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førtidspensionisten

Leder

Netværk
Forsiden på dette nummer er tænkt som en illustration af, at Landsforeningen har fået tildelt satspuljemidler, som skal bruges til at opbygge et
landsdækkende ”NETVÆRK”for den gruppe mennesker som er nævnt i landsforeningens formålsparagraf.
Dette vil blandt andet blive gjort ved at støtte oprettelse af lokalforeninger over hele landet.
I år har vi indtil videre fået oprettet lokalforeninger i, Fredericia, Storvorde og Fyns Amt.
Til efteråret vil vi forsøge opstart i, Haderslev,
Sønderborg, Slagelse, Sorø, Ringsted samt nogle
kommuner på Fyn.
Formålet med oprettelse af lokale foreninger er
at, hjælpe de mange borgere som af en eller anden grund ikke længere kan være på arbejdsmarkedet og ved sociale tiltag tilbyde en mulighed for sammen med andre i samme situation, at
få en bedre hverdag. ”DU ER IKKE ALENE”.

sin kommune og det videre forløb.
Folderen kan ses på Landsforeningens hjemmeside www.foertidspensionist.dk .
Husk at støtte vores annoncører for de støtter
os!
Til november er der kommunalvalg, så jeg opfordre jer alle til at deltage aktivt på diverse valgmøder, som er jeres chance for at stille spørgsmål
til lokalpolitikkerne, om ting som har betydning
for jer !
” For den, der uforskyldt lider nød, er der intet ydmygende ved at søge hjælp.Tværtimod: en ret.
Det har givet en befolkning, der med rank ryg føler
sig som medborgere med samme ret og frihed som
andre”
Jens Otto Krag
Oktober 1956
I ønskes alle en god sommer !!

Indhold

Forsidefoto: Niels Ebbesen

Der er lavet en ny Lands/lokalforeningsfolder
som blandt andet indeholder foreningens mærkesager, formål samt ”Hvis man bliver syg eller
rammes af en ulykke, hvad så?”, som beskriver
forløbet, fra man bliver indkaldt til samtale på

Carl-Erik Nielsen
Landsformand
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Uretfærdig
ægtefælleafhængighed!
tekst Alvilda Nielsen

Da vi er bekendt med, at pensionsreformen af 01.01.2003 skal
revideres i 2006 vil vi gøre opmærksom på, at vi i Landsforeningen for Førtidspensionister synes man skal overveje
meget nøje, om det ikke tiden at gøre op med den uretfærdige ægtefælleafhængighed. Hvis man er så heldig, at man kan
revalideres eller komme i fleksjob bliver man ikke straffet fordi
man er gift, kun hvis helbredet er så dårlig, at man skal have
førtidspension, bliver der trukket i den sparsomme indkomst.
Det er meget belastende for familien, i forvejen er hverdagen
jo ændret total, hvilket også rammer den øvrige familie, man
har ikke kræfter til at være noget for sine børn og hvis der så
ikke er råd til, at børnene kan deltage i de samme ting, som
børn af raske forældre kan, er det næsten på forhånd dømt til

at mislykkes. I forvejen får man jo mindre i pension, nemlig kr.
144.552,- hvis man er gift i modsætning til enlige, der får kr.
170.076,- om året. Denne forskelsbehandling findes heller ikke
hverken på revalidering eller i fleksjob.
Hvis man er gift, er der yderligere en uretfærdighed, nemlig
hvis ægtefællens indkomst er over kr. 236.351,- bliver 30% af
det beløb, der overstiger de 236.351,-, fratrukket pensionen,
men det mest uretfærdige er næsten, at hvis ægtefællen så
tjener kr. 332.852,- eller derover bliver der fratrukket det
samme beløb uanset om indkomsten så er 500.000,-, det er
det vi kalder en ”omvendt Robin Hood” For at tydeliggøre
problematikken har vi lavet følgende eksempler.

Eksemplerne gælder for førtidpensionister efter 01.01.2003
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Særlig ydelse til fleksjobbere
uden fleksjob § 74 i - den glemte paragraf
Efter Lovbekendtgørelse om aktiv socialpolitik kan der udbetales en særlige ydelse til personer der er visiteret til fleksjob,
men som ikke har ret til ledighedsydelse. Det synes imidlertid
som om at de sociale myndigheder har overset denne ret når
de visiterer til fleksjob.
Den særlige ydelse svarer til kontanthjælp for personer over
25 der ikke har forsørgelsespligt. D.v.s. den ydelse der er
fastsat i lovens § 25, stk. 1. nr. 2.
Hvis man er ”faldet i hullet”, altså er i en situation hvor man
ikke længere opfylder betingelserne for udbetaling af sygedagpenge, men hvor man på den anden side ikke er rask nok
til at der kan foretages en endelig afgørelse af om man er
berettiget til pension eller fleksjob, så er der som bekendt kun
kontanthjælp tilbage som forsørgelsesgrundlag
Dette kan ofte ske i situationer hvor der er tale om en
længerevarende sygemelding. Varighedsbegrænsningen for
udbetaling af sygedagpenge indtræder efter 52 uger. Herefter
er der begrænsede muligheder for at forlænge sygedagpengene. Hvis man er kommet ud over de 52 uger uden at en af
forlængelsesmulighederne har kunnet udnyttes, eksempelvis
fordi man fortsat er for syg til at deltage i en arbejdsprøvning,
eller hvis alle forlængelsesmuligheder er udtømt uden at der
derved er den fornødne afklaring, så standser udbetalingen af
sygedagpenge.

Et andet problem kan være at en person der er kommet til
skade og går og venter på et erstatningsbeløb i form af tabt
arbejdsfortjeneste eller renter af et andet erstatningsbeløb,
typisk vil blive mødt med et krav om tilbagebetaling af kontanthjælp. Også for denne gruppe vil det derfor være en
fordel at udbetalingen sker som særlig ydelse og ikke som
kontanthjælp.
Den særlige ydelse er ikke afhængig af ægtefællens indtægt eller formue og skal altså udbetales også når den fleksjobvisiterede ikke er berettiget til kontanthjælp.
Der findes ikke ret mange afgørelser fra ankestyrelsen om
den særlige ydelse, hvilket nok er et udtryk for at den overses i
forbindelse med de sociale myndigheders sagsbehandling og
at borgeren derfor ikke får den fornødne information om at
den findes.
Der kan kun opfordres til at man er opmærksom på den
særlige ydelse hvis man visiteres til fleksjob og ikke er berettiget til ledighedsydelse.

Marianne Fruensgaard, Advokat
Advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain

Dette kan beklageligvis også være tilfældet hvis kommunen har smølet med sagen så sygedagpengene løber ud uden
at kommunen kan eller vil træffe en afgørelse.
Problemet er herefter at forsørgelsesgrundlaget er kontanthjælp i resten af perioden indtil der kan træffes afgørelse om
pension eller fleksjob eller revalidering. Efterfølgende arbejdsprøvninger foregår på kontanthjælp. Men hvad så hvis man
ikke er berettiget til kontanthjælp? Det kan være at ens ægtefælle tjener for meget, eller der er måske en lille formue i form
af en kapitalpension eller andet. Så er forsørgelsesgrundlaget i
resten af perioden igenting.
Når der så endelig visiteres til fleksjob er man ikke berettiget til ledighedsydelse fordi man ikke kommer fra sygedagpenge, men fra kontanthjælp eller ingenting.
Men, man er i stedet berettiget til særlig ydelse efter § 74 i
hvis man ikke har anden indtægt ved siden af der overstiger
kontanthjælpsniveauet. Dette er der dog mange kommuner
der overser, og der er således personer der er visiteret til
fleksjob som fortsat ingenting får mens de venter på at der
skal blive et fleksjob til dem. Efter loven er dette ikke korrekt.
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Kære Fleksjobber
Formålet med dette spørgeskema er at få belyst om der er
behov for at få lavet opkvalificering eller uddannelse for
fleksjobbere.
Det er meget vigtigt at fleksjobbere får mulighed for opkvalificering eller uddannelse på egne vilkår, da de typisk kun kan
deltage i kurser og undervisning på den halve tid af hvad
raske mennesker kan.
For at kunne være med på arbejdsmarkedet er det nødvendigt at kunne blive opkvalificeret eller uddannet.
Undersøgelsen sigter også mod at man allerede tidligt i
sagsforløbet kan komme i gang med at opkvalificere eller
uddanne sig, medens ens sag foregår.

Undersøgelsen vil også belyse om der er et behov for en
mulighed for opkvalificering eller uddannelse medens man er
på venteydelse til fleksjob.
Har du lyst til at besvare spørgsmålene, kan det gøres, enten
ved at e-maile til foertid@mail.dk eller sende svarene til:
Carl-Erik Nielsen, Grønagervej 21, 3700 Rønne.
Det er fuldstændigt anonymt at deltage i denne
undersøgelse.
Med venlig hilsen
Carl-Erik Nielsen

SPØRGESKEMA TIL FLEKSJOBBERE
• Hvis du skulle gå på venteydelse til fleksjob, ville
du så bruge ventetiden på at opkvalificere eller
uddanne dig til et job inden for det arbejdsområde som du ønsker at få tilbudt et fleksjob i ?

• Har du en uddannelse ?
• Har du lyst til at uddanne dig på dine egne vilkår ?
• Er du i fleksjob ?

• Hvis du fik hvad der svarede til venteydelsen, ville
du så uddanne dig indtil du blev tilkendt fleksjob ?
• Er det realistisk for dig at deltage i et normalt
uddannelsesforløb ?

• Er du på venteydelse ?
• Hvad er din alder ?
• Er du Kvinde eller mand ?

• Ville du kunne følge en undervisning på ca. 1/2 tid ?
1. evt. man.,ons., fre. på fuldtid
2. hver dag 1/2 tid

• Hvor lang tid er der gået, fra du blev syg til du
fik fleksjob ?

• Ville det være en mulighed for dig, at deltage i
fjernundervisning via Internettet ?

• Er manglende uddannelse årsag til at du ikke kan få
det fleksjob du ønsker ?

• Har du en PC ?

• Hvad var dit tidligere erhverv ?

• Er du tilsluttet Internettet ?
• Er fjernundervisning en mulighed, hvis du får stillet
en PC til rådighed?
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Spørgsmål til & svar fra ministeren

Hvor er vores retssikkerhed?
tekst Alvilda Nielsen

Der tales så meget om borgerens retssikkerhed, også i sociale
sager. Men vi i Landsforeningen for Førtidspensionister synes
den er meget svær at få øje på. Vi vil her nævne et par eksempler, som vi synes viser det modsatte.
I x-kommune søgte en førtidspensionist med mellemste
førtidspension om at få den forhøjet til Højeste pension.
Ansøgning blev indgivet dem 02.07. 2003. I den første reaktion fra kommunen den 9.10.03 meddeles, at grundet stort
arbejdspres, har det ikke været muligt at behandle sagen
indenfor 3. måneder. Den 14.1.2004 meddeles på ny, at det
ikke har været muligt at behandle sagen indenfor 3 måneder
og at Det sociale Udvalg er orienteret om situationen i afdelingen og derefter har fastsat en ny sagsbehandlingsfrist på 6
måneder. Den 27.5.04 oplyses ansøgeren mere detaljeret om,
hvorfor sagen endnu ikke er påbegyndt. Interne problemer
med sygdom og ledige stillinger samt stor tilgang af sager er
årsagen. Den 21.9.04 - hvilket er over et år efter ansøgningen
om forhøjelse af førtidspensionen - indstiller kommunen om
en forhøjelse, hvilket bevilges.

Dette har været forelagt socialministeren, der
har givet følgende svar:

forhøjelse skal træffe en endelig afgørelse. Overskrider kommunen denne frist, skal pensionen udbetales med virkning fra den 1.
i måneden efter, at der er forløbet tre måneder fra det tidspunkt,
hvor sagen om forhøjelse er påbegyndt. Når kommunen træffer
afgørelse om at påbegynde sagen eller træffer afgørelse om at
forhøje pensionen, har borgeren mulighed for at klage over
tidspunktet for sagens påbegyndelse. Det afgørende, for om
pensionen skal forhøjes fra et tidligere tidspunkt, er den dokumentation, der foreligger i sagen. Hvis alle relevante oplysninger
er indhentet, således at der kunne være taget stilling til pensionsberettigelsen tidligere, vil ankemyndighederne kunne ændre
tidspunktet for forhøjelse. Borgeren kan således få taget stilling til
spørgsmålet ved at klage over kommunens afgørelse til det
sociale nævn.
Er det selve processen med at indhente de nødvendige oplysninger, der er blevet forlænget på grund af ressourcemangel i
kommunen, er situationen en anden. Det er den enkelte kommune, der har ansvaret for at tilrettelægge arbejdet sådan, at sagerne kan behandles uden unødig ventetid. Borgeren har derfor
mulighed for at klage over sagsbehandlingstiden til borgmesteren, som har det øverste ansvar for at tilrettelægge arbejdet i den
kommunale forvaltning. Klager vedrørende sagsbehandlingstiden kan som udgangspunkt ikke behandles af det sociale nævn.
En helt uforholdsmæssig lang sagsbehandlingstid vil dog kunne
sidestilles med et afslag med den virkning, at det sociale nævn vil
kunne behandle sagen.

SOCIALMINISTERIET
Folketingets Lovsekretariat
Dato: 20. april 2005

Svar: Jeg har ikke mulighed for at tage stilling til lovligheden af
den konkrete afgørelse. I sager om forhøjelse af førtidspension
stilles samme krav til påbegyndelse som i sager, hvor der ikke i
forvejen er tilkendt førtidspension. Det betyder, at alle forsøg på
at forbedre erhvervsevnen skal være for søgt, før der kan påbegyndes sag om forhøjelse af førtidspension. Det forhold, at
borgeren har henvendt sig hos kommunen med henblik på
forhøjelse, er ikke ensbetydende med, at sagen er påbegyndt. Det
fremgår ikke direkte af spørgsmålet, hvornår der i den konkrete
sag er truffet afgørelse om påbegyndelse af sag om forhøjelse af
førtidspension. Som følge af udbetalingstidspunktet må det
antages, at afgørelse om påbegyndelse er truffet samtidig med
eller kort før selve afgørelsen om forhøjelse af 21. september
2004. Afgørelse om påbegyndelse træffes efter § 24 i lov om
højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.Tidspunktet for denne afgørelse er afgørende, fordi
kommunen senest tre måneder efter påbegyndelse af sag om

Eva Kjer Hansen /Bent Nielsen

For os at se, har den lange sagsbehandlingstid kostet
borgeren den bevilgede forhøjelse i ca. et år, hvilket er ca.
38.000,-.
Socialministeren nævner, at borgeren kan klage til det
sociale nævn, hvilket borgeren har gjort ligesom sagen har
været forelagt Den sociale Ankestyrelse, men ingen har ønsket at ændre på afgørelsen. Desuden svarer Eva Kjær Hansen,
at man kan klage til borgmesteren, men det eneste man kan
få ud af dette er, at der strammes op på den fremtidige sagsbehandling, hvilket ikke kommer omtalte borger til gode.
Med hensyn til at klage til det sociale nævn, er dette også
ændret i forhold til det oprindelige, idet mange sager afgøres
alene af formanden, som endog kan give sine beføjelser
videre til en medarbejder fra sekretariatet. Kun få sager afgøres reelt i nævnet, der består af amtmanden og repræsenførtidspensionisten 2/2005
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tanter fra Dansk Arbejdsgiverforening, De samvirkende Invalideorganisationer, Amtsrådet, Kommuneforeningen og LO.
Hvis vi så forestiller os, at borgeren får medhold i sin klage,
er det op til kommunen om de vil følge afgørelsen og borgeren har overhovedet ingen sanktionsmuligheder overfor
systemet, så reelt skal vi finde os i alt, så derfor efterlyser vi
den retssikkerhed, som man i folketinget påstår der er. Vi har
derfor, som en af Landsforeningens mærkesager et forslag om
en Social domstol under landsretten. Derved hurtigere afgørelse.

overtrædelse af kommunens opfølgningspligt efter lov om
aktiv socialpolitik og lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område.
Retten fandt, at det ikke kunne udelukkes, at der kunne
have været iværksat en anden revalideringsplan for revalidenden. Den bevisusikkerhed, der var med hensyn til om der
kunne have været iværksat en anden revalideringsplan, kom
således kommunen til skade.
Kommunen havde herved pådraget sig et erstatningsansvar over for revalidenden. Erstatningen blev udmålt til et
beløb svarende til dagpengesatsen, idet revalidenden i revalideringsydelse ville have modtaget dette beløb.

Vi håber dette giver stof til eftertanke på rette sted.
Omtalte sags videre forløb vil komme i næste blad.
Hvis det ikke lykkes at få medhold i det sociale system har
man endnu en mulighed, hvis man efterhånden har kræfter til
det, nemlig at anlægge civilt søgsmål, hvilket fremgår at
nedennævnte dom.

Byretsdom
afsagt ved retten i Esbjerg, sept. 2003
Kommune pålagt erstatningsansvar
for smøl – bevisbyrde.
Kommunen havde efter afbrydelse af et revalideringsforløb
undladt at følge op på sagen i ca. 2 år. Dette udgjorde en

førtidspensionisten
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Pludselig stod Birthe Rahbek Nielsen i døren hos Alvilda Nielsen med en buket.

Foto: Poul Erik Bilstrup.

Kronisk syg som 45-årig
Alvilda Nielsen måtte tidligt forlade sin arbejdsplads, men hjælper nu
andre i samme situation
tekst Artikel bragt i Morsø Folkeblad af Anders Holmgaard, Journalist Morsø Folkeblad

- Hvis nogen fortjener ugens buket, må det være Alvilda
Nielsen i Dragstrup. På trods af eget handicap trækker hun et
enormt læs i Foreningen af Førtidspensionister Thy/Mors,
erklærer Birthe Rahbæk Nielsen i Sundby.
Hendes indstilling blev fulgt af avisens lille blomster-jury,
og hun besøgte torsdag for første gang Alvilda Nielsen i huset
i skoven tæt ved Dragstrup Vig. Alvilda flyttede fra Øster Jølby
til Dragstrup i 1989. Et dejligt sted, når man har tid til at gå til
stranden. Men det hører med til historien, at Alvilda Nielsen
ikke kan gå så langt på grund af sit handicap. Hendes ryg er
ødelagt, og hun har altid smerter.
Morsø Sparekasse var hendes arbejdsplads i mange år, men
allerede som 45-årig blev hun syg.
- Da jeg havde været syg et par år fandt jeg ud af, at jeg ikke
længere kunne snakke med folk, fortæller Alvilda Nielsen. Hun
kender til mange førtidspensionisters problem, at de har
mistet arbejdspladsen som netværk. Men gennem foreningen
fik Alvilda Nielsen, der i dag er 57 år, et nyt indhold i tilværelsen. Som kasserer har hun styr på de 170 medlemmer og har
netop sørget for, at alle får et eksemplar af det nye landsdækkende medlemsblad.
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Foreningen har snart eksisteret i fem år, og Birthe Rahbek
Nielsen har været medlem de tre år og mener, det hovedsageligt er Alvilda Nielsens fortjeneste, at man har en så god god
og velfungerende forening på egnen. Hun er stort set altid til
rådighed både med råd, vejledning og ledsagning til forskellige instanser, fremhæver Birthe Rahbek Nielsen.
- Ja, både hos Morsø Kommune og i Thy får folk en bedre
behandling, når der kommer to, bekræfter Alvilda Nielsen. Hun
tager gerne med, når et medlem skal på socialkontoret og
snakke om en vanskelig sag.
Men førtidspensionister er også til hygge over en kop kaffe.
I De frivilliges Hus i Nykøbing kan man komme, selv om man
har en rigtig træls dag på grund af de kroniske smerter. Her er
det tilladt at have en dårlig dag, for medlemmerne kender til
situationen, fortalte Birthe Rahbæk Nielsen, da hun overrakte
“ugens buket” fra Morsø Folkeblad.

Livstestamente
Man kan selv bestemme
Tidligere har der ikke været nogen tvivl om, at det er en læges
opgave at opretholde liv så længe, det er muligt.
Med de muligheder, lægerne i dag har for at forlænge livet, er
der opstået et problem for mange mennesker.
Tanken om at leve uden bevidsthed eller uden håb om bedring kan virke ubehagelig, ja skræmmende.
Det har fået mange til direkte at sige til deres pårørende, at
skulle de komme i den situation, så ønsker de hellere at dø i
fred.
De tekniske muligheder for at holde mennesker i live er i dag
så udviklede, at det er muligt at overveje, om ikke man selv
bør have indflydelse på, hvad der skal ske i denne situation.
Lovgivningen gør det derfor muligt at skrive livstestamente.
Livstestamente
Ved at skrive livstestamente, mens man er rask og klar i sindet,
kan man sikre sig, at ens eget ønske bliver respekteret. I livstestamentet kan man fortælle lægerne, at hvis døden er uafvendelig, ønsker man ikke at blive behandlet alene for at forlænge
livet. Man kan også fortælle, at hvis man ligger hjælpeløs hen
og håb om bedring er udelukket, ønsker man heller ikke at
blive behandlet for at forlænge livet.

Er der andre, der skal have besked?
Det kan være en god ide at fortælle sin familie om beslutningen. Situationen kan ellers være svær for de pårørende, når
den pludselig opstår. Det kan også være en god ide at tale
mcd sin læge om sine beslutninger.
Tilbagekaldelse
Hvis De skulle fortryde, kan testamentet tilbagekaldes ved
skriftlig henvendelse til registret. Hvis De kommer i en situation, hvor det er aktuelt, kan De også tilbagekalde testamentet
over for den læge, der behandler Dem.

Udgivet af Sundhedsstyrelsen
Statens Information september 1998
Skemaer kan rekvireres fra Rigshospitalet på telefon 35 45 52 69

Ikke aktiv dødshjælp
Man skriver ikke under på, at man ønsker døden fremskyndet
aktivt. Man fremsætter derimod ønske om ikke at blive holdt i
live i en situation, hvor man selv er ude af stand til at ytre sig,
og hvor alt håb om en bedring af situationen er opgivet.
Hvis man er ved bevidsthed og selv kan fremsætte sine ønsker, bliver de naturligvis respekteret.‘Testamentet træder
først i kraft, når læger og pårørende ikke kan komme i kontakt
med én og aldrig vil komme det igen.
Testamentet skal registreres
Testamentet består af den lille blanket bagest i denne pjece.
Når den er udfyldt af Dem, skal den sendes i lukket kuvert til
Rigshospitalets Livstestamenteregister - adressen står under
blanketten. Når Rigshospitalet har modtaget testamentet, vil
De få en bekræftelse sammen med en opkrævning på 50,- kr. i
registreringsgebyr. Gebyret skal betales inden to måneder,
ellers bliver De slettet af registret.
Hvis testamentet bliver aktuelt
Læger på sygehuse, plejehjem o s v. vil altid selv henvende sig
til Rigshospitalet, hvis det skulle blive aktuelt, for at få at vide,
om en patient har skrevet livstestamente.
Der er forskel på, hvordan lægen skal opfylde ønskerne.
Har man i livstestamentet givet udtryk for, at man ikke ønsker
behandling, hvis døden er uafvendelig (punkt i testamentet),
skal lægerne altid rette sig efter det.
Har man ønsket ikke at blive behandlet for at forlænge livet,
hvis man ligger hjælpeløs hen uden håb om bedring
(punkt 2), skal lægen tage det med i sine overvejelser om
behandling.

førtidspensionisten 2/2005
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Gældssanering
Nogle førtidspensionister har haft et godt og dejligt liv, indtil
sygdom slår dem ud.
De bliver ikke kun slået ud helbredsmæssigt, men ofte også
økonomisk. Nogle må gå fra deres hus, fordi det ikke kan
hænge sammen økonomisk. Ofte er økonomi baseret på en
arbejdsindtægt og en førtidspension er noget mindre end
arbejdsløn.
Derfor sker det at nogle kommer i klemme økonomisk og
må have huset på tvangsauktion, man kan måske heller ikke
betale afdragene på bilen og det banklån der eventuelt er
blevet optaget til ferien sidste sommer kan man heller ikke
indfri.
Man går i betalingsstandsning, men samtidig går man også
ind i en tilstand, hvor postkassen er dagens virkelige udfordring at få tømt. Rykkerne er utallige og ubehagelige og man
skriver hver gang og fortæller: … at på grund af indtrufne
omstændigheder, er det desværre ikke muligt at betale for
nuværende.”
Søvn er efterhånden en by i Rusland, for hele systemet
kører i døgndrift. Nogle har det sådan, at de dårligt tør vise sig
på gaden og kan slet ikke kapere situationen. Det er kort sagt
rædselsfuldt lige pludselig ikke at kunne klare de forpligtelser,
som man troede, at man havde resten af ens arbejdsliv til at
afvikle.
Efter noget tid, finder man ud af, at man kan søge gældssanering og det prøver man så.
Man skal ikke have en advokat for at søge, man kan selv
hente ansøgningsskemaerne og oplysningsskemaer og
derefter udfylde dem. De skal så sendes til Skifteretten i den
retskreds man nu bor i. Så kører det hele af sig selv.
Man bliver indkaldt til et formøde, hvor man stille og roligt
snakker det igennem punkt for punkt. Retten kan så indstille
til, at der skal arbejdes videre med sagen eller de kan afvise
den.
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Det er dog sådan, at mange førtidspensionister (er selvskrevne til) kan bevilges en hel eller delvis gældssanering.
Retten ansætter en advokat, og der skal man huske at det
er skifterettens medarbejder og IKKE ansøgerens advokat.
Den advokat begynder nu at indsamle informationer hos
kreditorerne og beregner rådighedsbeløb efter ganske bestemte regler. Der går ofte 1/2 - 1 år med dette.
Så indkaldes man til et kreditormøde i skifteretten. Her kan
kreditorerne møde op og gøre indsigelser mod det forslag til
gældssanering advokaten (skifterettens medarbejder) har
opstillet. Det er dog ikke særlig tit de møder op, men det sker
dog ind i mellem.
Når man søger gældssanering og retten begynder at
arbejde med sagen, bliver det skrevet i statstidende. Kort
herefter får man en meddelelse fra RKI om, at man er registreret som gældssaneringssøgende. Det betyder ofte intet, for de
fleste er på det tidspunkt allerede registreret i RKI som dårlige
betalere.
Psykisk er det lidt af en hård nyser at komme igennem en
gældssanering. Selv om man får total gældssanering, er det
stadig en psykisk hård belastning at gennemgå dette forløb,
for der bliver revet op i årsagen til gælden. Det hus man
måske havde og stadig savner, er væk og måske er det også
endt med en skilsmisse eller en masse andre ændringer i ens
dagligdag, som man ikke bryder sig om, men bare må lære at
leve med. Alt det, som man helst vil fortrænge, kommer nu op
til overfladen igen.
Det er rådighedsbeløbet der er afgørende for, hvordan
betingelserne i gældssaneringen bliver. Og dermed ganske
individuelt hvor meget gælden nedskrives til.
Det er ikke let at søge/få gældssanering og det skal det
selvfølgelig heller ikke være. MEN - det er dog en mulighed for
i det mindste at få tingene til at køre fornuftigt igen, bare
aldrig som før.

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.
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.
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.

Vær på vagt,
hvis du modtager pension fra udlandet!
tekst Alvilda Nielsen

I forbindelse forskudsopgørelsen for 2005 er vi blevet
opmærksomme på, at der er sket en ændring i beregning
arbejdsmarkedsbidrag af indkomst fra udlandet. Dette
har bevirket, at personer, der får en delpension fra et
andet land, bliver krævet for arbejdsmarkedsbidrag at
dette i lighed med en arbejdsindkomst fra udlandet.

Da der ikke skal beregnes arbejdsmarkedsbidrag af en
pension fra udlandet, vil vi anbefale, at man henvender sig
på det lokale skattekontor for at undersøge, hvad der er
gældende i det enkelte tilfælde. Hvis der opstår problemer hermed, er man velkommen til at kontakte foreningen, og vi vil så hjælpe med at løse problemet.

førtidspensionisten 2/2005
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60 år, på fleksjob
eller ledighedsydelse, hvad så!
tekst Alvilda Nielsen

I forbindelse med den nye pensionsreform fra 01.01.2003,
skete der nogle ændringer for folk i fleksjob, nemlig at de fik
ret til en efterlønslignende ordning, så de kunne komme på
efterløn i lighed med andre på arbejdsmarkedet. Dette er
også godt nok for de mennesker, der har optjent ret til efterløn ved at have været medlem af en anerkendt a-kasse i 25 år
inden for de sidste 30 år og ligeledes har indbetalt efterlønsbidrag fra 01.04.1999. Men mange, der har fået bevilget fleksjob,
har haft en periode på kontanthjælp, i forbindelse med den
ofte alt for lange sagsgang i sygdomsperioden og derfor er
kommet ud af a-kassen fordi de har været for ”raske” til fleksjob men for ”syge” til at være til rådighed for arbejdsmarkedet.

Endnu værre ser det ud for de mennesker, der er bevilget
fleksjob, men som endnu ikke er kommet i arbejde eller er
ledige og derfor går på ledighedsydelse. De mister deres
ledighedsydelse 6 mdr. efter, at de er fyldt 60 år, så hvis det
ikke lykkes at få et fleksjob, har de overhovedet ingen forsørgelse ud over kontanthjælp, hvilket de færreste har ret til, de
mange i den alder har en ægtefælle og derfor ikke kan får
kontanthjælp.
Da vi kan se, at disse ting kan give meget store problemer for
mange, vil lade spørgsmålet gå videre til beskæftigelsesministeren og vi håber at kunne offentliggøre hans svar i næste
nummer af Førtidspensionister.

Disse mennesker skal arbejde til de er 65 år, da de ellers mister
deres forsørgelse.

Rettelse!
I det første nummer af Førtidspensionisten bragte vi nedennævnte notat. Der var desværre indsneget sig en fejl, idet det
er personer, der har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse med virkning fra før den 1. januar 2002, der er omfattet af overgangsreglen og ikke som anført før 1. januar
2003. Vi beklager fejlen.
Alvilda Nielsen

Hvornår går førtidspensionister
på folkepension
Når man fylder 65 år, har man ret til folkepension, hvis man er
født den 1. juli 1939 eller senere. Er man født før den 1. juli
1939, kan man først få folkepension, når man fylder 67 år. Man
skal desuden have dansk indfødsret og opfylde bopælskriteriet. Socialforvaltningen i bopælskommunen udsender ansøgningsskema, inden man fylder 67/65 år. Er ansøgningsskemaet
ikke modtaget senest 2 måneder før, man bliver folkepensionist, bør man rette henvendelse til bopælskommunen.

Overgangsregel:
Personer, født den 1. juli 1939 eller senere, og som har fået
tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse med virkning
fra før den 1. januar 2002, og som umiddelbart inden overgang til folkepensionen har modtaget førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb, bevarer disse
særlige beløb som 65- og 66-årige.
Alvilda Nielsen
førtidspensionisten 2/2005
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det sker lokalt
førtidspensionisten

NR .

Foreningen for førtidspensionister

Thy/Mors
BESTYRELSE:
Formand: Annemarie Saaby,
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 72 26 44
Næstformand: Pia Correll Mouritsen,
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 72 07 34
e-mail: floravej@get2net.dk
Kasserer: Alvilda Nielsen,
7950 Erslev, Tlf. 97 74 40 47,
e-mail: alvilda@mail.dk
Sekretær: Merete Thomsen,
7700 Thisted, Tlf. 97 92 51 08
Aktiv bestyrelsesmedlem:
Heather Pullen,
7700 Thisted, Tlf. 96 17 04 74
Suppleant: Anita Aasen,
7700 Thisted, Tlf. 22 80 02 24
e-mail: rbaa@get2net.dk
Suppleant: Karl Johan Wraae,
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 74 43 24
e-mail: kjwraae@sol.dk
Hjemmeside:
www.foertidspensionisterthymors.dk

Foreningen for
Førtidspensionister
‘Du er ikke alene’ - Thy/Mors
Siden Sidst!
Den 02.03.2005 havde vi generalforsamling. Der var desværre ikke så stor
tilslutning, som vi kunne have ønsket os,
men heldigvis nok til at vi kunne få
valgt bestyrelse m.m. Vi sluttede aftenen med pakkespil, som vi morede os
godt med. Den nuværende bestyrelse
kan ses andet sted på siden.
Ud over vores primære opgave, at
hjælpe og rådgive mennesker, der er i
klemme i det sociale system, har vi i år
haft mange gode arrangementer. Dette
mener vi også er en hjælp til at opbyg-

ge et nyt netværk for dem, der ikke
længere kan være med på arbejdsmarkedet. Blandt meget andet skal nævnes:
Den 19.04.2005 var Aktivitetsklubben i
Nykøbing på besøg hos Polar is i Thisted, der var 14 personer mødt frem og
de fik en kanon tur. Der var først en
meget interessant og perfekt rundvisning, hvor de fortalte, at de producerer
10.000 blinklys (den mest solgte) i
timen og at flødebollerne i ”Guldhornene” sættes i med håndkraft og kun af
damer, da mændene er for voldsomme.
Der var selvfølgelig masser af smagsprøver. Samtidig fortalte de, at de sammen med Hjemis, er de eneste, der
producerer is i Danmark, alle andre har
flyttet produktionen til udlandet.Turen
sluttede med et besøg på den nye cafe
på havnen i Thisted.
Den 04.05.2005 var Aktivitetsklubben i
Nykøbing på endnu en udflugt, denne
gang til Hancock Bryggeriet i Skive. Det
var igen en rigtig spændende tur for de
10 deltagere. Der var en meget interessant rundvisning og selvfølgelig også
smagsprøver her.Turen sluttede med et
besøg på cafeteriet i Kaastrup.
Den 11.06.2005 sluttede denne sæson
med sommerudflugt til Jesperhus
sammen med Arbejdsskadeforeningen
Thy/Mors, hvor vi hyggede os og grillede vores medbragte mad. Både børn og
voksne havde en rigtig god dag.
Bestyrelsen

Aktiviteter:
Arrangementskalender:

06.09.2005
Kl. 16.30 i De Frivilliges hus, Vettelsgade 2, 7900 Nykøbing M.
Paneldebat med et folketingsmedlem
fra arbejdsmarkedsudvalget, en fra
retsudvalget og et medlem fra Det
sociale Nævn i Nordjyllands Amt.

2 ·

Juni

2005 · 2. årgang

Arrangementet afholdes i samarbejde
med Arbejdsskadeforeningen Thy/Mors.
Emnet er den lange vej fra man bliver
syg eller rammes af ulykke til man når
en afklaring af borgerens situation samt
vore medlemmers retssikkerhed. Der
fremsendes nærmere oplysninger
senere.

04.10.2005
Kl. 13.30 i Den Blå Stue, Plantagehuset
i Thisted. Underholdning og bankospil.

01.11.2005
Kl. 19.00 i De Frivilliges hus,
Vettelsgade 2, 7900 Nykøbing M.
cand. Phil. Psykoterapeut Julie Exner,
Nykøbing M vil holde et foredrag om
livskvalitet og selvværd.

06.12.2005
Kl. 18.00 i Gildesalen på Højtoftevej i
Thisted. Julefrokost, der fremsendes
nærmere oplysning senere.

10.01.2006
Kl. 13.30 i De Frivilliges hus,
Vettelsgade 2, 7900 Nykøbing M.
Informationsmøde, hvor bestyrelsen vil
fortælle om rettigheder og pligter og
besvare spørgsmål. Vi vil også gerne
modtage spørgsmål i forvejen, så vi kan
svare bedst muligt.
Bemærk, at møderne afholdes skiftevis
i Thisted og Nykøbing og på forskellige
tidspunkter.
Åben Rådgivning:
Sted: De Frivilliges Mødested
Vettelsgade 2, 7900 Nykøbing Mors
Tid: 2. og 4. tirsdag hver måned
kl. 13.30 til 15.30
Sted: De Frivilliges hus
Vestergade 74 A , 7700 Thisted
Tid: 1. og 3. onsdag hver måned
kl. 16.00 til 18.00
førtidspensionisten 2/2005
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Sted: ”Klinik for Fysioterapi”
Birkevænget 7, 7730 Hanstholm
Tid: 4. onsdag hver måned
kl. 14.00 til 16.00

Nyttige oplysninger:
Vær forsigtig med selv at søge førtidspension!

Aktivitetsklubber:
Thisted:
Afholdes hver 14. dag på torsdage i
ulige uger i Plantagehuset, Blå Stue. I
bestemmer selv hvad I vil lave. Forslag:
papirklip, dekorationer, håndarbejde,
kortspil, udflugter, bræt-spil, jagt, fiskeri
eller en snak, alt er tilladt så kom med
forslag. Kom og vær med. Vi er der fra Kl.
13.30 til kl. ca.16.00.
Vil I have nærmere oplysning, så ring til
Merete Thomsen på tlf. 97 92 51 08
Nykøbing:
Tirsdag den 16. august 2005. BatikButi Laden shop i Sindbjerg. Udstilling,
gårdbutik samt fortælling om produktionen. Samkørsel kl. 12.55 fra Nykøbing
rutebilstation.Tilmelding senest
08.08.2005 til Anita på tlf. 22 80 02 24.
Tirsdag den 20. september 2005.
Æ Lyjs Støberi i Klitmøller. Vi støber 8 lys
(60 kr.) Hyggelig butik med nips, nisser,
lys og tøj. Kaffe og kage kan købes.
Samkørsel kl. 12:15 fra Nykøbing Rutebilstation og kl 12.35 fra DK Tanken i
Vildsund.Tilmelding senest 12.09 2005
til Anita på tlf. 22 80 02 24.
Onsdag den 26. oktober 2005.
Vi prøver igen igen….Fra Mus og
Elefanter i Hurup Thy. Butikken, med alt
fra nips til haveredskaber. Lidt mundgodt finder vi i byen. Samkørsel kl. 12.00
fra Nykøbing rutebilstation, Vildsund kl.
12.20 ved DK-tank.Tilmelding senest
17.10.2005 til Anita på tlf. 22 80 02 24
November (uge 47) 2005. Vi får inspiration til vores adventskrans og juledekoration hos KRIDTVEJS PLANTER, Mors.
Dette er et aftenarrangement og der vil
senere blive fremsendt dato og klokkeslæt. Pris ca. 50 kr. inkl. kaffe og kage. Der
udtrækkes gevinster på indgangsbilletterne.
Tirsdag den 6. december 2005. Vi
holder julefrokost.
Januar 2006. Vi vl gerne besøge det
nye Glaspusteri i Nykøbing. Nærmere
besked senere.
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I forbindelse med vedtagelse af Den nye
Pensionsreform pr. 01.01.2003 fik borgeren ret til selv at rejse en sag om førtidspension, men dette kan ofte være
forbundet med en vis risiko, idet kommunene så rejser sagen på det foreliggende grundlag. Dette indebærer, at der
ikke foretages de nødvendige lægelige
under-søgelser og ligeledes, at man
ikke kommer i arbejdsprøvning, som
også er krævet i loven, idet alle muligheder for slevforsørgelse skal afprøves.
Sagen ender derfor ofte med afslag.
Yderligere oplysninger kan indhentes i
hos os.
Tilskud til briller,
tandproteser og fodlæge
Fra 01.01.2003 er det også muligt for
førtidspensionister at få tilskud på
kommunen til ovennævnte ting. Man
kan få dækker op til 85% af udgiften,
hvis man har en tillægsprocent på 100.
Hvis tillægsprocenten er under hundrede bliver tilskuddet reduceret i forhold
til tillægsprocenten. Hvis man er berettiget til tilskud, skal man søge kommunen
før man bestiller behandlingen. Dette
gælder kun for førtidspensionister, der
er tilkendt pension efter reglerne der
var gældende før 01.01. 2003.Yderligere
oplysninger samt pjece kan fås ved
henvendelse til bestyrelsen.
Montebello
Har man brug for genoptræning, er der
mulighed for et ophold på Montebello i
Spanien. Opholdet er på 3 uger og det
er gratis, så man skal kun betalte turen
og det er ca. 2.350,-. For at komme i
betragtning, skal man have en henvisning fra egen læge.Yderligere oplysninger kan fås hos bestyrelsen og man kan
se lidt om stedet på Deres hjemmeside:
http://www.hosp.dk/hsmontebello.nsf

Foreningen for førtidspensionister

Fredericia
BESTYRELSE:
Formand: Lena Krog Pedersen,
Nagbølvej 43, 6640 Lunderskov
e-mail: nunuka@tele2adsl.dk
Tlf. 75 58 60 40 mellem 8-9 og efter 20
Næstformand: Hans Bruus,
Klyngerne 7, 5580 Nr. Åaby
e-mail: br-uus@adslhome.dk
Tlf. 64 42 34 60
Kasserer: Kirsten Vennevold,
Købmagergade 26 1.
7000 Fredericia
e-mail: kvennevold@msm.com
Tlf. 23 95 00 23
PR: Georg Lillie,
Kongensstræde 37, 7000 Fredericia
Tlf. 26 99 89 11
1.Suppleant: Flemming Hygum,
Skansevej 11, 7000 Fredericia
Tlf. 75 93 24 80
• Jon Davidsen,
Prangervej 172 2.th., 7000 Fredericia
Mobil 28 50 36 06 - Tlf. 75 56 36 06
• Steen Krog Hansen,
Stouetrupvej 3, 7000 Fredericia
e-mail: steenkhansen@get2net.dk
Tlf. 75 91 43 83 - Mobil 21 26 43 83
2.Suppleant/Referent:
Rigmor Jørgensen
Korskærvej 198 3. tv., 7000 Fredericia
e-mail: rigmor-j@worldonline.dk
Tlf. 29 72 64 18

Vi holder ferie i juni,juli og August mdr.
Den 7 sep. Kl. 14 -16 afholder vi medlems møde, På Vindmøllen Vendersgade
63, 7000 Fredericia. Og vi er der i alle
lige uger på Vindmøllen.
Tilmed nov.mdr.
Med hilsen Bestyrelsen

Foreningen for førtidspensionister

Foreningen for førtidspensionister

København

Storstrøm

BESTYRELSE:
Formand: Pia Lykke Christiansen,
2400 Kbh. NV
Næstformand: Per Fosgerau Johansen,
2000 Frederiksberg, Tlf. 38 71 41 52,
e-mail: frtidspensionist@yahoo.dk. pt.
- fungerende webmaster. Forslag til
forbedringer mm. modtages gerne!
Kasserer: Lise Dige Rasmussen,
2700 Brønshøj.
Jørgen Løvkvist
Bilagskontrollant: Lone Larsen
Kontaktperson: Joan Juhl Petersen,
Vigerslev Allé 36, 3. tv., 2500 Valby.
Tlf. 36 16 36 18 (Indmeldelser, bisidning,
spørgsmål om pensionssager etc.)

Datoerne for foredrag / arrangementer i Griffenfeldsgade bliver for den
resterende del af 2005:
Tirsdag den 30.august, Onsdag den 28.
september. Arrangement med politiker i
anledning af lokalvalgene 15. november.
Onsdag, den 26. oktober. Arrangement
med politiker i anledning af lokalvalgene
15. november. Onsdag, den 30. november.
Emner, foredragsholdere mm. er endnu
ikke fastlagt. Hjemmesiden opdateres
løbende med nye oplysninger.
Foredragene holdes i lokalerne hos
Pensionisternes Samvirke,
Griffenfeldsgade 58.

Foreningen for førtidspensionister

Nordjylland
BESTYRELSE:
Bestyrelsesformand: Lona Nørlev,
Askevej 15, 9480 Løkken
Tlf. 98 99 16 26, Mobil 20 68 14 18
e-mail: mulle@vvs.dk
Kasserer: Anna - Lise Kiel,
Rundmarken 3 B, Harken. 9800 Hjørring
Tlf. 98 91 16 63, Mobil. 22 96 43 69
e-mail: annalisekiel@12move.dk
Sekretær: Tove Jensen,
Tøtmosen 29, 9800 Hjørring

Der er personlig rådgivning hver onsdag
fra kl. 13.00 til 15.00 i:
Forsamlingsbygningen
Østergade 9
9800 Hjørring
Tlf. 98903979

BESTYRELSE:
Formand: Arne Cederholm,
Åsø Bygade 25, 4171 Glumsø,
Tlf. 57 64 69 54,
e-mail: alc4171@post1.dknet.dk
Næstformand: Henrik Hjorth,
Lindhøjvej 3, 4800 Nykøbing F
Tlf. 54 44 73 64
e-mail: a.h.hjorth@privat.dk
Kasserer: Jan Busse,
Ferskenvej 38, 4700 Næstved,
Tlf. 55 73 53 28
e-mail: busse@stofanet.dk
Sekretær: Steen Sepstrup,
Smedebakken 43, Tybjerglille Bakker,
4160 Herlufmagle,
Tlf. 57 64 29 05/20 87 33 17
e-mail: sepper@post.tele.dk
Bestyrelsesmedlem: Kurt Wuldum Larsen
Nellikevej 9, 4700 Næstved,
Tlf. 55 73 34 73/23 25 66 01
e-mail:kula@mail1.stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem: Ole F. Olsen,
Ljungbyvej 2, Postboks 51,
4340 Tølløse,
Tlf. 59 18 52 51/ 21 48 47 21
e-mail:oleol@post2.tele.dk
Bestyrelsesmedlem: Gitte Olesen,
Kornbakken 33. st.tv., 4700 Næstved,
Tlf. 55 77 34 56/22 87 84 41
e-mail: friggaen@tiscali.dk
Bestyrelsessuppleant: Inge Thorsen,
Engvej 18B 90, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 24 05
Bestyrelsessuppleant: Jens Wittchen,
Kragesøvej 6, 4970 Rødby,
Tlf. 54 60 37 26,
e-mail: j.wittchen@vip.cybercity.dk
Revisor: Niels Kjems,
Runestenen 40, 4700 Næstved,
Tlf. 55 77 05 66/ 20 93 03 56,
e-mail: nkjems@mobilixnet.dk
Revisorsuppleant: Gitte Nek,
Parkvej 26, 7.tv., 4700 Næstved
Tlf. 50 51 04 57,
e-mail: gitte.nek@jubiimail.dk
Revisorsuppleant: Gitte Nek,
Parkvej 26, 7.tv., 4700 Næstved
Tlf. 50 51 04 57
Telefonvagten
Arne Cederholm
Ole F. Olsen
Gitte Olesen
Henrik Hjorth (Lolland & Falster området)
Kurt Wuldum Larsen
Steen Sepstrup

Aktiviteter:
Onsdag den 7. september arrangeres tur
med rundvisning til Hjælpemiddelcentralen i Næstved. Der fremkommer endelig
programlægning senere.
1. marts 2006 planlægges der bustur til
Christiansborg, hvor vi skal på rundtur i
Folketinget, og efterfølgende en tur på
arbejdermuseet. Efter denne mundfuld,
trænger vi sikkert til en kulinarisk mundfuld også, og der vil der blive arrangeret
spisning i arbejdermuseets hyggelige
kælderrestaurant Cafe ’og Ølhalle ”1892”.
Mere om dette arrangement følger. Så
hold øje med posten/blade fra Lokalafd.

KigInd
Én gang om måneden (dog undtaget juli
og august) holder vi KigInd - møder både i
Nykøbing F og i Næstved. Her har du
mulighed for at møde andre medlemmer
af foreningen, og et bestyrelsesmedlem vil
altid være til stede ved disse møder.
De afholdes i:
Næstved: den 1. torsdag i måneden ml. kl.
14.00 og 17.00 i FuturaCentret,
Ringstedgade 20, 4700 Næstved.
Nykøbing F.: den 1. mandag i måneden
ml. kl. 15.00 og 17.00 i FriseCentret,
Frisegade 25, 4800 Nykøbing F.
Der er mulighed for at købe kaffe, brød og
vand til fornuftige priser.
Ordet er frit, der er ingen dagsorden. Det
er et godt forum at få orientering om nye
tiltag, reformer, satser, rettigheder osv.
Samtidig er der mulighed for at stille
nogle af alle de andre spørgsmål, der
dukker op, når man måske er på vej til eller allerede er på - førtidspension.
På KigInd - møderne er der ingen regler
for, hvem der må komme og af hvilke
årsager. Møderne er åbne for gamle - såvel
som eventuelle nye - medlemmer, og du
skal ikke tilmelde dig…bare kig ind.
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Fyn

Vestjylland

BESTYRELSE:
Formand: Britta Due,
Sybergs Have 69, 5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 33 32,
træffes bedst hverdage 9.00 – 12.00
Næstformand: Margrethe Jørgensen,
Hindehøjen 85, 5240 Odense NØ.,
Tlf. 65 93 86 70,
træffes bedst hverdage 12.00 – 15.00
Kasserer: Pia Becktoft,
5300 Kerteminde,
Tlf. 51 26 94 65,
træffes bedst hverdage
Sekretær: Hanne Cuber Jensen,
Søndergade 16, 1 sal, 5800 Nyborg
Tlf. 65 31 85 12,
træffes bedst hverdage 16.00 – 19.00
Bestyrelsesmedlem:
Per Olesen,
Rønnehaven 12, 5320 Agedrup
Alle bestyrelsesmedlemmer kan kontaktes på e-mail:

foertids_fyensamt@hotmail.com

Aktivitetskalender i FFA 2005
Odense:
Der afholdes Socialt Samvær hvor der er
mulighed for personlig Rådgivning den
2. mandag i hver måned, mellem kl.
12.30 - 14.30 i ”Blochhuset”, Carl Blochs
Vej 30, 5230 Odense M. Blochhuset er:
Cafe – Aktivitets – og værested.
Udover Socialt Samvær og Rådgivning
indeholder Blochhuset åbne værksteder
som, f.eks. EDB, Sy – og Træværksted,
som frit kan benyttes.
Desuden kan du spille Dart eller Billard,
hvis det er det, du brænder for. I Cafeen
kan du købe kaffe, læse avisen og få dig
en snak med andre medlemmer af
foreningen, samt medlemmer af bestyrelsen, som altid vil være repræsenteret.
Vel mødt!
Vi afholder også i år Julearrangement
sidst i november. Nærmere oplysninger
om tid og sted, kan du se i vores blad nr.
fire, som udkommer i oktober.
I juli måned har vi ferielukket.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Førtidspensionisterne Fyns Amt
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BESTYRELSE:
Formand: Frank Eilertsen,
Heboltoft 63, 6950 Ringkøbing,
Tlf. 97 32 25 40,
e-mail: f.eilertsen@privat.dk
Sekretær: Eva Ulla Olsen,
Alkjærparken 15, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 20 78,
e-mail: evaulla@webspeed.dk
Bestyrelsesmedlem: Mariane Svendsen,
Heboltoft 35, 6950 Ringkøbing,
Tlf. 97 32 20 46
e-mail: mesv@mail.dk
1. suppleant:Henning Trankjær,
Koustrupvej 2, Velling, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 36 84
2. suppleant: Gerda Thorsted,
Velling Kirkeby 69, 6950 Ringkøbing,
Tlf. 97 32 38 36,
e-mail: gerda.t@privat.dk
Kasserer: Per Fredskild,
Grønlandsgade 6, 6950 Ringkøbing,
Tlf. 97 32 27 70,
e-mail: fredskild@mail.dk

Aktivitetskalender
i FFVEST 2005

PS

. HUSK vores haveaften onsdag den
22.juni
Kom til haveaften på Koustrupvej 2 i
Velling, Onsdag den 22. juni kl. 18.30
Førtidspensionister og Fleksjobbere i
Vestjylland, inviterer deres medlemmer
til have aften.
Birgitte & Henning Trankjær holder åben
have. De vil gerne vise deres have frem for
medlemmerne denne aften.
De giver en kop kaffe eller the.

Foreningen giver brød, der kan købes
sodavand og øl.
HUSK: AT TILMELDE JER
MED HENSYN TIL KAFFE SENEST

Tirsdag den 21. juni kl.10.00
Tlf.97 32 25 40 eller 97 32 20 46
Bestyrelsen ønsker alle en god sommerferie. Vi holder lukket i juli måned men kan
altid kontaktes på telefon.
Vi har jo onsdags møde den.1. juni
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Førtidspensionister og
Fleksjobbere i Vestjylland

Senere på året vil vi prøve
at lave en tur til Haunstrup
Dyrepark
Nærmere information kommer.

Jule Hygge
i november eller december 2005
Med sang ag musik
Nærmere information kommer

Der afholdes Cafédag
den 1. onsdag i hver måned, mellem kl.
13.00 – 16.00 i Medborgerhuset
Holmegårdsvej 10, 6950 Ringkøbing.
Der er socialt samvær / men også mulighed for tale om dine problemer,
såfremt dette ønskes. Dette kan gøres i
enerum Vi har spil m.m.
Spiller du/ I et instrument og har lyst til at
have det med, har vi sangbøgerne.
Evt. andre forslag er altid velkomne.
Der kan købes kaffe / the med kage à 20
kr. sodavand 5 kr.

Førtidspensionister og
Fleksjobbere i Vestjylland
Vi vil gerne takke vore annoncer sponsorer for støtten til foreningen.
FFVest ønsker alle en god ferie og en lun
sommer.
Med venlig hilsen

Foreningen for førtidspensionister

4-Kløveren

01.11.2005
Hygge/debat/spil

Foreningen for førtidspensionister

Vejle

08.11.2005
BESTYRELSE:
Bestyrelsen for FFVest
Formand: Ea V. Jensen,
Petershøjvej 5, 9280 Storvorde
Tlf. 40 75 99 09
Kasserer: Else Nielsen,
Vigen 9, 9280 Storvorde
Tlf. 98 32 61 87
Sekretær: Susanne K. Jensen,
Nørkjærsvej 18, 9280 Storvorde
Tlf. 98 31 72 17

Kære Medlemmer
Vi er en nystartet lokalforening. Vi har
afholdt stiftende generalforsamling
tirsdag d. 24. maj kl. 12.00. Vi er blevet en
bestyrelse på 5 og 1 suppleant.
Vi mødes fast tirsdage formiddage fra kl.
9.30 til 12.00, hvor vi har forskellige aktiviteter og nogle gange tager vi på tur ud af
huset, efter medlemmernes ønsker.
Så har du behov for at snakke/hjælp, så
enten kom eller ringe til en af os.

Efterårs aktiviteter
i 4 – Kløveren 2005:

Julekort/Hygge

15.11.2005
Juletur

22.11.2005
Gløgg/Dekoration

29.11.2005
Julefrokost med pakker

OBS: Kaffe/te og 1 rundstykke koster 10
kr. og for eftertiden vil der blive brugt
engangsservice.

BESTYRELSE:
Formand: Else Aistrup,
Tlf. 75 72 00 07
e-mail: allan.aistrup@osterbp-net.dk
Kasserer: Jan Kjær Frimann,
Tlf. 75 89 09 87, mobil 40 27 91 68
e-mail: frimabb@get2net.dk
Næstformand: Jes Pedersen
Tlf. 26 53 86 85
e-mail: outlaw@aab-net.dk
Revisor: Knud Erik Caspersen,
Tlf. 63 63 60 76
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Randi Pedersen, Tlf. 75 84 04 60
e-mail: oleborg@vip.cipercity.dk
Marianne Jørgensen, Tlf. 75 85 40 80

Husk, at vi alle bidrager
til oprydningen.
Fremover mødes vi i lokalerne oven på
Vejle turistkontor på banegårdspladsen .
onsdag i lige uger.
Vi holder ferie i hele juli måned.

Med Venlig hilsen fra
Bestyrelsen for foreningen,
Langtidssyge & Førtidspensionister i Vejle

31.05.2005
Banko

07.05.2005
Sommertur/afslutning Lønstrup

06.09.2005
Opstart/Hygge

Landsmøde 2005 i Odense.

13.09.2005
Aalborg tårnet

20.09.2005
Hygge/debat

27.09.2005
Banko

04.10.2005
Spil/Hygge

11.10.2005
Tur ud af huset

18.10.2005
Efterårsferie

25.10.2005
Banko
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Landsbestyrelsen

Landsformand

Bestyrelsesmedlem

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

Lona Nørlev
Askesvej 15
9480 Løkken
Tlf. 98 99 16 26, mobil 20 68 14 18
e-mail: mulle@vvs.dk

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Georg Lillie
Kongensstræde 37
7000 Fredericia
Tlf.: 26 99 89 11

Else Aistrup.
Tlf.: 75 72 00 07
e-mail: allan.aistrup@osterbp-net.dk

Bestyrelsesmedlem
Sekretær
Ea V Jensen
Petershøjvej 5
9280 Storvorde
Tlf.: 40 75 99 09

Frank Eilertsen
Heboltoft 63
6950 Ringkøbing
Tlf.: 97 32 25 40
e-mail: f.eilertsen@privat.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

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

Margrethe Jørgensen
Hindehøjen 85
5240 Odense NØ
Tlf. 65 93 86 70

Bestyrelsesmedlem
Annemarie Saaby
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 26 44

Bestyrelsesmedlem
Per Fosgrau Johansen
2000 Frederiksberg
Tlf.: 3871 4152
e-mail: frtidspensionist@yahoo.dk.

Bestyrelsesmedlem
Arne Cederholm
Åsø Bygade 25
4171 Glumsø
Tlf.: 57 64 69 54
e-mail: alc4171@post1.dknet.dk.
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Afsender adr.:
Landsforeningen for Førtidspensionister
v/Carl-Erik Nielsen
Grønagervej 21
3700 Rønne

