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Leder

Siden sidst...
Siden sidste blad er der sket mange ting på vores
område.
Vi har haft mange henvendelser fra borgere som
spørger om råd i forbindelse med sagsbehandlingen i kommunerne.
Desværre er der ikke ret mange af dem som melder sig ind, for dermed at støtte det store frivillige
arbejde som bliver lavet i landsforeningen og
dennes lokalforeninger, for at bedre sagsbehandlingen.

Hvis man skal komme alle de falske parkeringskort
til livs, skal man efter min mening undersøge om
den der har brugt parkeringskortet også er den
retmæssige indehaver inden man udsteder en
afgift på et kort som måske ikke er helt synligt,
ellers kan man nøjes med en dobbelt afgift i stedet
for en anklage for dokumentfalsk, som nok vil virke
mere præventivt, da straffen for dokumentfalsk er
væsentlig større end en dobbelt parkeringsafgift.
Vi har alle en pligt til at anmelde ulovligheder, eller
mistanke om sådanne. Dette gælder også parkeringsvagter.

Vi mangler i den grad frivillige som kan være med
til at hjælpe de frivillige vi har.
Vi har været i folketingets beskæftigelsesudvalg,
hvor vi forelagde vores synspunkter.
Udvalget valgte at sende vores materiale videre til
beskæftigelsesministeren og udbad sig ministerens kommentar, mere om dette inde i bladet.
Igen i år deltager landsforeningen i Brugernes
Bazar tirsdag d. 30-august i Odense, med deltagelse af flere lokalforeninger.
En stor tak til alle vores frivillige og alle dem som
støtter vores forening.

Forsidefoto: Helle Minerth

Indhold

I forrige nummer skrev jeg noget om handicapparkering som siden er anket, men afgiften på kr.
1.020,0 blev fastholdt med en forklaring om at den
kunne afprøves ved domstolene.

I ønskes alle en god sommer og et godt efterår.
Carl-Erik Nielsen, landsformand
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FOLKEMØDE
BORNHOLM 2016
Folkemødet består af ca.240 stande og blev besøgt af ca.
100.000 mennesker.

Deltagere fra Landsforeningen: Helle Minerth, næstformand.
Inge Nielsen, Carl-Erik Nielsen, landsformand.
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Torsdag d. 16. juni 2016
Mens Carl-Erik (og Helle) talte med Joachim B. Olsen (LA) om
hvorfor han er så meget imod overførselsindkomster og om
der ikke efter hans mening findes fattige og svage mennesker,
blev Inge kontaktet af en journalist fra Politiken. Journalisten
spurgte Inge, om hun var interesseret i at deltage i et 3-mands
panel og stille spørgsmål til Kristian Thulesen Dahl (DF).
Sammen med to andre borgere, en fotograf og med introduktion fra en journalist fra Politiken deltog Inge i spørgepanellet. Her spurgte Inge om Kristian Thulesen Dahls holdning
til ” at man bliver rask når man overgår fra førtidspension
til folkepension” og seancen blev filmet og kan ses på
Politikens hjemmeside, se linket: http://politiken.dk/tv/politik/
ECE3257575/folket-moeder-de-folkevalgte-hvad-vil-dugoere-for-os-bornholmere-kristian-thulesen-dahl/

Fredag d. 17. juni 2016
Dagen gik med at se en del af det kæmpestore antal stande
og tale med en del af dem.
Hele tiden var jeg på jagt efter politikkere, på vores område
bla. Beskæftigelsesministeren, ordførere og repræsentanter
for DA, DI, som jeg alle gerne ville spørge om, hvad de mener
at få ud af konstant omtale af overførselsindkomsternes negative betydning for VELFÆRDEN i Danmark.
>>
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Lørdag d. 18. juni 2016
Vi var igen rundt for at deltage i div. debatter og var til debat
hos Dansk Erhverv, hvor emnet var ”Mangel på arbejdskraft –
eller ledige hænder?”. Debatten varede ca. 40 minutter, med
alt for lidt tid til spørgsmål.
Jeg fik desværre ikke mulighed for at spørge beskæftigelsesministeren om hvorfor han ikke vil garantere for at de
førtidspensionister som i stort omfang får job med løntilskud
på opfordring af blandt andet kommunerne, ikke på noget
tidspunkt vil få genoptaget deres pension til fornyet overvejelse, med henblik på et evt. fleksjob.
Atter en gang blev det fremhævet hvor mange der står udenfor arbejdsmarkedet, uden at fortælle hvor mange der ikke er i
stand til at være en del af arbejdsmarkedet.
På et spørgsmål om der er mangel på arbejdskraft, svarede
beskæftigelsesministeren, ja og nej. Han uddybede det med
at der er flaskehalse på arbejdsmarkedet.
LO formanden mente ikke der er mangel på arbejdskraft.
Beskæftigelsesministeren omtalte ”minifleksjob” som han
mener er noget nyt, at man kan arbejde i ned til en time om
ugen.
Kommentar fra Carl-Erik Nielsen, landsformand; Der har aldrig
lovmæssigt været en nedre grænse for antal timer i fleksjob,
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men der har tidligere været tilskud til arbejdsgiverne som
medførte at de ikke fik tilskud, hvis fleksjobberen kun kunne
arbejde under ca. 12 timer om ugen.

FOLKEMØDE
BORNHOLM
2016
førtidspensionisten 2/2016
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Papuga Bus A/S
Tilbyder:
• Endagsture • Busrejser
• Studierejser • Transfer • Liftbusser
Kontakt os på tlf 75 85 85 88
for program eller læs mere på:
www.papugabus.dk
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Foreningslivet på Mors
Det er i vort lille land, blevet så moderne at opkalde nogle af
Vores skønne ’perler’, byer og smukke natur, som værende
i Udkants Danmark. Trods navnet, er vi da heldigvis stadig
på Landkortet og foreningslivet trives også her, hos os i
Nykøbing Mors.
Ofte har Landsforenings Formanden Carl Erik Nielsen efterlyst
at vi skriver lidt om lokalforeningerne til Landsbladet, hvilket
vi hermed imødekommer.
Her hos os dækker Lokalforeningen Thy og Mors. Vi har omkring 160 medlemmer, men langt fra alle, ser vi i foreningen.
Vi er samlet til Åben Rådgivning hvert sted 2 gange i måneden og dertil kommer nogle arrangementer.. Endvidere har
Alvilda Nielsen en til tider travl hverdag, som bisidder for
medlemmer. Et meget stort stykke arbejde hun varetager.
Hun varetager også tjansen på et lille computerhold, som
mødes nogle mandage efter aftale.
Vi udsender medlems nyt 3 gange om året og de trofaste
medlemmer er gode til at støtte op omkring arrangementerne vi tilbyder. Vi vil her fortælle lidt omkring disse...
I år 2015, fik vi et ønske fra et medlem, der kunne tænke sig
en aften med fællesspisning. Bestyrelsen arbejdede på sagen
og det mundede ud i, at vi afholdte grill aften og senere også
Mortens aften.
Et andet medlem spiller tromme i et lille 2 mands hygge
band, så sang og dejlig musik blev også sat i kalenderen.
Julemusikken tonede således også frem til julemad, pakkespil
og Amerikansk lotteri, da vi skrev december. Nogle af disse
hyggelige aftener vil vi gerne gentage.
Årsskiftet og januar bød på nye arrangementer, såsom besøg af en Advokat, der fortalte om Arve- og familiejuraen,
Generalforsamling i februar og i marts måned rystede vi tal ud
af posen til en omgang Bankospil.
I april rullede Seniorshoppen igen ind på adressen. Seniorshoppen er Danmarks største mobile tøjkæde. Sælgeren
Marianne, der har været hos os flere gange, ankommer i en
’kassebil’ tæt pakket med tøj, i løbet af ganske kort tid er vores
store lokaler fyldt til bristepunktet af stativer med smart tøj i
størrelse 36-52.
Af mærker kan nævnes bl.a. Skovhus, Lau-Rie samt Soya
concept. På disse dage, har vi 4 skønne kvinder, der stiller op,
som vores modeller.
Sammen med Marianne vælges der flere sæt tøj ud, som de
med bedste ¨catwalk¨ stil fremviser til klapsalver fra deltagere.
Tøjet henvender sig hovedsageligt til aldersgruppen 55+,
men nye mærker, såsom Soya concept , henvender sig også til
yngre. Der bliver handlet, grinet og naturligvis drukket kaffe,
sammen får vi en rigtig dejlig eftermiddag.

Skulle nogle tænke, det som et kommende arrangement, så
vil jeg opfordre Jer til at tage kontakt hurtigst muligt, idet der
er rift om datoerne, hos Seniorshoppen.
Sol og sommer står nu i kalenderen så her først i juli drager vi
på udflugt til Rosenholm slot, som ligger i Hornslet omkring
25 km fra Århus. Vi skal på rundvisning på slottet, spise på
cafe, have kaffe osv. Samlet drager vi af sted med bus og vender godt trætte og mætte af oplevelser hjem, først på aftenen.
Grill aften bliver en realitet igen sidst i august og i september
skal Beredskabsgården hjælpe os med viden omkring førstehjælp og hjertestarter.
Vi forsøger så vidt muligt at efterkomme nogle ønsker fra
medlemmerne, men vil meget gerne nå ud til mange flere af
Vores medlemmer, samt nye er naturligvis altid velkommen,
forbi til en kop kaffe.
Rundt omkring sidder mange, der kunne have behov og ønske om at komme ud iblandt andre, Men som ikke lige tager
skridtet til det, af flere årsager.
Skulle netop du sidde hjemme med denne tanke, føler du det
er svært at komme som ’ny’ ind i lokalet, ja så vil vi opfordre
dig til at tage kontakt til os inden.. Sammen kan vi tage skridtet over dørtrinet, ind til fællesskabet, som venter med mange
hyggelige timer, på den anden side af døren, samvær, hygge
snak og selskab.
Man er altid velkommen forbi, også blot for at se hvad vi er for
nogle folk i vores forening. Du/I finder oplysningerne om tid
og sted bagerst i bladet.
Tak for I læste med og en skøn sommer til jer alle.
Ønskes fra Foreningen For Førtidspensionister Thy/Mors
Pia Correll Mouritsen
førtidspensionisten 2/2016
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Nullermanden
Privat og erhvervsrengøring
Egå Mosevej 33G • 8250 Egå

Tlf. 22 61 28 78
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Nye afgørelser
fra Ankestyrelsen
Medvirken til udarbejdelse af attest til sygedagpengeopfølgning, LÆ 285
Der er ikke hjemmel i sygedagpengeloven til at træffe afgørelse om bortfald af sygedagpenge ved forsinkelser med
attest til sygedagpengeopfølgning (LÆ 285) i forhold til den
fastsatte frist, eller hvis den sygemeldte undlader at medvirke ved udarbejdelsen af attesten. Manglende medvirken
til udarbejdelse af øvrige lægeattester kan sanktioneres efter
sygedagpengelovens regler herom.

Dokumentation for at et digitalt brev når frem
Hvis der er uenighed, om et brev sendt digitalt fra en myndighed er kommet frem til modtageren, er det myndigheden, der
skal dokumentere, at brevet er kommet frem. Myndigheden
kan føre systembevis (bevis for, at det kan antages, at et brev
er afsendt og kommet frem) for, at et brev er modtaget, ved
at fremlægge den forsendelseslog, der knytter sig til brevet.
Myndigheden kan også løfte bevisbyrden for, at et brev er
kommet frem på anden vis, f.eks. ved dokumentation fra
eBoks’ afsendersupport eller oplysning fra adressaten om, at
brevet er modtaget. Det skal fremgå tydeligt af dokumentationen, at den vedrører det konkrete brev. Dokumentationen
skal desuden bekræfte, at brevet er leveret. Det er derfor ikke
tilstrækkeligt, hvis det alene fremgår, at brevet er afsendt.

Udbetaling Danmark opkræver og inddriver beløb, som en
pensionist skal tilbagebetale, når pensionisten har modtaget
for meget i pension mod bedre vidende.
Udbetaling Danmark har flere valgmuligheder for at få det
skyldige beløb tilbagebetalt. Udbetaling Danmark kan indgå
en aftale med pensionisten om, hvordan det skyldige beløb
skal tilbagebetales (frivillig afdragsordning). Udbetaling
Danmark kan træffe en afgørelse om at fradrage (modregne)
det skyldige beløb i pensionistens fremtidige pensionsudbetalinger. Udbetaling Danmark kan også fastsætte en afdragsordning ved brug af tabeltrækket eller yde henstand med
betalingen efter reglerne i opkrævningsbekendtgørelsen.
(Se tabel side 11)
Udbetaling Danmark skal vejlede pensionisten, der skal
tilbagebetale for meget modtaget pension, om Udbetaling
Danmarks muligheder for at opkræve og inddrive tilbagebetalingskravet. Udbetaling Danmark skal også vejlede om
de muligheder, der er for at indgå en frivillig afdragsordning
med Udbetaling Danmark, medmindre Udbetaling Danmark
vælger at fastsætte en afdragsordning ved brug af tabeltræk.

Udbetaling Danmarks muligheder for at opkræve og inddrive
beløb, som en pensionist skal tilbagebetale

Sager om førtidspension forenkles
ARTIKEL HOS Beskæftigelsesministeriet | Nyheder | 19. maj 2016 kl. 12:42
Åbenlyse sager om førtidspension skal ikke længere behandles af kommunernes særlige rehabiliteringsteam. Det har et
flertal i Folketinget i dag vedtaget. Kommunerne får dermed
mulighed for at fjerne unødigt bureaukrati og forkorte sagsbehandlingstiderne.Med det vedtagne lovforslag, L 145, undtages en række åbenlyse sager om førtidspension fra kravet
om, at de skal forelægges rehabiliteringsteamet. Det betyder,
at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelser i disse sager,
uden at de først skal behandles af rehabiliteringsteamet.

for tilkendegivelse af førtidspension samt sager om tilkendegivelse af førtidspension, hvor det vurderes, at personen har
betydelige funktionsnedsættelser eller lider af sygdom i en
sådan grad, at arbejdsevnen ikke kan udvikles. Med lovforslaget ændres kriterierne for tilkendelse af førtidspension ikke.
Lovforslaget træder i kraft 1. juni 2016. Ansøgninger om
førtidspension indgivet før denne dato bliver ikke omfattet
af de nye regler. Læs det vedtagne lovforslag på Folketingets
hjemmeside.

De sager, der undtages, drejer sig om ansøgningssager, hvor
det er utvivlsomt, at borgeren ikke opfylder betingelserne

førtidspensionisten 2/2016
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Nyt fra

Udbetaling Danmark

Årsregulering
af førtidspensionen
Hvilke dele af pensionen efterreguleres?
•
•
•
•

Grundbeløb
Ventetillæg
Ældrecheck
Førtidspension

• Pensionstillæg
• Varmetillæg
• Manuelle skattepligtige pensionsbestanddele

Varmetillæg og ældrecheck efterreguleres med baggrund i
tillægsprocenten.
Formuen er ikke omfattet af årsopgørelsen.
Helbredstillæg bliver ikke gjort op.
Hvis man skal tilbagebetale kan man lave en afdragsordning med UD.
Herunder er SKATS inddrivelsesbekendtgørelsens satser for
2016, som er udgangspunkt for UD.

Regulering af inddrivelsesbekendtgørelsens
satser for 2016:
Dokumentets dato
05 Nov 2015
Dato for udgivelse
05 Nov 2015 12:33
SKM-nummer
SKM2015.688.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-3061572
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Emneord
Inddrivelse, restanceinddrivelse,
restance, beløbsgrænser,
afdragsordning
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Resumé

Reference(r)

Henvisning

I overensstemmelse med
bekendtgørelse om inddrivelse
af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatserne
for beregningen af betalingsevnen for 2016.
Bekendtgørelse nr. 1513 af
13. december 2013 om inddrivelse af gæld til det offentlige
§ 39
SKATs Juridiske vejledning
2015-2, G.A.3.1.1

Under henvisning til § 39 i bekendtgørelse om inddrivelse af
gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der
pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår,
jf. lov om en satsreguleringsprocent.
Denne meddelelse fastsætter satserne for 2016.

fraanmark
Nybt
etaling D
Ud

De i § 5, stk. 1, fastsatte indkomstintervaller
og afdragsprocenter er som følger:

Ikke forsørgerpligt 				
over for børn
			

Forsørgerpligt
over for børn

Afdragsprocent

Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5%
6%
7%
8%
9%
10 %
11 %
12 %
13 %
14 %
15 %
16 %
17 %
18 %
19 %
20 %
21 %
22 %
23 %
24 %
25 %
26 %
27 %
28 %
29 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

110.960 138.360 146.200 154.030 161.870 169.690 177.520 185.360 193.190 201.020 208.840 216.680 224.520 232.340 240.180 248.000 255.840 263.660 271.500 279.340 287.150 294.990 302.820 310.660 318.490 326.310 334.150 341.980 349.820 357.640		

0%
4%
4%
4%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10 %
11 %
12 %
13 %
14 %
15 %
16 %
17 %
18 %
19 %
20 %
21 %
22 %
23 %
24 %
25 %
26 %
28 %
29 %
30 %

Det i § 14, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 740 kr.
De i § 16, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.640
kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.100 kr. om
måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det
fyldte 7. år og 3.020 kr. om måneden for børn fra og med
det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

138.359
146.199
154.029
161.869
169.689
177.519
185.359
193.189
201.019
208.839
216.679
224.519
232.339
240.179
247.999
255.839
263.659
271.499
279.339
287.149
294.989
302.819
310.659
318.489
326.309
334.149
341.979
349.819
357.639
og derover

Den i § 31, stk. 2, fastsatte nedre grænse i nettoindkomsten
udgør 110.960 kr. Når nettoindkomsten kommer under
dette beløb, fastsættes afdragsordninger vedrørende
bøder enten under hensyntagen til gældens størrelse eller
på baggrund af en konkret betalingsevnevurdering efter
reglerne i kapitel 6 i bekendtgørelse om inddrivelse af
gæld til det offentlige.

Det i § 21 fastsatte rådighedsbeløb udgør 6.020 kr. om
måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever,
forhøjes rådighedsbeløbet med 4.190 kr.
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OM
AT VÆRE
FØRTIDSPENSIONIST
Jeg hedder John, er 35 år, tilkendt førtidspension i 2008 og
bor i Skive med min kæreste.
Jeg fik førtidspensionen af mange årsager, bl.a. ved angst
diagnose, borderline, ocd, epilepsi mv., listen var lang.
Jeg vil ikke kede jer læsere med min historie, men derimod vil
jeg gerne fortælle om hvilke mærkesager jeg har, i rollen som
førtidspensionist:
- At jeg en dag kan blive så rask nok, til at komme ud af
førtidspensionen og være selvstændig forsørgende.
- At hjælpe andre førtidspensionister til et bedre liv.
- At, hvis muligt, at få oprettet et Førtidspensionist politisk
parti (Ved ikke om det faktisk findes allerede)
- At bidrage til, at man som førtidspensionist, i Danmark,
på intet tidspunkt, kan komme under lovgivning, der
tvinger en ud i uddannelse eller på arbejdsmarkedet,
med mindre at man selv vil og kan magte det, over en
tidshorisont som man selv og i samarbejde med kommunen/staten, har aftalt. Og hvis det alligevel ikke lykkes at
klare sig selv uden førtidspensionen i den aftalte tid, at
man så, uden alverdens papir arbejde og lange sagsbehandlinger, kan komme tilbage på sin førtidspension.
- At åbne op for flere jobs med løntilskud i Danmark.
- At sikre at overgangen fra førtidspension til folkepension,
bliver økonomisk værdig.
- At gøre det lettere for folk, under de 40 år, med svære
og skjulte sindslidelser, at få tildelt førtidspension uden
at skulle igennem en masse ressourceforløb , suppleret
med bedre udredninger. (Min egen sag tog en evighed og
der skulle en ildsjæl til at sparke kommunen i gang med
min sag først)
- At være medvirkende til at få oprettet en form for specielt
tilrettelagt grunduddannelse, i hele Danmark og ikke
kun i storbyerne, med nogle hovedretninger, til førtidspensionister, i beskyttede rammer, der gerne vil prøve
kræfter af med uddannelse. Som det er nu, findes det vist
ikke. (At starte på en uddannelse som førtidspensionist
kan være ret overvældende)
- Job med løntilskudsgaranti, til førtidspensionister, flere
steder i Danmark. Som det er nu, er det, synes jeg, meget
svært at finde et godt job med løntilskud.
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Det er bare nogle af de tanker jeg gør mig.
Som Carl-Erik Nielsen, landsformand i Landsforeningen for
førtidspensionister skriver:
”Landsforeningen for førtidspensionister vil foreslå at der
bliver lavet en garanti for at de førtidspensionister som får
ansættelse med løntilskud, ikke på noget tidspunkt vil få deres
førtidspension genvurderet af den årsag”.
Hvilket jeg kun bakker helt op da jeg selv er nyansat i job med
løntilskud og deraf ikke vil føle mig presset ud i en genvurdering af min førtidspension pga det.
Jobbet giver mig forøget livskvalitet og gør mine hverdage
mere strukturerede og overskuelige.
Og fordi at jeg passer det job, er det ikke ensbetydende med
at jeg så skal genvurderes. I hvert fald ikke før at jeg selv har
passet jobbet i nogle år, stabilt og i samarbejde med kommunen/staten og i mit tempo.
At være førtidspensionist kan være det helt rigtige for en og
samtidig meget svært, da man placeres udenfor det velfærds
Danmark som vi kender. Selv den dag i dag oplever jeg folk
der rynker på næsen når de hører om førtidspensionister.
Hvem rynker på næsen af folk med fysiske handicaps? Ingen.
Mange førtidspensionister som jeg har mødt, har indre problematikker og det kan man ikke se udadtil.
Førtidspensionister er en del af Danmark og har ret til at blive
hørt.
For der er stadig mange fordomme omkring førtidspensionister og det synes jeg at der skal gøres noget ved.
Skrevet af John Beltran

ENSOMHED

kan ramme alle!

Ikke kun den ældre del af befolkningen, men også folk, der
bliver førtidspensionister bliver nemt ensomme. Efter laaaang
tids kamp med kommunen, der synes at gøre alt for at trække
sagen i langdrag inden du måske får en førtidspension, kan
du ende i ensomhed.
Vi taler om folk, der er syge og i forvejen er ”nede”. Hvis du
er så heldig at få tilkendt en førtidspension fordi du ikke kan
arbejde, så kan følelsen af parkering i ensomhed komme
bagefter og den kan også være reel nok. Der sker ikke mere
– du hører ikke mere fra kommunen. Kommunen kan oven i
købet være din sidste og eneste kontakt udadtil og det kan
virke som om kommunen er ligeglad med, hvad der herefter
sker i dit liv.
I FORTIP er vi ikke ligeglade. Vi prøver at gøre noget ved
problemet. Vi har forskellige aktiviteter som f.eks. Tivoli-, biograf- og teaterture, besøg på museer og udstillinger og vi har
hyggelige stunder, hvor vi bare er sammen.
Vi er 3 stykker, der holdt juleaften sammen sidste år i stedet
for at sidde alene hver for sig og det var så hyggeligt, at vi har
tænkt at holde jul sammen igen i år.
Vi havde også en ”hyttetur” sidste sommer. Vi lånte en hytte i
skoven i nærheden af Ballerup og lavede mad over bål, spillede guitar og sang og ellers bare hyggede.
Alt i alt har vi arrangementer for enhver smag og du kan
deltage i det du har lyst og kræfter til. Nogle arrangementer er
også åbne: du kan tage familiemedlemmer med, hvis du har
nogle du gerne vil have med til at dele oplevelsen med sammen med os andre.

Hvis du synes du sidder fast i det kommunale system, giver
vi gode råd og tilbyder også bisidning, hvis du synes det er
nødvendigt. Èn har os har for nylig været på et 2-dages kursus
i bisidning og bare det at have en anden med ved sin side kan
måske gøre godt. Men kom i god tid og fortæl, hvad sagen drejer sig om – det er rart at være forberedt, også for bisidderen.
Når vi mødes er det også rart at vide, at alle andre i FORTIP
også er syge. Forstået på den måde, at der ikke kræves forklaringer og at der ses ikke skævt til hinanden. Her er både
fysiske og psykiske syge mennesker.
Så prøv at komme forbi. Vi er her alle tirsdage og torsdage fra
kl. 15 – 17.00 og holder til på Tapeten, Magleparken 5, på 1.
sal, 2750 Ballerup. Det kan ikke skade.
Du er også velkommen til vores Åbent Hus arrangement
torsdag den 1. september 2016 kl. 14 – 17.00 på Tapeten. Der
vil være lagkage til den søde tand, diverse chips til den salte
og te, kaffe og sodavand til den tørstige. Tag din førtidspensionistven med – det kan ikke skade!
Det kan heller ikke skade at gå ind på vores hjemmeside
www.fortip.dk eller ringe på 26 55 64 22 (Frank).
Vær med til at bekæmpe problemet!
Ensomhed er ikke kun noget vi taler om – vi gør også noget
ved det!
Frank Jacobsen
Formand i FORTIP
Foreningen for Førtidspensionister i Ballerup Kommune
førtidspensionisten 2/2016
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Andelsboligforeningen

ODINSGAARD

Spedalsø Torv 4, 1.sal • 8700 Horsens
Tlf. 75 62 29 11 • www.odinsgaard.dk

Overenskomt med sygesikring,
afregning med sygesikringen Danmark
Ring og bestil tid til behandling
Tlf. 74 83 01 55 • www.toftlundfys.dk

privatraadgiver.com
din private og fortrolige socialrådgiver

Bus til 74 personer

Din specialist i arbejdsmarkedssager
www.facebook.com/privatraadgiver
www.privatraadgiver.com

KARENS PLEJESERVICE
Personlig pleje • Rengøring • Indkøb • Praktisk bistand
Egervænget 17, Askov • 6600 Vejen
Tlf. 75 58 84 84 • 61 55 25 42
www.karens-plejeservice.dk
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Foretræde for
Beskæftigelsesudvalget
Af Landsforeningen for Førtidspensionister v/ Carl-Erik Nielsen, landsformand

Hvad der kan gøres for at få ”minifleksjobbere”(fleksjob under
10 timer ugentlig) i arbejde?
Først og fremmest mener vi, at man skal se på den store
konkurrence, som ”minifleksjobberne” har i forhold til aktiveringer, arbejdsprøvninger, job med løntilskud og ikke mindst
frivillige og flygtninge/migranter.
”Minifleksjobberne” bør, efter vores opfattelse, have meget
bedre mulighed for et job, da der ellers ikke er nogen mening
i, at samfundet forlanger at de bidrager med det de kan til
samfundet.
Hvis ikke man kan anvise job, vil ”minifleksjobberen” i løbet af
meget kort tid, miste de kompetencer de måtte have haft ved
tilkendelsen.
”Minifleksjobberen” vil også være i stor risiko for at blive
ensom.
Landsforeningen for Førtidspensionister foreslår, at der bliver
øremærket job til ”minifleksjobbere” i de funktioner, som i
dag bliver udført af frivillige på hospitaler og plejehjem og
førtidspensionister med løntilskud.
Førtidspensionister med løntilskud er forsørget, i modsætning
til ”minifleksjobberne”, som er henvist til kontanthjælpsydelse.

punkt vil blive frakendt førtidspensionen, med den begrundelse, at man har vist, at man har en form for resterhvervsevne, som kan bruges i et ”minifleksjob” og dermed ende på
en nærmest livslang kontanthjælps- lignende ydelse.
Vi mener at der skal gøres noget ved den lange sagsbehandlingstid, som, ofte er begrundet i at der skiftes sagsbehandler.
Når borgeren så ikke har hørt noget fra kommunen i over
et halvt år eller mere vil deres sag stort set starte forfra med
den begrundelse at oplysningerne, (som kun må være 1 år
gamle), om borgeren er forgamle. Dette sker gentagne gange
i mange sagsforløb.
De lange sagsforløb gør borgeren mere syg, med den konsekvens at der bliver flere udgifter for det offentlige i form af
medicin og læge/hospital. Endvidere bringer det borgeren
længere væk fra arbejdsmarkedet.
Landsforeningen for Førtidspensionister foreslår, at vi kommer på finansloven med ca. 3.millioner kroner, til oprettelse
af et kommunalt vikarbureau, hvor vi kan uddanne og hjælpe
med jobsøgning og ikke mindst socialt samvær.
Finansieringen af vores forslag mener vi kan hentes i de
penge som ikke blev brugt i forbindelse med loven om overgang fra den gamle (før 2003) til den nye førtidspension, hvor
der kun blev brugt ca. 10 % af den beregnede udgift, hvilket
svarer til:

Så længe man ikke kan få en garanti som førtidspensionist
med job med løntilskud for at man ikke på et eller andet tids-

Tabel Økonomiske og administrative konsekvenser
Mio. kr., 2013
p/l

2013

2014

2015

2016

2020

Varigt

Udgift i alt

Forventet

Førtidspension
134,5
127,8
124,4
117,7
100,9
23,5				
ATP-bidrag
5,2
4,9
4,8
4,5
3,9
9,0				
Personlige tillæg,
herunder
helbredstillæg
-1,0
-10,0
-10,0
-9,0
-8,0
-0,2				
Boligstøtte
-2,5
-2,4
-2,3
-2,2
-1,9
-0,4				
Særligt børnetilskud
-1,0
-1,0
-1,0
-0,9
-0,8
-0,2				
Merudgiftsydelse til
voksne
2,3
2,2
2,1
2,0
1,7
0,4				
Rådgivning ifm.
overgang
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0				
I alt
139,3
130,5
127,0
120,2
102,9
24,0
643,9
6.439
										
Heraf										
Statslige udgifter
91,1
85,8
83,6
79,1
677/
15,8
355,4
4.231
Kommunale udgifter
48,2
44,7
43,4
41,1
35,2
8,2
220,8
2.208
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TÆNK
ANDERLEDES
SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT FORENINGSBLAD
Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret
for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et
foreningsblad er ofte det vigtigste bindeled mellem forening
og medlemmer.
Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og
kan være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.
Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.
Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af
vores erfaring...
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Svar fra
Beskæftigelsesministeren
Beskæftigelsesudvalget 2015-16, BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284, Offentligt

Beskæftigelsesudvalget har i brev af 21. marts 2016 stillet følgende spørgsmål
nr. 284 (BEU alm. del), som hermed besvares.
Spørgsmål nr. 284:
”Ministeren bedes kommentere interne henvendelser af 25.
februar og 16. marts 2016 om minifleksjob, jf. BEU alm. del –
bilag 119 og 139.”

Endeligt svar:
Reformen af førtidspension og fleksjob har som overordnet
mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv. Derfor
er fleksjobordningen blevet målrettet, så også personer med
en meget lille arbejdsevne har mulighed for at få et fleksjob.
Samtidig er det blevet mere attraktivt for arbejdsgiverne at
ansætte borgere i fleksjob ned til få timer om ugen, da arbejdsgiveren i dag kun betaler løn for det arbejde, der reelt udføres.
Jeg mener ikke, at det vil være en god ide at øremærke særlige job til fleksjobansættelser, som Landsforeningen for
Førtidspensionister foreslår. Efter min mening kommer der
ikke noget godt ud af at pålægge eksempelvis hospitaler og
plejehjem at oprette fleksjob, da vejen til at tage et socialt
ansvar ikke kommer via tvang og kvoter. I stedet skal vi have
fokus på information om mulighederne og fordelene ved at
ansætte personer i fleksjob.
Tallene viser, at vi er godt på vej. Der var i januar 2016 ca.
15.700 personer ansat i et fleksjob på 10 timer eller derunder.
Det svarer til 6 ud af 10 nye fleksjob. Siden reformen trådte i
kraft i 2013 er ledigheden blandt borgere visiteret til fleksjobordningen desuden faldet. Begge dele viser, at vi er på
rette vej i forhold til at skabe en mere rummelig fleksjobord-

ning og dermed et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor også
personer med en meget nedsat arbejdsevne har mulighed for
at komme i beskæftigelse og blive en del af fællesskabet.
Jeg mener heller ikke, at der er behov for at afsætte særlige
midler på finansloven til et vikarbureau, som foreslået af
Landsforeningen for Førtidspensionister. Hjælp med jobsøgning er en opgave, der i ligger i kommunerne, og det er mit
klare indtryk, at der i mange kommuner er oprettet særligt
målrettede tiltag – fx jobcaféer – for at hjælpe kommunens
ledige fleksjobbere.
Endelig kan jeg oplyse, at kommunerne skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Der er ikke en fast grænse for, hvor lang tid en sag må tage, da det er forskelligt fra
sag til sag, hvornår der er tilstrækkelig dokumentation til, at
der kan træffes en afgørelse. Sager om fx førtidspension eller
fleksjob er ofte komplekse og kræver en grundig, tværfaglig
sagsbehandling og belysning, og det kan tage tid. Borgerne
kan, hvis de er utilfredse med selve sagsbehandlingen, klage
til borgmesteren i den pågældende kommune, der er ansvarlig for kommunens administration.
Venlig hilsen
Jørn Neergaard Larsen
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OMPOLSTRING AF MØBLER
Trænger dine gamle møbler til et nyt look ?
Køb møbelstoﬀer og andre produkter direkte på nettet

Klik ind på www.concetto.dk
og ﬁnd de møbelstoﬀer du ønsker til dine møbler
CONCETTO • Rubjergvej 74 • 8260 Viby J • Tlf. 21 25 90 19
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Landsforeningens kommentar
til Beskæftigelsesministerens svar på vores
henvendelse til beskæftigelsesudvalget.
Ministeren svarer ikke på om han er indstillet på at lave en garanti for at de førtidspensionister som er ansat med løntilskud,
ikke risikerer at få genbehandlet deres førtidspension, med
den begrundelse at de har en resterhvervsevne.

Det ser ud til at ministeren ikke forstår at der ofte er meget
lang tid mellem de forskellige tiltag som borgeren skal deltage i, som for eksempel arbejdsprøvning, læge og svar fra
disse.

Mange kommuner giver førtidspensionisterne en garanti for
at de ikke får deres førtidspension genbehandlet når de anviser job med løntilskud.

Det ser heller ikke ud til at kommunerne har tilstrækkelige
resurser til sagsbehandling, samt at der er en stor udskiftning
af sagsbehandlere.

Dette kan de gøre fordi de ved at det kun gælder indtil et
flertal i folketinget ændrer det.
Ministeren svarer at, borgeren kan klage over langvarig sagsbehandling til borgmesteren.
Det er korrekt, men det sker der bare ikke noget ved, da der
ikke er nogen sanktionsmulighed overfor kommunerne.

Ministeren har heller ikke svaret på om hans syn på den store
konkurrence der møder minifleksjobberne når de skal ud at
finde jobbet i konkurrence med flygtninge, frivillige, borgere i
arbejdsprøvning og førtidspensionister med løntilskud.
Carl-Erik Nielsen, landsformand.

førtidspensionisten 2/2016
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MÆRKESAGER 2016

1
3
5

Focus på at sagsbehandlingen foregår efter lovgivningen
og er så kortvarigt som mulig.

2

Oprettelse af sociale/beskæftigelses bruger og klagenævn til
behandling af forsømmelser i forbindelse med forvaltnings/
retssikkerhedsloven.
Dette burde være sammensat af repræsentanter fra bruger
organisationer, jurister og socialrådgivere.

Få afskaffet den økonomiske ægtefælle/samleverafhængighed for førtidspensionister.
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4
6

Fremme jobmulighederne for fleksjobbere.

Udbredelse af landsforeningens folder ”.

7
8

(GRATIS) Social/beskæftigelses domstol,( i stedet for
Ankestyrelsen) under landsretten. Derved hurtigere afgørelse.

Socialt samvær for vores målgruppe for
dermed at forebygge ensomhed.

Arbejde på at bibeholde førtidspensionen,
også efter at man overgår til folkepension.

førtidspensionisten 1/2016
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Afskaffelse af brøkpension.

Lokalforeninger
førtidspensionisten

NR .

Ballerup
BESTYRELSE:
Formand: Frank Jacobsen
Kasserer/sekretær: Helle Minerth
It-ansvarlig: Per Larsen
Bestyrelsesmedlem: Anja Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Majbritt Nilsson
Kontaktpersoner: Frank Jacobsen,
tlf.: 26 55 64 22, e-mail fmj@cool.dk
Helle Minerth, tlf.: 71 78 44 86,
e-mail: helleminerth@gmail.com
Vi mødes tirsdage og torsdage kl. 15 –
17.00 på Tapeten, 1. sal, Magleparken 5 C,
2750 Ballerup og hygger med te og kaffe.
Derudover arrangerer vi ture og aktiviteter ud af huset. Se vores aktiviteter på
hjemmesiden www.fortip.dk

FORTIP’s slagsang
Melodi: Alle sømænd er glade for piger.
Alle piger er glade for FORTIP
og min skat du kan stole på mig,
Det er fuldstændig sandt, at i FORTIP
er der ingen, der hedder Kim-Kaj.
Vi hedder Anette, Ilene og Anja
Og Nina og Sanne og Helle og Frank
og så er der Sørmer og Majbritt og Henrik
og Ivan og Vibeke og Per og så Gert.
Alle drenge er glade for FORTIP
og I ved, at om natten når jeg
kigger lister og navne i FORTIP
er der ingen der hedder Kim-Kaj.
Vi hedder Anette…
Alle piger og drenge i FORTIP
synger ikke som ham der Kurt Ravn.
men vi synger en slagsang fra FORTIP
og vi er fra nordvest-København.
Vi hedder Anette…

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

4-kløveren
Kontaktperson:
Formand: Susanne K. Jensen
tlf. 98 31 72 17.
Kontakt rådgiver: Ea V Jensen på tlf. 40
75 99 09 mellem 16 og 18 i hverdagen og
læg en besked på telefonsvarer, så ringer
hun dig op eller mail eavolfgang@live.dk
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.

Hillerød
KONTAKT OS:
Frivilligcenter Hillerød
Kulturværkstedet, Fredensvej 12C,
3400 Hillerød
Tlf 48 24 19 07 / Mobil 20 89 07 59
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.

2·

juli

2016 · 14. årgang

Horsens
Formand:
Karin Jensen
tlf. 23 82 04 97
E-mail: karin_jensen@fibermail.dk
Sekretær:
Hanne Arentoft
Tlf. 50 41 54 48
E-mail: hannearentoft@hotmail.com
Kasserer:
SolvejGraversen
Tlf: 75 62 51 37- 61 46 33 83
E-mail: sunway@mail1.stofanet.dk
Vi mødes hver onsdag kl. 10.00 til 11.30 i
Sund by butikken Åboulevarden 52 til en
kop kaffe og en gang om måneden tager
vi en tur ud af huset.

Torsdag den 18. august tager vi på tur
til Munkebjergskoven i Vejle
Afg. fra Sund by kl. 11.00
Sidste tilmelding den 10. august

Torsdag den 15. september kører vi en tur til Kolding. Vi besøger
Minibyen, der forestiller Kolding, bygget i
Geografisk have. Afg. fra Sund by kl.
Sidste tilmelding den 7. sept.

Torsdag den 13. oktober besøger
vi Bazar Vest i Aarhus. Afg. fra Sund by
kl.11.00. Sidste tilmelding den 5.oktober

Torsdag den 17. november vil vi
besøge Aros i Aarhus.
Afg. fra Sund by kl. 11.00
Sidste tilmelding den 9. november
Julemarked hvor/ hvornår?
Juleafslutning i Sund by onsdag
den 14. december kl. 10.00

>>
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Holbæk
BESTYRELSEN:

Formand:
Henrik Pedersen, Holbæk
E-mail: henrik@forfleks4300.dk

Kerteminde
KONTAKT OS:
Formand: Elisabeth Larsen
Grønløkkevej 14, 5330 Kerteminde
Foreningens telefon: 41 19 97 00
E-mail: info@lffkerteminde.dk

Vi mødes onsdag i lige uger kl. 10
Borgerhuset, Dallundvej 20, Søndersø.
Gåture Dallund Sø rundt tirsdag.
Sommerudflugt 17/8.
Derudover aftales ved møderne.

Nordjylland

Kasserer:
Niels Pedersen, Holbæk
E-mail: kasserer@forfleks4300.dk

Bestyrelsesmedlem:
Inge Aagaard, Holbæk
E-mail: inge@forfleks4300.dk

Vi afholder fast Åbent Hus/Hyggefredag
i LIGE UGER kl. 13-16, hvor foreningen er
vært med te og kaffe. De der nu har lyst
medbringer mundgodt efter eget ønske.
Vi holder til på Mødestedet, Strandvejen
10c, 5300 Kerteminde.

Hjemmeside:
www.forfleks4300.dk

Facebook:
www.facebook.com/groups/
forfleks4300/

Medlemskabet koster:

BESTYRELSEN:

Bestyrelsesformand:
Lona Nørlev
Gærdesangervej 6, 9800 Hjørring
Tlf.: 98 99 16 26 - Mobil: 20 68 14 18
E-mail: lona9800@gmail.com

Kasserer:
Aktiviteter i øvrigt:
Ud over Hyggefredagene arrangerer
foreningen andre aktiviteter og ture (i
gennemsnit en gang om måneden).
Se venligst mere herom på vor hjemmeside: www.lffkerteminde.dk
eller scan QRkoden:

Kr. 200 pr. person og kr. 300 for samboende par. Pr. år. Støtte medlemskab
koster kr. 100 pr. år. Og kan indbetales
i Sparekassen Sjælland Reg. nr. 0520
Konto nr. 581022 HUSK AT OPLYSE DIT

Birthe Gotfredsen
Bedelundvej 39, 9830 Tårs
Tlf. 98 95 84 02

Sekretær:
Lis Olesen
Idræts Allé 127 S, 9800 Hjørring
Tlf. 27 26 64 87
Vi beder om at I viser hensyn til vores
privatliv og kontakter os på hverdage og
i dagtimerne.

NAVN OG TELEFON NUMMER
Vores cafe holder til på Frivilligcenteret
Vores cafe’ holder til på Frivilligcenteret
Kasernevej 6, 4300 Holbæk. Og vi har
åben tirsdage i ulige uger fra kl. 16.00 –
18.00.
Andre arrangementer vil blive offentliggjort på facebook og på hjemmesiden.
Er du Førtidspensionist, Fleksjobber, job
med løntilskud, Langtidssyg eller i et
Ressource- og Afklaringsforløb.
Og har du lyst til at være med i en forening i dit lokalområde? Så kontakt os og
hør nærmere.
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Første Hygge-Fredag efter sommerferien
er d. 12 / 08 - 2016.

Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer.

Nordfyn
BESTYRELSEN:
Formand: Dorte Sørensen
Søndersøvej 411, 5471 Søndersø
Tlf. 22 77 74 29
E- mail: dorte20@hotmail.com
Næstformand: Hanne Laursen
Rosenlunden 24, 5471 Søndersø
Tlf. 42 50 28 44
E-mail: hanne-hoej@saknet.dk

Formålet med foreningen er:

Kasserer og landsbestyrelsen:

At vi efter bedste evne kan hjælpe dig
med råd og vejledning.
Vi kan tilbyde dig, at tage med til møder
f.eks. på Kommunen eller andre steder,
hvor der kan være behov for det, som din
bisidder.
Vi har lavet en cafe hvor vi kan tilbyde
socialt samvær med ligestillede, skabe
et socialt netværk, hvor vi kan mødes,
hjælpe hinanden og hygge os sammen.
Vi kan arrangerer foredrag, ture med
madkurven, kortspil, petanque, bowling,
sommer/julefest eller andre spændende
ting. Har du en god ide så besøg os i
vores cafe.

Dorthe Bondesen
Svinget 27, 5450 Otterup
Tlf. 20 88 58 29
E-mail: db_bondesen@yahoo.dk
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Hvad koster det ?
Kontingent om året i kr. 200,For ægtepar/samlever om året Kr. 300.Støttemedlemmer. Kr. 75,Vi modtager også gerne støttebidrag.
Der er personlig rådgivning hver onsdag
i lige uger fra kl. 14.00 til 16.00:
Forsamlingsbygningen
Østergade 9
9800 Hjørring.
Her kan man møde og evt. nyde en kop
kaffe med bestyrelsens medlemmer og
rådgiver for lokalforeningen for førtidspensionister i Nordjylland.
Du kan godt møde op uden aftale, med
hvis du på forhånd ved at du ”har noget
på hjertet” er det en fordel at du kontakter os og får en aftale med en rådgiver
eller et bestyrelsesmedlem.

Sekretær og sup. I landsbestyrelsen:
Lis Pjengaard
Bogmose 24, 5400 Bogense
Tlf. 40 57 50 96
E-mail: lispjengaard@gmail.com

Aktiviteter i 2016 for
Lokalforeningen for
Førtidspensionisterne i Nordjylland

Medlem og hjemmeside:

Vi har fremmøde i vores lokalforening
hver onsdag i lige uger. Vi hjælper
medlemmer med deres problemer
med kommune i forbindelse med sager
vedr. pension/sygdom, langtidssyge og
fleksjob.

Simon Sørensen
Thygesensvej 20, 5450 Otterup
Tlf. 53 84 50 70
E-mail: simonbs73@hotmail.com

Vi har i vores forening ikke nogen fast
aktivitetskalender, men stiller op ved
særlige lejligheder og inviterer til en
hyggedag den første onsdag i hver lige
uge i måneden, hvor interesserede er
velkommen til en uforpligtende snak og
en kop kaffe.
Vi har lokaler i Forsamlingsbygningen
Østergade 9, 9800 Hjørring, her er der
også muligheder for vores medlemmer
at deltage i de aktiviteter / hobbyarbejder som findes i Forsamlingsbygningen
og man kan købe mad, kaffe og kage i
bygningens kantine.

Sidste rådgivning inden sommerferie
(29-06-16)

Sommerferie i ugerne 27-28-29-30-31
Start efter sommerferie 10-08-16
Efterårsferie i uge 42
Sidste rådgivning i år 14-12-16
Start i uge 2. 2017 (11.01.16)

Roskilde
Formand
Kate Nelausen
Ringparken, 40. st.tv, 4000 Roskilde
Mobil.: 28 29 52 05
E-mail: k-n@webspeed.dk

Næstformand
Jørgen Rasmussen
Gyvelvej 71, 1. tv, 4000 Roskilde
Tlf.: 46 36 15 13
Mobil.: 40 42 67 58
E-mail: jorgen-elli@mail.tele.dk

Kasserer
Birgit Christensen
Wiemosen 18 1. tv, 4000 Roskilde
Tlf.: 46 38 42 10
Mobil.: 53 53 07 75
birgit.christensen@post3.tele.dk

- Banko
- En stor udflugt med bus, samt
kulturelle mini udflugter.
- Tøjdemonstration
- Bowling, Petanque og mange andre
ude og indendørs spil
- Sommerfest
- Julefrokost
- Delvis egen betaling ved arrangementer.
Vi optager også medlemmer som langtidssyge, fleks-og skånejobber, samt
efterlønner og folk som venter på at få en
førtidspension.

HUSK VI ER DER FOR DIG OG VI ER
ALLE LIGESTILLEDE
Du er velkommen til at komme forbi, og
se hvem vi er. Vi giver en kop kaffe.
Eller henvende dig til formanden og få
tilsendt en aktivitetskalender.
Vi holder altid sommerferie fra 1. juli og
starter igen 2. tirsdag i august.

Kulturhuset Kildegården.
Helligkorsvej 5. 1. sal
4000 Roskilde.

Lørdag den 5/11
Julefrokost i bowlingcenteret , Struer kl.
13.00. Pris : 150 kr.
Sidste tilmelding og betaling den 19/10

Onsdag den 7/12
Juleafslutning i mødelokale 6.
Vi laver juledekorationer, hygger og får
æbleskiver. Foreningen sørger for gran,
oasis, ler osv. Medbring selv lys, skåle
o.lign.
Vi har, som altid, møde i lokale 6 i aktivitetscenteret den 1. og den 3. onsdag i
måneden. Alle priser er for medlemmer.
Ikke medlemmer betaler fuld pris for alle
arrangementer. Børn/ børnebørn under
16 år er altid gratis med.

Thy/Mors
BESTYRELSEN:

Formand: Pia Correll Mouritsen
Vi ønsker alle en rigtig God Sommer og
på gensyn.

Struer/Thyholm
BESTYRELSEN:
Formand: Bente Stougaard.
Tlf: 30 70 46 87
E-mail: bentefs@hotmail.dk
Kasserer: Hanne Nørgaard.
Bestyrelsesmedl: Benny Hørbye.
Bestyrelsesmedl: Henning Nielsen.
Bestyrelsesmedl: Yvonne Jensen.
Revisor: Henning Nielsen.
Vi mødes d. første onsdag i måneden
kl. 11.00 og d. tredje onsdag kl. 13.00, til
kaffe og brød, samt hyggeligt samvær.

7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 07 34 & 22 95 07 34
e-mail: pia.c.mouritsen@live.dk

Næstformand: Niels Henning Poulsen
7755 Bedsted
Tlf: 97 94 57 94 & 50 97 00 39
e-mail: nielshenning.poulsen@gmail.com

Kasserer: Alvilda Nielsen
Dragstrup, 7950 Erslev
Tlf. 97 74 40 47 & 30 27 32 81
e-mail: alvilda60@gmail.com

Sekretær: Lilly Sørensen Bach
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 30 66 78 22
e-mail:kelli@mail.dk

Bestyrelsesmedlem: Lona Nielsen
Mødested: Aktivitetscenteret,

Vores værested er:

Sidste tilmelding og betaling den 3/8

mødelokale 6.

Mødedage og tidspunkt:

Derudover har vi diverse udflugter
og aktiviteter i løbet af året. Bl.a vores sommertur i hestevogn gennem
Klosterheden, samt julefrokost og mere.

Hver tirsdag kl. 12-15
Pris for medlemskab er 300 kr. pr år.

Vi holder sommerferie i Juli måned.

Ø. Jølby 7950 Erslv
Tlf. 97 74 14 81 & 23 26 72 11
e-mail: jens-joergen@mail.dk

Suppleant: Dorthe Poulsen
7755 Bedsted
Tlf: 97 94 57 94 & 51 88 72 61
e-mail: poulsen.dorthe@gmail.com

Suppliant: Birte Overgaard
Vi starter gerne med socialt samvær over
en kop kaffe eller the samt brød og
pålæg. Kan købes for kr. 20,-

Aktiviteter:
Mange spændende foredrag:

Kig forbi, alle er velkomne.

Onsdag den 10/8
Sandskulpturer i Søndervig
Pris: 50 kr. + kørsel til den bil vi er med i.
Incl. Buffet i pizzabar og en genstand

7760 Hurup Thy
Tlf.: 97 74 15 47 & 29 64 39 05
e-mail: birteovergaard@yahoo.dk

Hjemmeside:
www.foertidspensionisterthymors.dk
førtidspensionisten 2/2016
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Arrangementer:
Vi afholder et medlemsmøde hver
måned, dog ikke maj, juni, juli og august.
Program med tid, sted og emne udsendes til vore medlemmer.

Åben Rådgivning:
Sted:		
De Frivilliges Mødested
Skovparken, Østergade 37
7900 Nykøbing Mors

Tid:		
2. og 4. tirsdag hver måned
kl. 13.30 til 15.30
		

Åben Rådgivning og Hyggeklub:
Sted:
De Frivilliges hus
Nytorv 8, 7700 Thisted

Tag gerne familien med til en hyggelig
aften.

Aalborg

Førstehjælps kursus:

Formand: Ea V Jensen

Tirsdag d. 13. september kl. 13.30 i
Skovparken.
Vi ved det er meget vigtigt, at man kan
hjælpe, hvis uheldet er ude og der er
brug for førstehjælp eller brug af hjertestarter.
Men er vi selv ’klædt godt nok på’ til at
yde hjælpen?
Mogens Hansen fra Beredskabsgården,
giver os her muligheden for at få et godt
indblik og afprøve teknikkerne, så vi ved
hvad der er rigtigt og vigtigt at kunne.
Kom og vær med, men tilmeld inden 6.
september.

Mobil 40 75 99 09
Der kan lægges en besked på telefonsvaren og Ea ringer dig/jer op eller mail på:
eavolfgang@live.dk.

Håber dette har vækket Jeres interesse,
vi glæder os til nogle gode oplevelser
sammen.

Vi mødes den sidste torsdag i måneden
på Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg fra kl.
13 til 15.
Alle er velkomne, der er kaffe på kanden,
hvis vi ikke er på tur med Peder som
planlægger.
Man kan også vælge at tjekke vores
gruppe på face book foreningen for
førtidspensionister, fleks/skåne og langtidssyge.

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

På Bestyrelsens vegne:
Pia Correll Mouritsen

Vamdrup
BESTYRELSEN:
Else Nesgaard, formand
Alice Andersen, kasserer
Birgit Petersen, referent
Lone Lund, suppleant
Birgitte Dahlgaard, Ny suppleant

Medlemsnyt:
Sol & sommer står på kalenderen, så nu
har vi bl.a. planlagt udflugt og grill aften,
som en del af de udendørs aktiviteter.
Vi har tidligere haft Generalforsamling,
hvor Bestyrelsen fortsætter uden ændringer, Bankospil samt Seniorshop. Vi
sender lige en stor TAK, til vores 4 gode
modeller, som igen gjorde dagen så vellykket, med Deres gode fremvisning af
det nye modetøj.
Håber at I vil støtte godt op, om de kommende.

Grill aften:
Tirsdag d. 23. august kl. 17.30
Vi håber vejret er med os, så vi kan være
ude i gårdhaven. Der opstilles grill, så alle
kan grille.
Vi indkøber kød og tilbehør, som vi afregner på aftenen (ikke dyrt).
Husk selv at medbringe drikkevarer, samt
Jeres gode humør.
Pga. indkøb, vil vi gerne have tilmelding
senest mandag d. 15. august til Alvilda på
97 74 40 47 eller Pia på 22 95 07 34.
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Mindeord
Merete Schmidt er gået bort 14. marts
2016. Hun tabte kampen til cancer.
Merete har været med i FTP’s
bestyrelse fra starten i 2005.
Tak for samarbejdet og indsatsen
Æret være Meretes minde.
Else Nesgaard, formand

Vordingborg
KONTAKTPERSON/BISIDDER:
Bent Ejlert Hansen
Elme Allé 18 st.t v.
4760 Vordingborg
Tlf. 24 84 96 02
E-mail: bent.ejlert@hansen.mail.dk
Hvis der er nogen I Vordingborg der
har lyst til at være, med i bestyrelsen og
dermed være med til at lave noget for
andre og deltage i socialt samvær så ring
eller skriv.

Aarhus
KONTAKTPERSONER:
Ulla Lund Jensen
Mobil: 26 28 34 43
Birgitte Medum
Mobil: 29 82 69 50

Landsforeningen for Førtidspensionisters ·
Landsformand

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

Næstformand

Helle Minerth
tlf. 44 65 92 86
minerthhelle@yahoo.dk

Landsbestyrelsen
Landskasserer

Alvilda Nielsen
Dragstrupvej 67, Dragstrup
7950 Erslev
Tlf. 97 74 40 47
alvilda60@gmail.com

Landssekretær

Birthe Gotfredsen
Bedelundvej 39
9830 Tårs
bigtrolderik@gmail.com

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

Landsforeningen for Førtidspensionisters ·
Birthe Gotfredsen
Bedelundvej 39
9830 Tårs
Tlf. 98 95 84 02
bigtrolderik@gmail.com

Ea V. Jensen
Tlf. 40 75 99 09
eavolfgang@live.dk

Fleksudvalget
Carl-Erik Nielsen
Stengade 8
3700 Rønne
Tlf. 21 72 30 06
carle@nielsen.tdcadsl.dk

Støt vore
annoncører
de støtter os...

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

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.

førtidspensionisten 2/2016
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Afsender adr.:

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

