-mail: georglillie@msn.com
Tlf. 6045 3326

Ikast - Brande
BESTYRELSE:
Formand: Bjarne Dueholm,
Mosevænget 5, 7330 Brande,
Tlf. 97 18 05 30 – 23 71 51 30
e-mail: bjarne.dueholm@mail.tele.dk
Næstformand: Villy Sørensen,
Vibevej 5 B, 7430 Ikast, Tlf. 97 70 74 77
e-mail:villy@mvb.net
Kasserer: Eddie Sørensen,
Vestervang 16, 7441 Bording,
Tlf. 28 72 69 36, e-mail:jes@os.dk
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Haderslev
BESTYRELSE:
Formand: Bente Ravnskjær Weber,
Tlf. 60 91 83 19 – 74 52 76 58
e-mail: benteweber@forum.dk
Birthe Villasen, Tlf. 26 65 87 33

Kerteminde
LFF – Kerteminde Langtidssyge,
Fleksjob og Førtidspensionister i
Kerteminde Kommune
Sybergs Have 69, 5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 33 32
E-mail: lff-ktm@hotmail.com
www.lff-kerteminde.dk
(siden er under ombygning)

Hillerød
Kontakt os:
Frivilligcenter Hillerød,
Kulturværkstedet, Fredensvej 12C,
3400 Hillerød,
Tlf: 4824 1907 / Mobil: 2089 0759
E-mail: info@frivilligcenter-hillerod.dk
(send en e-mail)
Åbningstider:
Kontoret er åbent mandag-torsdag, kl.
10-14 og efter aftale. Borgercaféen er
åben tirsdag og onsdag, kl. 10-14 og
torsdag kl. 10-16.

Horsens
BESTYRELSE:
Formand: Vibeke Pedersen,
Tlf. 75 61 50 63 – 50 41 38 06
e-mail:vibekeogcarsten@hotmail.com
Kasserer: Solvej Graversen,
Tlf. 75 62 51 37,
e-mail: sunway@stofanet.dk
Sekretær: Karin Jensen,
Tlf. 23 82 04 97
Landsforeningsrepræsentant:
Anna Andersen
Førtidspensionistforeningen holder til
på Ceres Centret, Nørretorv 4 – 6, 8700
Horsens. Onsdag formiddag mødes vi på
Ceres Centret fra kl. 10ºº - 11.30, hvor vi
drikker kaffe sammen og hygger os.
Ca. en gang om måneden tager vi på tur,
eller har fællesspisning, medlemsmøde
og lignende. 2 gange om året bestræber
vi os på, at holde et lille bankospil.
Kom og få vores program, så kan I derigennem se, hvad vi ellers laver.
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Hygge fredage: Alle fredage i lige uger
fra kl. 13.00 til kl. 16.00
Bowling: Sidste mandag i hver måned
(dog ikke juli og december)
Vi mødes i Munkebo idræts Center kl.
15.40. Pris 20,- kr. inkl. Sko
Aktiviteter: Kræmmermarked i Kerteminde d. 4. Juli 2009 kl. 08.00
Vi har inviteret alle fynske foreninger
under LF til at komme og deltage denne
dag, hvor vi gør opmærksom på os
selv, og vores netværk. Vi håber at se
rigtig mange mennesker i vores telt i
Langegade i Kerteminde.
Kom og få kaffen og en snak!
Fjordens Dag d. 13. September 2009
(tidspunkt følger)
Vi sætter telt op ved Boels Bro i Munkebo,
hvor andre af de omkring liggende foreninger vil blive inviteret. Også her er der
kaffe osv.
Besøg hos TV2
Her i foråret har vi været en tur på TV2 i
Odense, hvor vi havde en rigtig dejlig tur,
hvor vi fik en rundvisning af en yderst
kompetent studerende. Hun var dygtig og
interessant at høre på.
Vi kunne komme rundt alle steder selvom
nogle var i kørestol, og andre brugte krykker og rollatorer.
Vi fik også et enkelt kig på Natacha Krone,
og ét af vores medlemmer fik et godt billede af hende, som kan ses på vores hjemmeside sammen med de andre billeder.
Vi har også været på Ulriksholm Slot i
Kølstrup.
Der var der både galleri, historie og
mange flotte ting at kigge på. Vi blev også
vist rundt her af en fastboende på slottet.
Slottet bliver i dag brugt til festlokaler,
galleri, og alle mulige andre ting.
Kim Degn fra LFF-Kerteminde fortalte flot
om slottets og Kertemindes betydning

under Svenskerkrigen. For så at gøre det
hele fuldendt, havde Kim også lavet lagkage, så da vi skulle have kaffen, var det
hele bare kanon.
Tak Kim.
Disse billeder kan også ses på hjemmesiden.

København
BESTYRELSE:
Formand: Jan B. Olsen, København Nv
Ring venligst til Jan vedr. Indmelding/
Bisidder/ arrangementer m.m.
Tlf. 50 59 85 64
Onsdage & fredage fra kl. 10.00-12.00
e-mail: j.b.olsenmail.dk@anarki.dk
Næstformand: Finn Efland, Albertslund
Ring venligst til Finn vedr.
Bisidder/Cafè-dage
Tlf. 53 14 59 50
Tirsdage & torsdage fra kl. 11.00-12.00
Sekretær: Peer Balken, Vanløse
Ring venligst til Peer vedr.
Computerundervisning/hjemmeside/
Cafè-dage
Tlf. 41 47 50 06 Torsdage fra kl. 10.00-12.00
e-mail: Peerbalken@weepspeed.dk
Kasserer: Bjarne Alstrup, København N
Bestyrelsesmedlem: Mona Andersen,
Valby
Hjemmeside: www.lff-storkbh.dk

Kontoret
Vi har til huse i Griffenfeldsgade 58. 2200
København N.
Åbningstider
Første fredag i hver måned fra kl. 10.0012.00. Sidste fredag i hver måned fra kl.
12.00-14.00.
Tlf. 50 59 85 64
Som er til formanden Jan.
Ønsker du en mere privat samtale på kontoret har vi alle fredage til rådighed.
Men ring lige i forvejen, det er altid en
god ide.
Cafè-dage
Da vi desværre kun kan fastsætte vores
Cafè-dage. 6 måneder frem i tiden, vil det
være nemmest for dig at ringe til foreningen for at få yderligere information.
Vi har åbent fra kl. 10.00-14.00 plus det
løse, på vores Cafè-dage.
Du kan også gå ind på vores hjemmeside

Og her kan du så se om vores forening.
Bla. om vores Cafè-dage.
Så har vores forening fået lov til at låne
computerrummet på ”Kvisten”.
Det ligger i Gartnergade 15. På Nørrebro.
Så vi starter op med Pc.undervisning, for
begyndere og de mere drevne.
Det er Peer Balken der står for undervisningen, skal lige sige, at han glæder sig
til det. Det bliver den 2. Torsdag i hver
måned og den 4. Torsdag i hver måned.
Det bliver fra kl. 11.00. Så henvend dig til
Peer Balken og høre nærmere. Det koster
50 kr. om måneden for at deltage, men så
kan man også benytte de andre faciliteter
der er i Huset. Det er bla. Træ, ler, bil/cykel,
syning osv. Så der er lidt for enhver smag
på ”Kvisten”.
Her i august/september åbner det nye
Bellahøj Bad. Vores forening kunne godt
tænke sig at lave en svømme/badedag.
Eventuelt med 2 gange svømning om måneden. Så ring til foreningen for nærmere
oplysning.
Som noget nyt, vil vi gerne prøve at kører
med arrangementer som er forholdsvis
gratis og som kører over en længere
periode. Vi lægger ud med Gadeteater
i Kongens Have. Forestillingen hedder
– ’Bitter lemon’. Forestillingen kører frem
til 14. Juli. Ring til foreningen for at høre
nærmere, eller besøg vores hjemmeside.
Vi kan eventuelt mødes, således at man
ikke er alene til arrangementerne.
Vi vil prøve at kigge efter udendørs arrangementer her i sommer månederne.
Rigtig god sommer til jer alle. Samt
godt forenings år. Venligst bestyrelsen i
København. V/Jan B. Olsen.

4-Kløveren
Vi er en forening for førtidspensionister,
efterlønnere og folk, der er sygdomsramte og måske er på vej til enten førtidspension eller fleksjob. Vi mødes hver
tirsdag i Asylgården i Gudumholm fra kl.
9.30 til 12.00.
Vi hygger os sammen med en kop kaffe/
te og rundstykker, pris: 10 kr. Tager på
ture og har banko hver måned.
Formand: Susanne K. Jensen,
tlf. 98 31 72 17
Kontakt rådgivere: Ea V Jensen på tlf.
40 75 99 09 og læg en besked på telefonsvarer, så ringer hun dig op.

Nordfyn
BESTYRELSE:

Formand: Betina Holm,
Sømarksvej 218, 5471 Søndersø
Tlf. 64 89 18 08, mobil 20 76 18 03
e-mail: betina@saknet.dk
Næstformand: Ida Rasmussen,
Østrup Skovgårdsvej 51,
5450 Otterup, mobil 26 74 41 96
e-mail: ida_oestrup@hotmail.com
Sekretær: Vibeke Rasmussen,
Chr. Koldsvænget 8,
5471 Søndersø, Tlf. 64 84 14 07
e-mail: vib_ras@hotmail.com
Kasserer: Dorthe Bondesen,
Svinget 27, 5450 Otterup
Tlf. 20 88 58 29
e-mail: db_bondesen@privat.dk
Bestyrelsesmedlem: Vivi Gravesen
Kongsbjergparken K1, 5400 Bogense
Tlf. 64 86 12 98

For at virke interessante sad vi og klippede nogle nøgleringe i løbet af dagen hvor
folk spurte til vores forening og om vi
lavede, derved fik vi en god snak om hvad
foreningen stod for. Vi havde vingummi /
slikkepinde til børn og barnelig sjæle, som
vakte stor glæde.
Som vanligt så vi politikerne betræde
catwalken for at fremvise modetøj fra
nogle af kommunens genbrugsbutikker.
De blev på humoristisk vis guidet af skuespiller og byrådskollega Jørgen Bing.
Souvenirers stod for det musikalske indslag og gav smagsprøver på såvel nye som
gamle numre. Som altid var det en god og
velbesøgt dag.

Landsbestyrelsen:

Dorthe Bondesen og Vivi Gravesen

Nordjylland
BESTYRELSE:
Bestyrelsesformand: Lona Nørlev,
Askevej 15, 9480 Løkken,
Tlf. 98 99 16 26 - Mobil: 20 68 14 18
e-mail: mulle15@mail.dk
Næstformand: Majbritt Melgaard,
Grundtvigsvej 27 F, 9800 Hjørring,
Tlf: 22 84 51 51
e-mail: majbritt.melgaard@jubii.dk
Kasserer: Birthe Gotfredsen,
Bedelundvej 39, 9830 Tårs
Tlf. 98 95 84 02
Sekretær: Lis Olesen, Løkkensvej 757 A,
Rubjerg, 9480 Løkken, Tlf. 98 99 64 87
Bestmedlem: Anna-Lise Kiel,
Rundmarken 3 B Harken, 9800 Hjørring
Tlf. 41 61 16 63

Nogle af Lokalpigerne i Hjørring

Souveniers

Cirkus Frivillig i Forsamlingsbygningen
I traditionen tro var vores lokalforening til
cirkus frivillig den første lørdag i november.
Til selve dagen havde vi fået lavet en
masse nøgleringe med Lands-foreningens
logo som vi delte flittig ud af til alle
interesserede og vi kom faktisk af med
mange.

Genbrugstøj på catwalken

førtidspensionisten 2/2009
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Nyborg

Aalborg

Thy/Mors

BESTYRELSE:
Formand: Helle Hansen, tlf. 27 28 62 29
Bestyrelsesmedlemmer:
Bente Klausen
Kurt Jørgensen
Betty Søe
Margit Madsen
Bente Larsen
Carina Berendt
Hjemmeside:
www.foertidspensionisten-nyborg.dk

BESTYRELSE:
Formand: Vi er en forening for førtidspensionister, efterlønnere og folk, der
er sygdomsramte og måske er på vej til
enten førtidspension eller fleksjob. Vi
mødes hver anden torsdag i ulige uger
på De Frivilliges Hus på Mølholmsvej 2.
Alle er velkomne!
Kontakt formand/rådgiver: Ea V Jensen
på tlf. 40 75 99 09 og læg en besked på
telefonsvarer, så ringer hun dig op.

BESTYRELSE:
Formand: Pia Correll Mouritsen,
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 72 07 34
e-mail: pia-mouritsen@post.cybercity.dk
Næstformand: Elin Sekkelund,
7700 Thisted, Tlf. 97 92 19 64
e-mail: sekkelund.elin@gmail.com
Kasserer: Alvilda Nielsen,
Dragstrup, 7950 Erslev, Tlf. 97 74 40 47
e-mail: alvilda@mail.dk
Sekretær: Lilly Sørensen Bach
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 72 59 85
e-mail: kelli@mail.dk
Aktiv bestyrelsesmedlem:
Karin Mikkelsen, 7950 Erslev,
Tlf. 97 74 17 13
e-mail: karinmikkelsen@ofir.dk
Suppleant: Knud Rask Nielsen
7700 Thisted, Tlf. 20 21 59 81

Vi mødes ”vestervold” i Nyborg, den 3.
Mandag i hver måned kl. 13.00 – 16.00

Vejle
Tønder
BESTYRELSE:
Formand: Bjarne Nielsen,
Tlf. 25 53 78 74
e-mail: bjarne-h.nielsen@webspeed.dk

Struer/Thyholm

Odense

BESTYRELSE:
Formand: Bente Stougård,
tlf. 97 85 46 87
Kasserer: Benny Hørbye, tlf. 97 85 54 40
Bestyrelsesmedlemmer:
Pia Seftling
Ellis Hørbye
Merete Bach
Suppleant: Knud Erik Andersen
Revisor: Alice Christensen

BESTYRELSE:
Formand: Hans Chr. Andersen,
Østerbro 61,5000 Odense C,
Tlf. 22 77 68 09,
e-mail: formand@lffs-odense.dk
Næstformand/Sekretær: Grethe Larsen
Henriettevej 75, 5000 Odense C,
e-mail: naestformand@lffs-odense.dkKasserer: Peter Banzon,
Hjulets Kvarter 324 b, 5220 Odense SØ
Tlf. 23 88 70 40
e-Mail: peter@banzon.eu
Web-master/ bestyrelse: Peter Banzon,
Hjulets Kvarter 324B, 5220 Odense SØ
e-mail: web@lffs-odense.dk
Bestyrelsesmedlem: Arne Dencker
Bestyrelsesmedlem: Per Olesen
Suppleanter: Sussi Lundblad,
Hanne Pedersen

Vi har haft et rigtig godt år i vores forening,med et godt sammenhold om vores
faste møder og arregementer.Rigtig god
tilslutning til vores ture og fælles madaften.Vi har f.eks.været på hestevognstur i
Klosterheden,hvor vi hyggede og grillede
sammen med børn og børnebørn.
Traditionen tro sluttede vi med en festlig
julefrokost.
Vi holder medlemsmøde onsdage i lige
uger i fdf huset Struer fra 11 –13.
Madaften den anden torsdag i hver
måned.
Vi sender en sommerhilsen til alle herfra.
God sommer.
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KONTAKTPERSON:
Lena Krog Pedersen
Tlf. 7558 6040 mellem kl. 07.30-08.30
eller efter kl.20.00
E-mail: nunuka@privat.dk
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www. Lffs – odense.dk

www.foertidspensionisterthymors.dk

Arrangementer:
Vi afholder et medlemsmøde hver måned,
dog ikke maj, juni, juli og august. Program
med tid, sted og emne udsendes til vore
medlemmer og kan desuden fås ved
henvendelse til bestyrelsen.
Åben Rådgivning:
Sted:		
De Frivilliges Mødested
Vettelsgade 2, 7900 Nykøbing Mors		
Tid:
2. og 4. tirsdag hver måned
kl. 13.30 til 15.30
Åben Rådgivning og Hyggeklub:
Sted:		
De Frivilliges hus
Skolegade 9, 7700 Thisted
Tid:
1. og 3. onsdag hver måned
kl. 14.00 til 16.00
I hyggekluben laver vi det vi har lyst til
lige fra ingenting til spil, håndarbejde evt.
en udflugt, kort sagt man bestemmer helt
selv. Men vi hygger os og får altid en god
snak.
www.foertidspensionisterthymors.dk

Århus
KONTAKTPERSONER:
Formand: Kåre Lund, Ormslevvej 53 1.
Tv., 8260 Viby J.
e-mail : fiaa@klunds.dk
Tlf. 86 11 70 38 – 22 61 70 38
Næstformand: Torben H. Trudsø,
Pilevænget 40, 8270 Højbjerg
e-mail : torbenth@stofanet.dk
Tlf. 86 14 76 13 – 28 89 76 13

interesser, indtil en ny bestyrelse kan
vælges. Forretningsudvalget har af
generalforsamlingen fået mandat til at
varetage dette hverv, samt at iværksætte
opsøgende arbejde med at få flere medlemmer til foreningen samt at få nuværende medlemmer til at yde en indsats for
lokalforeningen.
Der vil blive afholdt ekstraordinær generalforsamling i starten af efteråret, hvor
man vil forsøge at danne en ny bestyrelse.
Telefonvagten kan kontaktes på
tlf. 22 44 99 13
Tirsdag og torsdag mellem kl. 14,15 og 16

Fleksudvalg
KONTAKTPERSONER:
Birthe Gotfredsen,
Bedelundvej 39, 9830 Tårs
Tlf. 98 95 84 02
e-mail: trolderik@mail.dk
Arne Cederholm,
Tlf. 22 44 99 13
E-mail: alc4171@elvis.dk
Lotte Sørensen,
Tlf. 64 86 12 30

Sydfyn - Svendborg
BESTYRELSE:
Formand: Hanne Hørdum,
Stenten 6, Thurø 5700 Svendborg.
Tlf. 62 20 60 68 – 29 24 37 93

Vamdrup
Næstved
KONTAKTPERSONER:
Udvalgsmedlem
Gitte Olesen
Kornbakken 33,st.tv., 4700 Næstved
e-mail: frigga@hotmail.com
Udvalgsmedlem/Kasserer
Jan Busse
Ferskenvej 38, 4700 Næstved
Tlf. 20 92 86 58
e-mail: janbusse50@gmail.com
Udvalgsmedlem
Tanya Madsen
Sct. Jørgenspark 106,3.mf.
4700 Næstved
e-mail: tanyamadsen@gmail.com
Udvalgsmedlem
Bodil Sørensen
Nybyvej 51, Tåderup, 4800 Nykøbing F
e-mail: bodil.s-nybyvej@privat.dk

BESTYRELSE:
Formand: v/Else Nesgaard,
Trelle Ager 70 F, 6580 Vamdrup,
Tlf. 75 58 02 44

Vestjylland
BESTYRELSE:
Formand: Birgitte Medum,
Markledet 21, 6950 Ringkøbing,
tlf. 29 82 69 50
e-mail: medum@sol.dk
Næstformand: Jan Kipker,
Grønnegade 32, 1 tv, 6950 Ringkøbing
Tlf. 20 30 12 64,
e-mail: mj.kipker@gmail.dk
Sekretær: Eva Olsen,
Alkjærparken 15, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 20 78
e-mail: evaulla@webspeed.dk
Kasserer: Per Fredskild,
Grønlandsvej 6, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 27 70
e-mail: fredskild@mail.dk
Kontaktperson: Mariane Svendsen,
Heboltoft 35, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 20 46
e-mail: mesv@mail.dk
Bestyrelsesmedlem: Gerda Thorsted,
Velling Kirkevej 69, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 38 36
e-mail: Gerda.t@privat.dk
Bestyrelsesmedlem:
Edith Nørgaard Nielsen
Enghavevej 29, 6950Ringkøbing
Tlf. 9732 0498
e-mail. edith@stampeselektro@mail.dk
Post adresse: FFVest,
Vester kær 5, 6950 Ringkøbing

Støt vore annoncører
de støtter os...

Støt vore annoncører

I forbindelse med generalforsamlingen
23. februar 2009 kunne der ikke findes
nok opstillere til at danne en ny bestyrelse.
Der er oprettet et midlertidigt forretningsudvalg til at varetage foreningens
førtidspensionisten 2/2009
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Landsbestyrelsen

Landsformand

Landskasserer

Carl-Erik Nielsen
Stengade 8, 3700 Rønne
Tlf. 21 72 30 06
e-mail: carle@nielsen.tdcadsl.dk

Alvilda Nielsen
Dragstrupvej 67 Dragstrup,
7950 Erslev, Tlf. 97 74 40 47
e-mail: alvilda@mail.tdcadsl.dk

Næstformand

Sekretær

Lena krogh Petersen
Gummesmarkvej 16, 6740 Bramming
Tlf. 75 58 60 40
e-mail: nunuka@privat.dk

Margrethe Lind
Tlf. 65 93 86 70

Mærkesager
1. Fokus på lægekonsulenternes rolle.
2. Midlertidig førtidspension til borgeren, når det er be
sluttet, at det enten er fleksjob eller førtidspension
borgeren skal have.
3. Oprettelse af arbejdsvurderingsinstitutioner geografisk,
svarende til kommuner eller amter, hvor man skal have
ansat alle de specialister, som er nødvendige for at
kunne vurdere borgerens funktionsevne i forhold til alle
erhverv. (Dette burde kunne gøres på 1-2 uger). Dette
for at borgeren ikke som nu bliver mere syg jo længere
tid sagen er uafklaret. Det medfører ofte mange flere
udgifter for det offentlige i form flere lægebesøg og
hospitalsophold.

Alle lokalforeningerne
deltager i Landsbestyrelsen
med en repræsentant og en
suppleant.

4. Social domstol under landsretten. Derved hurtigere
afgørelse.
5. Oprettelse af sociale bruger- og klagenævn. Dette
kunne være sammensat af repræsentanter fra bruger	
organisationer, jurister og socialrådgivere.
6. Udbredelse af folderen “Hvis man bliver syg eller
rammes af en ulykke, hvad så?”
7. Få afklaret, hvor man skal sætte den nedre grænse for,
hvor mange timer man kan sende borgeren ud i
fleksjob. Hvis det kun er 2 timer om dagen, burde det så
være frivilligt om man vil i fleksjob eller om man ønsker
førtidspension.
8. Få afskaffet den økonomiske ægtefælleafhængighed for
førtidspensionister.

Landsforeningens formål
1. Foreningens formål er at arbejde for bedre vilkår for
nuværende og fremtidige førtidspensionister, og
langtidssyge, fleks – og skånejobbere.
2. At deltage aktivt og seriøst i den løbende debat vedr.
nuværende og fremtidige førtidspensionister, langtidssyge, fleks – og skånejobbere.
3. At søge retssikkerheden i forvaltningen fremmet ved
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behandling af sager vedr. førtidspension, langtidssyge
fleks – og skånejobbere.
4. At oplyse Folketinget og befolkningen om levevilkårene
for nuværende førtidspensionister og for fremtidige
ansøgere om førtidspension, fleks eller skånejob.
5. At støtte en landsdækkende opbygning og synliggørelse af foreningens formål og virke.
6. Foreningen er partipolitisk og religiøs neutral.

Afsender adr.:

Landsforeningen for Førtidspensionister
v/Carl-Erik Nielsen
Stengade 8
3700 Rønne

