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Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

NR .

førtidspensionisten

Har du bil
– og lyst til at arbejde
3-10 timer om ugen?
Så kan vi tilbyde dig et godt ekstrajob
med omdeling af aviser og reklamer til
private husstande i landområder op til to
gange om ugen.
Vi giver en god løn, samt skattefri kørselsgodtgørelse på 3,35 kr. pr. km på selve ruten.
Ugeaviser og reklamer leveres sorterede
og pakkede til ruten på din adresse.
Er du interesseret? Så ring på 43 43 99 00
eller skriv til kvalitetsjaelland@fk.dk.
VI LEVERER – HELE VEJEN

Leder

Siden sidst...
Der er i det kommende år udsigt til at der vil blive
lavet ny lovgivning for førtidspensionister og
fleksjobbere, dette vil vi i landsforeningen forsøge
at få indflydelse på, ved at komme med konstruktive forslag til hvordan vi mener en kommende
lovgivning skal være, for at være til gavn for både
vores målgruppe og det øvrige samfund, som vi jo
er en del af.
Landsforeningen har i det forløbne år deltaget
i netværk for brugerorganisationer, hvor vi har
været på tre kurser i psykologi, som jeg forventer
at vi kan bruge i alle vores lokalforeninger.
Vi har også i netværket deltaget i ” Brugernes
Bazar ” i Odense.
Vi har i det forløbne år afholdt et bisidderkursus
for dem der var interesserede i lokalforeningerne.
Jeg vil gerne sige tusinde tak for jeres opmærksomhed ved min 60 år`s fødselsdag.
Der verserer for tiden en heftig debat om fattigdom, hvor der har været nogle knap så gode
eksempler på hvem der var fattige.
Desværre har det skygget for dem som er fattige,
nemlig dem som er på brøkpension og mange
andre, som efter en kommunal trangsberegning,
ikke engang har det rådighedsbeløb som man kan
få hjælp efter.
Jeg får mange henvendelser, hvor førtidspensionister giver udtryk for at de bliver udsat for holdninger om at de er en byrde for samfundet.
Det må stoppe, da førtidspensionister ikke selv
har bedt om at blive så syge og ude af stand til at
arbejde, og at de i øvrigt får tilkendt en førtids-

pension efter gældende lov. Ofte efter en årelang
sagsbehandling.
Dem der mener at førtidspensionister er en byrde,
skulle måske i stedet tænke på at det måske en
dag kunne ske for dem og så glæde sig over den
mulighed samfundet giver for at få en tålelig
tilværelse.
Jeg kender ikke nogen førtidspensionister som
ikke gerne ville være raske og arbejde i stedet for
en førtidspension, som alt andet lige er noget
lavere end en arbejdsindkomst.
Jeg ville ønske at alle de mennesker som kontakter
os med spørgsmål og eller hjælp ville melde sig
ind i foreningen, så vi kunne hjælpe endnu flere.
Det er vel ikke helt rimeligt at vi bruger de penge
som dem der vil være medlem og dermed støtte
vores arbejde for en meget stor del går til at
hjælpe dem som godt nok har behov men ikke kan
eller vil betale et medlemskab.
Det har været fremme at en del førtidspensionister, flytter til yderområderne, hvor de bliver en
økonomisk belastning for tilflytningskommunerne.
I den forbindelse vil jeg påpege, at det for mig at
se er fordi udgifterne til at bo i de større byer er
blevet så store at førtidspensionisterne ikke har
råd til at bo der længere.
Alle vores frivillige skal også denne gang have en
stor tak for deres store frivillige indsats og også en
tak til alle andre som støtter os.
I ønskes alle en GOD JUL samt et GODT NYTÅR.
Carl-Erik Nielsen, landsformand
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Vordingborg Kommune

har nu sin egen lokalforening
Den 28. 4. 2011 havde vi den stiftende generalforsamling i det, der sidenhen kom til at
hedde: Foreningen for Langtidssyge, Flexjobbere, Førtidspensionister. Vordingborg
www.lffv.dk

Vores mål med at stifte foreninger var og er at være en forening hvor man kan søge socialt samvær og råd ud fra ens
livssituation, frem for – som det er tilfældet i patientforeningerne - at gøre det ud fra sygdommen. For når man skal
lære at bevæge sig rundt i en ”nyt verden” som langtidssyg,
flexjobber eller førtidspensionist , synes vi, at det er en fordel
at være et sted hvor man, som menneske, ikke defineres af sin
sygdom.
Vi valgte også hurtigt at vi ville tage ved lære af de brave folk,
der har skabt ”Café Sygemeldt” i København hvor man hver
uge kan samles med andre der forstår!
Vi skabte så vores egen udgave som fik navnet ”Café Fristed”.
Det er et arrangement som vi afholder 3 gange om mdr. 3
forskellige steder i kommunen. Det valgte vi fordi vi oplever
at mange har svært ved at deltage hvis der er lang rejsetid.
Og desværre er det jo sådan at kommunesammelægningerne
har gjort at de fleste arrangementer afholdes i kommunens
”hovedstad” – som jo her er Vordingborg.
Men vi kommer altså UD med vores Café.. der hvor folk bor,
og det er blevet MEGET positivt modtaget.
Vores Cafeer går ud på at mødes med andre og ligesom
lægge alle besværlighederne fra os i 3 timer.. 3 timer hvor vi
hygger os og lærer af hinanden og hvor vi kan blive inspireret
til at takle livet som det ser ud lige NU, uanset den situation
man står i.
Og vi har været så utroligt heldige at de lokaler vi benytter
er blevet stillet gratis til rådighed, og at mennesker, fra nær
og fjern, gerne kommer og fortæller os noget interessant og
inspirerende. Vi har haft talere der fortalte om hvordan man
skaber overblik når man er i dialog med offentlige instanser, vi
har haft taler der var Stress Coach som lærte os om hvordan vi
kan skabe ro – i en ellers turbulent situation. Og i den kommende tid skal vi have besøg af en der har skabt et refugie
hvor man arbejder med sindsro og vi skal høre om det sociale
system… en slags ”Hvad er min ret og hvad er min pligt” m.
en tidl. Kommunalansat socialrådgiver… Og en apoteker
kommer og fortæller om hvad man skal være opmærksom på
når man får medicin.
Alle disse givende og kærlige mennesker har vi meget stor
glæde af! TAK fordi I stille op.. helt vederlagsfrit. Vi er dybt
taknemmelige!

4

førtidspensionisten 1/2012

Vi afholder vores Cafeer i Stege på Møn – i Kridthuset, i Præstø
– Bio Bernhard og i selve Vordingborg - på Sundhedscentret.
Det har resulteret i en rigtig flot, synes vi, tilgang af medlemmer, for på blot 6. mdr. er vi kommet op på 26 medlemmer.
Til nu har det primært været et par af bestyrelsesmedlemmer
der har arrangeret og afholdt disse Café arrangementer, men
det er vores håb at det i fremtiden er lokale grupper af medlemmer, der skal stå for arrangementerne. Et håb der lettere
kan indfries når vi er flere medlemmer i foreningen, for vi skal
jo huske på at alle er syge, og derfor må vi brede opgaverne
ud, så de ikke bliver for overvældende.
Udover vores Café er vi også nogle der har deltaget i
Landsforeningens bisidderkurser, og det er rigtigt dejligt at
kunne være bisiddere for medlemmerne, noget som vi oplever også er blevet taget godt imod i kommunen.
Fremtiden.. Ja hvad den bringer nu hvor vores lille forening
nærmer sig sin 1 års fødselsdag.. er jo ikke til at sige, men vi
ved at vi vil gøre alt for at bakke vores medlemmer op.. Og vi
ved at flere, fra nabokommunen – Næstved, ønsker at blive en
del af foreningen… Så hvordan det hele ser ud, til denne tid
næste år, kan kun tiden vise.
Men et er sikkert.. Vi i bestyrelsen er stolte de fantastiske medlemmer der er i foreningen.. det er takket været dem og deres
opbakning at vi kan gøre de ting vi gør!
Mange hilsner
Søster F. Petersen & Bent Hansen

Der sker også noget i
”Udkantsdanmark”
Af Alvilda Nielsen

I Foreningen for Førtidspensionister Thy/Mors
startede 10 damer i slutningen af september
med at producere ”strømpenisser”
under kyndig vejledning af Jonna Korsgaard Nielsen.
Der er blevet hygget, klippet, syet, snakket, lavet hårdt arbejde
og drukket masser af kaffe.
Her er det flotte resultat:
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Vedr. Fleksjob/ledighedydelse
Til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen

Kære Beskæftigelsesminister, jeg har nogle spørgsmål til
noget, som jeg i sin tid ikke fik oplyst da jeg blev fleksjobber.
Ordningen er i og for sig god nok, men der er altså nogle huller i systemet som gør mig nervøs for fremtiden.
Jeg blev visiteret til fleksjob i en alder af 43 år i nov. 2002 og
fik dengang at vide jeg kunne betale til fleksydelse, hvis nogle
betingelser var opfyldt. Da efterlønnen i sin tid blev lavet om
til at man selv skulle betale en del af ydelsen, havde jeg som
enlig mor ikke råd til den ekstra udgift og valgte efterlønnen
fra.
Men da jeg spurgte i fagforeningen om jeg var berettiget til
at få fleksydelse, (kommunen henviste mig til fagforeningen,
de skulle afgøre om jeg var berettiget) når den tid kom, var
betingelsen, at når jeg ikke havde betalt til efterløn, skulle jeg
have været med i fagforening i mindst 25 år og de kunne kun
finde mig 18 år tilbage (men jeg havde været i fagforening i
24 3/4 år, kunne bare ikke bevise det, det var jo før pc’ens tid.),
ergo var jeg ikke berettiget til at få fleksydelse.
NU er jeg så blevet oplyst om at jeg ikke kan få evt. førtidspension, hvis jeg bliver uarbejdsdygtig når jeg er fyldt 60 år, ej
heller få ledighedsydelse, hvis jeg forbliver arbejdsløs i mere
end 6 mdr. efter det fyldt 60 år. Da det ikke er en selvfølge at
man kan få kontanthjælp, hvad skal jeg så have som indtægt,
når jeg til den tid er 60½ år?????? GUD forbyde at jeg er arbejdsløs til den tid.
Jeg er lige blevet arbejdsløs efter 3 år i samme firma, deres
krav blev højre og højre, selv efter en grim arbejdsskade,
mente de at jeg nok kunne sætte arbejdsdagen op med 2
timer, arbejdsskaden gav varigt mèn, som har gjort mig mere
handicappet.
Selvfølgelig søger jeg med lys og lygte efter nyt job, men
i Vendsyssel /Nordjylland er fleksjob ved at være en by i
Rusland. Når firmaer skal skære ned på ansatte, er det fleksjobberne som får sparket først, har selv prøvet det før.
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Hvis jeg forhåbentlig snart får et job, skal det jo med garanti
vare til jeg bliver 65 år, ellers kan jeg jo forvente at stå uden
indtægt, for jeg er jo ikke ”skravlet” nok til at få førtidspension
inden jeg bliver 60 år. Jeg ved godt at man skal tage ansvar
for sit eget liv, men nogle gange er det altså ikke nok og der
er behov for hjælp udefra. Ingen er jo herre over sygdom og
arbejdsskader.
Kan du fortælle mig hvad du vil gøre, hvis det er dig der kommer i samme situation, (se venligst bort fra ministerpensioner/
kapitalpensioner og lignende opsparinger). Jeg har ikke en
formue i kapitalpensioner og opsparring til den tid, at jeg kan
leve af i de 5 år indtil jeg bliver folkepensionist.
Jeg mener at der er alt for lidt fokus på fleksjobbers tryghed
i ansættelse og at for mange arbejdsgivere opgiver at have
fleksjobbere ansat, de mener der er for meget papirnusseri
og har den indstilling at fleksjobbere er besværlige, for ofte er
syge og trods ordet Fleksjobber, ikke er særlige fleksible.
Et andet forslag til aflønning af fleksjobber: Da der er stor
misundelse blandt andre ansatte, over hvor lidt en fleksjobber
arbejder, til samme løn som dem eller også at arbejdsgivere
ikke kan forstå at de skal betale fuld løn og få refusion senere,
de kigger oftest på om man har fortjent at få så ”høj” løn for så
”lidt” arbejde og ser faktisk helt bort fra hvad de får refunderet
fra kommunen.
Mit forslag vil være at man aflønnes af kommunen og derefter
kan kommunen opkræve refusion fra arbejdsgiveren, så de
kun betaler den ”reelle løn til fleksjobberen. Det vil få udgiften
til fleksjobber til at se mere spiselig ud for arbejdsgiveren og
måske også de andre ansatte.
HVOR ER DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED??

Med venlig hilsen
FLEKSJOBBEREN

I Fleksjob

hos en

Autoforhandler

Jeg vil gerne berette om mit ”held” som fleksjobber, for det er
faktisk næsten umuligt at få fleksjob i Vendsyssel, virksomhederne kaster ikke ligefrem mange fleksjob ud i jobtilbudene,
allernådigst vil de bidrage med nogle praktikpladser i ny og
næ.
Men nu tror jeg nok at jeg tør at fortælle om mit held. For 2½
år siden blev jeg til min skræk opsagt hos den autoforhandler,
hvor jeg troede at være sikker i min ansættelse, men der var
ikke nogen tøven fra min daværende arbejdsgivers side, så
røg de 2 personer ud, som var ansat der i fleksjob og ind kom
en PMU-er (en sen udviklet ung mand), som firmaet havde i
praktik, men blev senere ansat for kun et symbolsk beløb fra
kommunen.
Da jeg skulle ud og finde nyt arbejde, var det meget svært at
finde et fleksjob der passede til mine skånehensyn, jeg var det
halve af Vendsyssel rundt med ansøgninger, men der manglede altid noget i mine kvalifikationer, for at komme i gang
igen. Mange steder var de timer jeg kunne klare for få, synes
de, også selvom mit cv lød rigtig godt.

men så må jeg lige tage mig et hvil når jeg kommer hjem, men
ofte kan jeg ikke klare de huslige gerninger hjemme, i løbet af
en arbejdsuge, så det må vente til weekenden. Så der er altså
”omkostninger” når man vil/skal arbejde.
Det er altså ikke en loppetjans og nogle gange kan de andre
ansatte ikke forstå at jeg er udkørt efter kun 4 timers arbejde
hver dag og siger at jeg er heldig med at have så tidligt fri.
Men når jeg så fortæller dem at jeg hellere end gerne vil bytte
med dem, have et normalt helbred og normal arbejdstid, så
må de gerne overtage mine skavanker og mine betingelser for
at være i arbejde, så er det lige som om der ikke er flere kommentarer.
Derfor håber jeg nu at jeg kan blive der til jeg bliver pensionist
eller til skroget ikke kan klare det længere, så det gør ikke noget at mit ”held” vil vare ved og at lykkens gudinde belønner
mig med et rigtig godt og langt arbejdsliv.
Den køregale vendelbo

Meennn, der var dog en autoforhandler der læste min ansøgning en ekstra gang og ringede til mig, om jeg lige ville
komme forbi en gang til, for de ville gerne høre lidt mere om
hvad jeg kunne, selv om de ønskede en der kunne være der i
flere timer om ugen end jeg kunne tilbyde, min arbejdsevne
var sat til max 20 timer ugentlig.
Så enden blev da også, at jeg blev ansat med det samme, så
det med timerne måtte vi så
finde ud af senere og jeg
kunne stoppe på min gamle
arbejdsplads inden
min opsigelsesfrist udløb,
det havde
de dog ikke regnet med og
så var
det pludselig et problem at jeg
stoppede før tid, men løbet var kørt
og så sagde jeg pænt farvel og tak for
denne gang.
Mine nye arbejdsopgaver var sådan set de samme
som jeg havde i mit gamle job, så det var ikke svært at
falde til i mine nye omgivelser og min nye arbejdsplads var
rigtig glad for at få en medarbejder der kunne holde sig selv i
gang og ikke skulle hjælpes med at finde nye arbejdsopgaver.
Så der har jeg nu været ansat i 2½ år og det går stadig godt,
jeg er glad for mit arbejde, hvor jeg servicere lager, værksted,
salg og kontoret, jeg har faste rutiner hver dag ud over det
kørsel, der må være fra de nævnte afdelinger, det giver en
masse kørsel med kunder, kundebiler, motorkontor, synshal,
bank, osv. Jeg har kørt rigtig mange kilometer og i mange
forskellige bilmærker, nogle bedre en andre, og endda nogle
som var en stor udfordring at køre, men når jeg nu er glad for
at køre bil, er det jo det ideelle job til mig.
Selv om det er mit drømmejob, kan der være dage hvor jeg
syntes det er for hårdt, det tærer på mine kræfter og energi,
førtidspensionisten 1/2012
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De
parkerede
Af Jørn Loftager, kronik bragt i Information 1. sektion,
side 18 og 19 09/12 2011.

Man parkerer cykler, biler og andre køretøjer, men parkerer
man også mennesker? Ja, det gør man da. Det fremgår med
al ønskelig tydelighed af tidens social-politiske tale. Flere og
flere synes enige om at betragte menneskeparkering som
en selvfølgelig del af dagens danske virkelighed. Fra højre
til venstre lyder budskabet til landets offentligt forsørgede i
almindelighed og til førtidspensionisterne i særdeleshed: I er
objekter, staten har parkeret uden for det almindelige samfundsliv, uden mulighed for at klare jer selv.
Ligeså monoton er enigheden om at misbillige denne praksis.
Med indarbejdede vendinger hedder det, at »ingen mennesker skal opgives«; de skal i stedet hjælpes til »at komme
videre i livet«. Men tilbage står altså en opfattelse af, at personer uden tilstrækkelig erhvervsevne er opgivet som ligeværdige medborgere. Har du ingen værdi på arbejdsmarkedet,
har du ingen værdi i det hele taget.
Talen om de parkerede giver imidlertid et misvisende billede
af landets 250.000 førtidspensionister og deres eksistensvilkår. Den afspejler snarere en svigtende sans for både idealer
og realiteter i aktuel dansk velfærdspolitik.

Politisk og moralsk skred
Historisk set er der tale om et bemærkelsesværdigt politiskmoralsk skred. Fra 1800-tallet har dansk politik været præget
af en fremadskridende bevægelse mod almindelig anerkendelse og virkeliggørelse af alles ret til lige status som medborger. Milepæle var udvidelserne af stemmeretten til også at
omfatte økonomisk afhængige grupper og ikke mindst etableringen af kvinders valgret i 1915.
Væsentlig var også den forvandling, offentlig forsørgelse
undergik. Hvor den tidligere som fattighjælp medførte tab
af rettigheder, blev den efterhånden givet som en universel
borgerret.
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Denne afkobling mellem erhvervsevne på den ene side og
markedsværdi og ligeværdighed som borger på den anden
side blev udfordret af 1990’ernes aktiveringspolitik. Mens rådighedspligten var og er en generel pligt for den arbejdsløse
til at søge og tage et job på almindelige løn- og arbejdsvilkår,
betød aktiveringen nu en pligt til aktiviteter på særlige og
ringere vilkår bestemt af ’systemet’.
Samtidig blev offentlig forsørgelse uden aktiveringspligter
omdøbt til såkaldt passiv forsørgelse, og mens udbetaling af
offentlige ydelser i tilfælde af sygdom og diverse sociale begivenheder tidligere blev betragtet som en vigtig social-politisk
løsning, begyndte man nu i stedet at opfatte den slags ydelser som et hovedproblem i sig selv.

Medborgerskab på retur
Dette veritable paradigmeskifte i synet på offentlig forsørgelse var i lige så høj grad en socialdemokratisk som en borgerlig
opfindelse. Den fælles præmis var for det første en nyvundet
overbevisning om, at ledighed avler ledighed, fordi offentlig
forsørgelse passiviserer modtageren. Og for det andet, at
ledighed med stor sandsynlighed resulterer i social deroute.
På grund af den brede politiske enighed kunne sporskiftet
gennemføres uden de store sværdslag. Nok lød der kritik
fra den øvrige venstrefløj, men det tab af rettigheder og de
mulige ydmygelser og krænkelser af hin enkelte, som aktiveringspolitikken indebar og indebærer, kom aldrig på den
politiske dagsorden.
Politikere har ganske vist rutinemæssigt bidraget med kritiske kommentarer til mediernes gentagne rapporteringer om
såkaldt meningsløs aktivering, eller når evalueringer har vist
meget sparsomme (positive) effekter af de mange milliarder,
aktiveringsindustrien har lagt beslag på — 26 iflg. nylige
OECD-tal.

Men politikken selv og dens bærende principper er aldrig for
alvor blevet problematiseret.
Det paradoks skal utvivlsomt ses i lyset af den indarbejdede
sandhed om offentlig forsørgelse som roden til stort set alt
ondt. Højst tænkeligt er det også baggrunden for den selvfølgelighed, hvormed parkeringsretorikken anvendes og gør
personer til genstande for statslig håndtering.

af førtidspension er ensbetydende med en fastlåst, livslang
forsørgelsessituation. Den præmis er angiveligt baggrunden
for de aktuelle overvejelser om at tidsbegrænse førtidspensionen. Som Lars Løkke Rasmussen sagde i sidste års åbningstale
til Folketinget: »Kan man anstændigvis sige til en pige på 23
år, at hun aldrig vil kunne klare sig selv i livet? Nej! Det er ikke
desto mindre den besked, samfundet hvert år giver til 4.500
danskere under 40 år.« Ligeledes: »Vi skal ikke parkere mennesker under 40 år på førtidspension resten af deres liv.«

Tidligere blev det fejret som en sejr for de demokratiske
lighedsbestræbelser, hvis man kunne sikre et økonomisk
eksistensgrundlag uden at stigmatisere alvorligt, kronisk syge
og handicappede. I dag betragtes det som en uoverstigelig
hindring for, at liv kan lykkes, og ligeværdighed som medborger opnås.

Man får nærmest indtryk af, at unge mennesker tvangsanbringes i en celle på livstid. Men naturligvis er der intet til hinder
for, at en person, der måtte være så heldig at genvinde erhvervsevnen, forlader førtidspensionen til fordel for et almindeligt job eller et fleksjob.

Tilsvarende er det under mottoer som ’ret og pligt’ og ’noget
for noget’ gjort klart, at der er endog meget vide grænser for
de kontrol-, disciplinerings- og opdragelsesforanstaltninger,
som staten legitimt kan sætte i værk over for personer med
mangelfulde markedsressourcer. Så længe målet er at forhindre passiv forsørgelse, synes det at hellige alle midler.

Det fremgår endda af reglerne, »at kommunen skal holde sig
orienteret om pensionistens forhold, og om der eventuelt
sker en forbedring af arbejdsevnen, der gør, at pensionisten
vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende
arbejde. I de tilfælde skal kommunen genoptage sagen for at
genvurdere arbejdsevnen«.

Skiftet i social-politisk tankegang viser sig også ved, at det
ikke længere vækker opsigt at foreslå stemmeretten frataget
offentligt forsørgede. Da et ledende medlem af Venstres
Ungdom for nogle år siden fremsatte den idé, udløste det et
ramaskrig, og den pågældende måtte efter pres fra partiet
trække sig fra sine tillidsposter. I dag vækker det ikke postyr,
når samme idé debatteres i Konservativ Ungdom, eller når
den fremsættes af debattører som erhvervsmanden Asger
Aamund eller min statskundskabskollega fra Syddansk
Universitet, Søren Hviid Pedersen.

Der er ligeledes klare regler for regulering af pensionen i
tilfælde af en supplerende arbejdsindkomst.

Myten om det ondes rod
Den dominerende diskurs om offentlig forsørgelse generelt
og om de parkerede på førtidspension specielt anfægter ikke
blot hævdvundne idealer om et lige medborgerskab uanset
markedsressourcer. Den har også dårligt greb om realiteterne.
Således er det ikke korrekt, at forsørgelse uden umiddelbare
krav om noget til gengæld generelt virker passiviserende og
fører til social deroute. En panelundersøgelse, som Aalborg
Universitet foretog over en fireårig periode i 1990’erne, kunne
tværtimod dokumentere, at den (ret passive) offentlige forsørgelse i form af dagpenge virkede som et effektivt middel til at
holde arbejdskraften ved lige.
Bl.a. viste det sig, at længden af forudgående ledighed ved
undersøgelsens start ingen forskel gjorde på, hvor hurtigt
man i den efterfølgende periode igen kom i job.
Ligeledes er billedet af førtidspensionister som marginaliserede, passive, parkerede eksistenser åbenlyst forkert. Selvsagt
lever den typiske førtidspensionist ikke i det rene lykkeland,
men bortset fra en dårligere helbredstilstand og hyppigere
forekomst af økonomiske trængsler viser forskningen, at afstanden til en dansk normaltilværelse er så forholdsvis ringe,
at parkeringsbilledet er aldeles misvisende.

Hvorfor så give udseende af en livslang parkering? Mit eneste
bud er, at der så er skabt grundlag for at indføre en tidsbegrænset pensionstildeling begrundet i hensyn til den enkelte
førtidspensionist. Hun eller han vil derved få mulighed for at
slippe ud af parkeringsanbringelsen.
Når denne tvivlsomme konstruktion er nødvendig, er det
svært at se det som udtryk for andet end en mistanke om
snyd. Altså, at der er nogle, som har fået pensionen »pr. automatik« (Lars Løkke Rasmussens udtryk), eller som genvinder
erhvervsevnen og alligevel foretrækker at forblive på pensionen frem for at få et arbejde.
De pågældende kan man så håbe på at fange, når en forlængelse af pensionen skal genovervejes.

Som folk er flest
Ser man et øjeblik bort fra den rådende danske social-politiske enighed, kunne man alternativt — og altså ikke mistænkeliggørende — antage, at personer på førtidspension bortset
fra den (veldokumenterede) mangelfulde erhvervsevne i andre henseender, er som folk er flest; lige så tilregnelige, med
lige så god moral og med lige så stor motivation for at udrette
noget for andre og høste anerkendelse herfor.
Opgaven kunne da på den ene side være at inspirere og motivere private og offentlige arbejdspladser til at skabe relevante
(små)job. Og på den anden side at tilbyde råd, vejledning og
information til pensionisterne om de givne muligheder —
det, som i gamle dage hed arbejdsformidling. Men det ville
føre os langt hinsides parkeringsretorikken.

Parkeringsfantasi
Parkeringsretorikken hviler på den falske præmis, at tildeling
førtidspensionisten 1/2012
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Frivillig Fredag
I anledning af Frivillighedsåret 2011 deltog Foreningen for Førtidspensionister Thy/Mors i
Frivillig Fredag den 30.09. Vi var 9 personer på standen fra kl. 11:00 til kl. 17:00. En rigtig
god og hyggelig dag, som var arrangeret af Frivillig Samråd i Thisted. De havde sørget for
underholdning med flere orkestre samt Snedsted Garden, som dannede fortrop, da vi gik i
samlet flok gennem gågade og op til Frivilligcenter og selvhjælp. Desuden holdt et medlem
af kommunalbestyrelsen en tale til de frivillige og der blev opsendt balloner med små sedler i fra de deltagende foreninger.

Talen af: Nora Hornstrup, Brendhøjvej 2, Todbøl.
Medlem af Byrådet i Thisted Kommune.
”Frivillig Fredag
Hvor er det herligt at se så mange her – så mange frivillige. Og
sikke et vejr I har bestilt. Sommerens sidste hilsen er så herlig –
som om vi skal glemme en lidt våd sommer.
2011 er Frivilligheds År og der har været mange arrangementer i den anledning. Lad de 1000 blomster blomstre – sådan
tænker jeg uvilkårligt, når jeg tænker på det flotte arbejder,
der bliver lavet i Den frivillige verden. Alle de samtaler, al den
omsorg, al den hjælp, al den medmenneskelighed, ja kort sagt
al den ”bare at være og blive set”.

Allerede i slutningen af 1700-tallet opstod de første private,
velgørende sammenslutninger. I dag findes ca. 100.000
frivillige organisationer og foreninger i Danmark. Dette tal
dækker over en stor variation fra lokale fritids- og idrætsklubber over politiske organisa-tioner til velgørende foreninger.
Karakteristisk for de frivillige organisationer, der arbejder
inden for det sociale/humanitære område er, at deres opgaver
og primære formål afspejler de problemstillinger, der præger
samfundet og samtidens aktuelle behov.

førtidspensionisten 1/2012
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Har du nedsat syn og er førtidspensionist?
Så kom ud på IBOS, vi tilbyder:

Produktionsværksted
Tilbyder forhøjet livskvalitet ved at indgå i et
meningsfuldt arbejdsfællesskab på et værksted med
ordnede forhold og godt arbejdsklima.
Væveskole
Tilbyder en meningsfuld hverdag med socialt
samvær, hvor du lærer et håndværk i trygge
rammer.

Aktivitet & Samværstilbud
Tilyder bla. projektet ”Fra jord til bord” - med fokus
på kost, økologi og bevægelse.
Botilbud
Vi tilbyder permanent botilbud med
socialpædagogisk støtte.
Hvis du vil vide mere kontakt:
Anna Öberg 39 45 23 33

www.ibos.dk

I Thisted Kommune er der mange frivillige foreninger og
organisationer, der yder en formidabel indsat for at gøre
hverdagen lidt bedre for rigtig mange mennesker. Foreningsverdenen er afhængige af en stor grad af frivillige hænder.
Idrætsklubber kunne ikke drives uden frivillige. Kulturtilbud
og kulturelle foreninger drives også i høj grad af frivillige
hænder. Det er en stor glæde, at vide ting kører. Det er foreningsdanmark, når det er bedst. Det er foreningsdanmark,
der er med til at binde Danmark sammen.
De frivillige organisationer og foreninger gør en kæmpe
indsats og derfor yder Thisted Kommune økonomisk støtte
til et utal af foreninger. Det, som mange er sammen om nu
i dag, er de foreninger, der i høj grad tager et socialt sigte.
Med Grundlovens vedtagelse i 1849 overgik styreformen som
nævnt fra enevælde til folkestyre. Blandt forsamlingens medlemmer var der flertal for at bevare princippet fra enevælden
om, at det offentlige havde forsørgelsespligt over for fattige,
der ikke kunne forsørge sig selv og deres familie. Dette betød,
at hjælpen blev til en borgerret
Med Socialreformen først i 1930erne, kom en reform som
anses for at være grundstenen til den danske velfærdsstat.
Samfundet og staten blev nærmest synonym med hinanden,
og det offentlige fik en central rolle og et ansvar i forhold til at
sikre borgernes velfærd.
Især med op gennem 1970`erne blev den offentlige indsats
gradvist udbygget, det sociale område blev mere reguleret
og mere professionelt og blev foretrukket frem for den mere
individuelle og værdiorienterede lægmandsindsats, der var
fremherskende i de frivillige organisationer og institutioner.
Tider skifter og tiden efter 1980 var således præget af et ønske
om at finde alternative løsninger på samfundets sociale problemer. Sociale problemer skulle ikke udelukkende løses på
et socialkontor, hvorfor alle – frivillige organisationer, private
firmaer, familien, den enkelte selv m.v. – blev tilskyndet til
at tage et socialt medansvar. Velfærdsstaten skulle blive til
velfærdssamfundet.
Det satte de frivillige sociale organisationer i et nyt lys.
Organisationerne fik en mere central og legitim rolle, og hvor
man i 70’erne havde set skævt til den ikke-professionelle indsats, fik man atter øje på disse organisationers særlige værdi
i det sociale arbejde. Det var også i 1970èrne man lidt nedladende kaldte de mennesker, der ydede den frivillige indsats
for ”Hattedamer”.

Vi har været så langt omkring, gjort så meget for at gøre
frivillighed overflødig, men så kom erkendelsen af, at medmenneskelighed ikke kan sættes i system. Et smil kan ikke
programmeres – i hvert fald ikke det smil, der når øjnene.
Desuden er velfærdsstaten under gevaldigt pres – økonomisk,
fordi vi ikke har råd til den service – rød eller blå regering
ufortalt. Men også fordi vi bliver flere og flere ældre og der er
ikke så mange unge til at afløse os. Vi har ganske enkelt ikke
fået børn nok. Det kan medføre, at familierne igen kommer i
centrum som bidrager til at få dagligdagen til at fungere. At
frivillige får endnu større betydning og skal løse nogle opgaver, som måske relaterer til situationer i eget eller familiens liv.
Forskellige undersøgelser viser, at folk gerne vil lave frivilligt
arbejde på opfordring af andre. Mange mennesker tilkendegiver således at ville deltage i frivilligt ulønnet arbejde, hvis de
blev opfordret til det - det gælder især for de unge. Det vidner
om et stort uudnyttet potentiale for rekruttering af frivillige i
Danmark.
Håber vi alle får en god dag! Tak for ordet og tak for at jeg
måtte sende de mange balloner til vejrs!!”
Det var flotte ord og sikkert også velmente, men vi skal holde
os for øje, at vi er frivillige og ikke professionelle og derfor bør
vi ikke påtage os opgaver, som skal udføres at det ud-dannede personale. Hvis vi vil påtage os opgaver for det offentlige
er det meget vigtigt, at der laves en partnerskabsaftale, så der
er klare retningslinjer for, hvem der skal gøre hvad.
Et godt udgangspunkt er, at frivilligt arbejde er det arbejde,
som man ikke kan få penge for.
På nedenstående billede ses ballonerne, som Nora Hornstrup
omtalte i sin tale. Vi havde mulighed for, at få et budskab ind i
ballonerne, hvilket vi også gjorde brug af, der stod:
”Med godt sammenhold kan selv de svageste vinde.” vi kan
være behjælpelig med at skrive breve m.m., være bisidder på
kommunen, ved lægen og hvor der er behov. Vi henvender os til
førtidspensionister, langtidssyge og fleks- og skånejobbere. Kom
og besøg os i Frivilligcentret, Skolegade 9, 7700 Thisted den 1. og
3. onsdag i hver måned fra 14.00 til 16.00 eller ring til Alvilda på
97744047.

Omkring en tredjedel af den voksne danske befolkning arbejder frivilligt i dag. Antallet af foreninger vokser, og antallet af
medlemmer og deltagere i foreningerne er stigende og har
været det over de seneste 10-12 år. Inden for det sociale område yder 6 procent af befolkningen en frivillig social indsats.
Man gør sig flere observationer, når der tales om frivilligt
socialt arbejde. Der er mennesker i vort samfund, som har så
dårlig erfaring med, at det offentlige skal hjælpe. De synes,
det er godt at komme i en forening/organisation, hvor man
kan blive set, som den man er. Og ikke skal laves om og formes efter andres krav.
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Et spøgelse
farer gennem landet
Et spøgelse farer gennem landet. Nemlig misundelsens uhyggelige tendens, som man kan spore ligge og lure, bag hvert
gadehjørne og i særdeleshed blandt mennesker. Spøgelset
lider af den frygtelige misundelse der med sin storm huserer
især blandt dem der i forvejen har ”sit på det tørre”. Dagens
aviser bærer tydeligt præg af dette misundelsens ansigt, når
det er allermest uhyggeligt. Den daglige polemik der giver sig
udslag i læserbreve og kommentarer hvor man ser menneskesynet og forståelsen for andre udvandes mere og mere... Der
diskuteres og skændes om ”fattigdom”...”overførselsindkoms
ter” og om at ”der altid er arbejde til dem der gider arbejde”.
Holdningerne er uden nåde, og der mangles indsigt. Landets
FØRTIDSPENSIONISTER står for skud ..Igen og igen.
Dem der arbejder giver udtryk for at førtidspensionister ”bare
går rundt og hygger sig for skattekroner”...Det er holdningen
blandt mange.

Tilsender Landsforeningen af førtidspensionister denne mail
i håb om, at min mail kan være MEDVIRKENDE til oplysning
om de mange UHYRLIGHEDER der bliver begået imod førtidspensionister. I håb om,at der kan gøres noget mod det. Ingen
førtidspensionist skal ydmyges og ”umyndiggøres”.
Mistænkeliggøres, nedgøres eller hånes.
Førtidspensionister ligger under for vildt mange FORDOMME
og nedgørelser. Det må stå i kontrast til enhver lov om menneskeret. Og det må stå i kontrast til hvad man kan tillade sig
at at gøre mod andre. Det ligner diskriminering.
En Esbjergborger

Jeg kan frygte at førtidspensionssatserne sættes ned. Om kort
tid af EU.! Hvad så ? Det må ikke ske.
I ESBJERG KOMMUNE sender man i øjeblikket skemaer ud til
6300 førtidspensionister der på dette skema skal sætte deres
underskrift på at de er REELT ENLIGE. !
Kan man DET ?
Den slags skrivelser burde ikke være lovlige. Det
er en ydmygelse og en hån mod mennesker der
uforskyldt er havnet på en førtidspension. Det er
en mistænkeliggørelse der ikke er fair. Det må
stoppes. At førtidspensionister kan behandles så nedladende. Jeg har skrevet til lokale
aviser for at standse denne proces.
Alle førtidspensionister bliver gjort til
SYNDEBUKKE.
Før og under anden verdenskrig
var det jøderne der stod for skud.
Nu ruller en syndebukbølge over
landet, der nedgør førtidspensionister/og folk på såkaldt ”overførselsindkomst”. En misundelsesbølge der er
ganske enkelt UHYGGELIG. En borgerlig
hetz. Der kaster skygger også i rækken af
”jævne folk”.
Er det rimeligt at førtidspensionister mister
mellem 3,ooo til 4,ooo,- kroner pr måned hvis
de bor sammen med en partner, eller i det hele
taget er samboende med en ? NEJ....Det er ikke rimeligt,....Og den lov der dikterer dette må ophæves. Der
må lægges pres på regeringen om at ophæve denne lov. Som
det er nu kan en førtidspensionist IKKE flytte sammen med en
eller andre UDEN at blive trukket i førtidspensionen. Denne
regel må bringes til ophør. Der er ingen retfærdighed i reglen.
førtidspensionisten 1/2012

15

Jeg gemmer mine drømme
Digt skrevet af en person under sin sagsbehandling.
Jeg gemmer mine drømme
et sted helt ugeneret
Så de kan ligge stille
for de er ej poleret
Og de er ikke set efter i sømmene
for sådan er det med drømmene
- altså mine ihverfald
Og jeg er bange for at de vil knække deres fine skal
hvis de bliver pakket ud og deres gemmested står åbent
Hvem kan så ikke skyde dem ned med et ladt våben?
Tror tit at det er dét alle vil
og at de bare venter på at slå til
Så jeg må vente og gemme min skat
indtil diktatorens sæde er blevet forladt
Og først da kan jeg hente mine drømme hjem
og håbe på at lykken kommer frem
Men indtil da - skal det så blive ved med at gøre så ondt?
Hvad med dig? Tror du at det er sundt?

16
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Vi ønsker et humant
arbejdsmarked for alle

- fagforening for ansatte i fødevarebranchen

Kan du ikke klare det alene ?
Få hjælp til at opnå indre ro og ydre succes

Vi hjælper dig til at ﬁnde dine ressourcer. Emnerne er sammensat således at du får en bred vifte af redskaber, der komplimenterer hinanden. Vi arbejder bl.a. med tilgivelse, mindfullness, energipsykologi, transformationskinesiologi, astrologi
og selvfølgelig meditation. Derudover vil du løbende
modtage både personlig og gruppe-coaching.
12 ugers højskolekursus fra 9. januar ’12. Pris 1.200,- pr. uge.
Prisen er inkl. undervisning, lille eneværelse og økologisk, vegetarisk spændende og sund mad. Vi har også korte kurser.
OBS: Vi udsteder også gavekort!

Læs mere på www.vaeksthojskolen.dk
Sunddalvej 1 ~ Ginnerup ~ 8500 Grenå ~ tlf. 8791 8000

det sker lokalt
førtidspensionisten
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Assens
BESTYRELSE:
Formand, bisidder og repræsentant til
landsbestyrelsen: Erik Jepsen
Klinteskovsvej 6, Helnæs, 5631 Ebberup
Tlf.: 64 77 17 34, hverdage 16 – 18
Email: jepsenbyg@msn.com.
Næstformand: Torben L. Damgaard
Kasserer: Elsebeth Bech Hansen
Revisor: Bruno Andersen

Allerød
KONTAKTPERSONER:
Birgit Christensen Tlf: 2176 8078
Bent Taksholt Tlf: 23611343
Vores adresse er:
Kirkehavegård, Kirkehaven 16-18
3450 Allerød
Hjemmeside: www.afpn.dk
Email: formand@afpn.dk
Åbningstider:
Mandag og onsdag kl. 10-14
Målgruppe:
Foreningen Allerød Førtidspensionister,
er for 18-67 årige selvhjulpne personer, bosiddende i Allerød som enten er
Førtidspensionister, langtidssygemeldte
eller i flex-/skånejob.
Aktiviteter:
Morgenmad 1. onsdag i måneden
Min. 2 årlige brunch
Jule-, påske- og sommerfrokost
Socialt samvær med kaffe/te
Forskellige aktiviteter f.eks. : Kagebagning,
forskellige former for håndarbejde, billiard,
pc og div. spil.
Foreningen deltager i “Aktiv fritid” i Allerød.

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

4 – kløveren
Formand: Susanne K. Jensen,
tlf. 98 31 72 17.
Kontakt rådgiver: Ea V. Jensen på tlf.
24 52 72 49 mellem 16 og 18 i hverdagen og læg en besked på telefonsvareren, så ringer hun dig op eller Email:
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.

Fleksudvalget
Næstformand:
Hanne Skallebæk
Email: hanne_skallebaek@hotmail.com
Tlf. 20123790

1 ·

Januar

2012 · 9. årgang

Ea V. Jensen
Tlf. 4075 9909
Email: eavolfgang@live.dk
Lena Krog Pedersen
Tlf. 7558 6040
Email: nunuka@privat.dk
Carl-Erik Nielsen
Stengade 8
3700 Rønne
Tlf. 21723006
Email: carle@nielsen.tdcadsl.dk

Esbjerg
Kontaktperson:
Lena Krog Pedersen, tlf. 75 58 60 40
mellem kl. 07.30-08.30 eller efter kl. 20.00
E-mail: nunuka@privat.dk

Hillerød
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.

Birthe Gotfredsen
Bedelundvej 39
9830 Tårs
Tlf. 9895 8402
Email: trolderik@mail.dk
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Horsens

København

BESTYRELSE:
Formand: Vibeke Pedersen,
tlf. 75 61 50 63 - 50 41 38 06
Sekretær: Karin Jensen, tlf. 23 82 04 97
Kasserer: Solvej Graversen,
tlf. 72 62 51 37 - 61 46 33 83

BESTYRELSE:
Formand: Jan B. Olsen. København.
Ring venligst til Jan vedr. indmeldelse
Bisidder, arrangementer m.m. på
tlf. 50 59 85 64
Onsdage & fredage fra kl. 10.00-12.00
Email: jbolsen@it.dk
Besøg vores hjemmeside.
www.lff-storkbh.dk
Næstformand: Finn Efland. Albertslund.
Ring venligst til Finn vedr.
Bisidder, arrangementer på
tlf. 53 14 59 50
Tirsdage & torsdage fra kl. 11.00-12.00
Kasserer: Solveig Momberg.
København.
Webmaster: Rudi Hvingtoft. Tårnby.
Ring venligst til Rudi vedr. bøvl med din
computer. Bisidder. Vores hjemmeside.
Tlf. 81 71 23 61
Onsdage fra kl. 10.00-12.00
Email. hvingtoft@gmail.com
Adresse:
Amager Kulturpunkt ”Loftet”
Øresundsvej 4, 2sal.
2300 S Amager.

Kerteminde
BESTYRELSE:
Formand: Elisabeth Larsen
Grønløkkevej 14, 5300 Kerteminde
Foreningens tlf. 41 19 97 00
www.lff-kerteminde.dk
lff-ktm@hotmail.com
Telefonen er åben: mandag og onsdag fra
13 – 16 samt fredag fra 13- 15
Næstform. / LF -repræsentant:
Kim Degn Pedersen, Od.
Kasserer: Karin Borup Jensen, Munkebo
Sekretær: Vivi-Ann Holm- Vrangbæk,
Ktm.
Supp. LF / Kaffe: Gunvor Andersen, Ktm.
Bestyr. / Kaffe: Connie Hansen, Marslev
Aktiviteter: Søren Nielsen, Munkebo
Bestyrelses medl.: Gerda Jakobsen,
Rynkeby		
Do. Jeanette Solvang, Ktm.
Do. Claus Andersen, Ktm.
Suppleant: Helle Hansen, Ladby
Do. Kristian Holm- Vrangbæk, Ktm.

Vi afholder fast Åbent Hus / med
opstart d.13/01-2012.
Hygge - Fredag fra 13- 16
- hvor foreningen er vært med te og kaffe
og vi skiftes til at medbringe kage eller
andet mundgodt.
Dette sker fredage i LIGE UGER!
Og finder sted på:

”MØDESTEDET”
Strandvejen 10 C.
5300 Kerteminde
Glædelig Jul samt et Godt Nytår
til dig og din familie.

Fra Bestyrelsen

Kig-ind dage
På ”Loftet”
Hver torsdag i måneden.
Fra kl. 12.00-15.00
Hvor vi hygger, snakker om løst og fast.
Privat samtale, kan aftales. (Vi har tavshedspligt)
Vores forening er flyttet ud på Amager
Til nye lokaler og spændende omgivelser.
ganske tæt på offentlige transport muligheder.
Busserne 5a og 350s der kører mod Dragør,
holder ca. 2 min fra hvor vi bor.
Metroen ca. 15min. gåtur.
Der er oven i købet elevator i huset.
Er du dårlig til bens, så tager du bare
elevatoren.
Der er en del aktiviteter i huset.
Kan nævnes bla. billard, banko, syning,
musik m.m.
Vil lige hurtigt nævne, at Rudi står til rådighed, hvis du har bøvl med din Pc. Så ring
eller send en Email til ham og aftal nærmere. Vi satser også på lidt undervisning
mht. Brug af computer også under kyndig
vejledning af Rudi.
Et godt tilbud til dig der har brug for hjælp.
Vi afvikler i løbet af året
En del ”Gode” arrangementer/gæstebesøg
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Arrangementerne står på vores hjemmeside. Det er som regel gratis eller et lille
deltager beløb Så alle vore medlemmer
kan deltage.
Vi prøver hen af vejen, at få lavet lidt

”Mandags-Cafè”
Selve indholdet i Mandags-Cafè, bliver jo
nok lidt af hvert. Musik, gæstebesøg og
hvad vi kan finde.
Vi vil Gerne vil høre fra dig, hvis du ligger
inde med nogle gode ideer.
Ingen ideer er for dumme, kun fantasien
sætter grænser.
Forening her i København
Har jo en del fremtidsvisioner.
Som vi selvfølgelig håber og tror på.
Få vores eget ”Hus”.
Et endnu bedre samarbejde med kommunen. Det vil så igen sige, at det er alt det
der berører vores områder.
Borgmester, Jobcenter, socialcenter m.m.
Samt eventuelt samarbejdspartnere/interessegrupper.
Som også arbejder med vores målgrupper.
Sidst men ikke mindst, de kære politikere
på ”Borgen” .
Vi går jo og ”jobber” på frivillig basis, så
godt vi nu kan, til trods for vores sygdom/
skavank.
Så vi savner lidt flere hænder, som vil give
en ”lille” hånd med.
Vi savner faktisk lidt flere piger/damer, så
hold jer nu ikke tilbage.
Det er selvfølgelig ikke hver dag, vi ”knokler”. Så har du tid og lyst og selvfølgelig lidt
energi så kontakt jan, så finder vi da ud af
noget.
Landsforeningen afholder også nogle
gode endags kurser som du kan bruge
som frivillig.
Så Kig-ind og få en sladder/sludder med
andre ligestillet/ligesindet.
Også dig, ja dig der syntes dagen er lidt
lang, kom du bare og vær` med.

Og husk lige på DU ER IKKE ALENE!

Nordfyn
BESTYRELSE:
Formand: Ida Rasmussen
Østrup Skovgårdsvej 51
5450 Otterup
mobil 26 74 41 96
Mail: ida_oestrup@hotmail.com
Næstformand: Jane Hansen
Himmelstrupvej 74, 5462 Morud
Tlf. 24 43 81 09
Sekretær: Vibeke Rasmussen
Chr. Koldsvænget 8, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 14 07
Mail: vib_ras@hotmail.com
Kasserer: Dorthe Bondesen
Svinget 27, 5450 Otterup
Tlf. 20 88 58 29
E-mail: db_bondesen@privat.dk
Bestyrelsesmedlem:
Marianne Sørensen
Havrekær 52, 5474 Veflinge
Tlf. 64 88 14 52/28 28 40 84
Mail: m.paarsgaard@gmail.com
Dorte Sørensen
Søndersøvej 411, 5471 Søndersø
Tlf. 22 77 74 29
E-mail: dorte20@hotmail.com
Lis Pjengaard
Bogmose 24, Skovby Sand
5400 Bogense
Tlf. 64 40 92 70/40 57 50 96
Mail: liras@mail.dk
Landsbestyrelsen:
Dorthe Bondesen, Lis Pjengaard og
Marianne Sørenssen

Vi mødes til cafémøder onsdage i lige
uger i Borgerhuset i Søndersø kl. 10.00

Nordjylland
BESTYRELSE:
Formand: Lona Nørlev
Askevej 15, 9480 Løkken
Tlf. 98 99 16 26, Mobil 20 68 14 18
Email: mulle15@mail.dk
Kasserer: Birthe Gotfredsen
Bedelundvej 39, 9830 Tårs,
Tlf. 98 95 84 02
Sekretær: Lis Olesen
Sophus Thomsens Gade 4, 9800 Hjørring
Tlf. 98 99 64 87

Vi holder til i Forsamlingsbygningen
Østergade 9, 9800 Hjørring
Hver onsdag fra kl. 13-15
TLF: 41 93 73 41 (Bemærk; vi har fået nyt
telefonnummer)
Vi vil gerne invitere på kaffe og hyggesnak
hver første onsdag i måneden. Så tag strikketøj, kort, eller bare et godt humør med.
Vi beder om at I viser hensyn til vores
privatliv og kontakter os på hverdage og i
dagtimerne.
Aktiviteter i 2011 for Lokalforeningen for
Førtidspensionisterne i Nordjylland
Vi har fremmøde i vores lokalforening hver
onsdag året rundt og hjælper medlemmer
med deres problemer med kommune i
forbindelse med sager vedr. pension/sygdom, langtidssyge og fleksjob.
Vi har i vores forening ikke nogen fast aktivitetskalender, men stiller op ved særlige
lejligheder og inviterer til en hyggedag 1.
onsdag i hver måned, hvor interesserede
er velkommen til en uforpligtende snak og
en kop kaffe.
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.

Nyborg
BESTYRELSE:
Formand: Bente Klausen
Bøgebjerget 3, Refsvindinge,5853 Ørbæk
tlf. 23 24 23 67,
e-mail: bentebrandtklausen@gmail.com
Næstformand: Birthe Smith
Skolevej 6, 5800 Nyborg, tlf. 28 93 74 92
e-mail: bes6131@hotmail.com
Kasserer: Betty Søe
Enebærvej 1 A, 5853 Ørbæk,
tlf. 28 53 82 26
e-mail: bettysoe@webspeed.dk
Bestyrelsesmedlem: Carina Berendt
Sydkajen 2, 3. th, 5800 Nyborg,
tlf. 26 18 65 92, e-mail: cbjf@dbmail.dk
Bestyrelsesmedlem: Margit Madsen
Polen 1, 5540 Ullerslev, tlf. 21 32 46 98
e-mail: fckis@mail.dk
Bestyrelsesmedlem: Bente Larsen
Bellisvænget 21, 5800 Nyborg
tlf. 31 17 47 00,
e-mail: bente-larsen@live.dk

Suppleant: Kirsten Petersen
Dronningensvej 13, 5800 Nyborg
tlf. 24 89 15 78
Suppleant: Randi Florczak Koch
Pilevej 27, 5800 Nyborg, tlf. 60 65 14 94
e-mail: randifl@mail.dk
Revisor: Kurt Jørgensen
Kongshøjvej 1, Kongshøj, 5871 Frørup
tlf. 65 37 25 27,
e-mail: kurtoggerda@os.dk
Revisorsuppleant: Helle Frøslev Hansen
Kullerupvej 11, 5853 Ørbæk
tlf. 27 28 62 29
e-mail: helle.finn.hansen@gmail.dk
Repræsentant og Suppleant for
repræsentant i Landsforeningen for
Førtidspensionister
Bente Klausen, Bøgebjerget 3,
Refsvindinge, 5853 Ørbæk,
tlf. 23 24 23 67,
e-mail: bentebrandtklausen@gmail.com
Repræsentant: Birthe Smith
Skolevej 6, 5800 Nyborg, tlf. 28 93 74 92
e-mail: bes6131@hotmail.com

Januar 2012:
Mandag den 16. januar 2012, kl. 13.00
- 15.00:
Vi mødes kl. 13.00 i lokalerne på Vestervold
Aktivitetscenter, Kongens Bastionsvej
2, 5800 Nyborg, men da vi nogle gange
afholder vore møder den 3. mandag i måneden udenfor huset, er det vigtigt, at du
kontakter vores formand Bente Klausen,
Mob.: 23 24 23 67, hvis du har lyst til at
møde os den 3. mandag i en måned.
Februar 2012:
Mandag den 6. februar 2012, kl. 12.00
– 15.00:
Generalforsamling afholdes i lokalerne på Vestervold Aktivitetscenter,
Kongens Bastionsvej 2, 5800 Nyborg.
Dagsorden udsendes ca. 14 dage før
Generalforsamlingen. Du skal have betalt
dit medlemskontingent for 2012 for at
have stemmeret ved Generalforsamlingen.
HUSK: Tilmelding senest den 01.02.2012 til
Bente Klausen, Mob.: 23 24 23 67.
Mandag den 20. februar 2012, kl. 13.00
- 15.00:
Vi mødes kl. 13.00 i lokalerne på Vestervold
Aktivitetscenter, Kongens Bastionsvej
2, 5800 Nyborg, men da vi nogle gange
afholder vore møder den 3. mandag i måneden udenfor huset, er det vigtigt, at du
kontakter vores formand Bente Klausen,
Mob.: 23 24 23 67, hvis du har lyst til at
møde os den 3. mandag i en måned.
førtidspensionisten 1/2012
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Marts 2012:
Mandag den 5. marts 2012, kl. 13.00
- 15.00:
Åbent hus på Vestervold - afholdes i
lokalerne på Vestervold Aktivitetscenter,
Kongens Bastionsvej 2, 5800 Nyborg. Du
er velkommen til eventuelt at medbringe
diverse effekter til underholdning / aktiviteter.
Mandag den 19. marts 2012, kl. 13.00 15.00:
Vi mødes kl. 13.00 i lokalerne på Vestervold
Aktivitetscenter, Kongens Bastionsvej
2, 5800 Nyborg, men da vi nogle gange
afholder vore møder den 3. mandag i måneden udenfor huset, er det vigtigt, at du
kontakter vores formand Bente Klausen,
Mob.: 23 24 23 67, hvis du har lyst til at
møde os den 3. mandag i en måned.
April 2012:
Mandag den 2. april 2012, kl. 13.00 15.00:
Åbent hus på Vestervold - afholdes i
lokalerne på Vestervold Aktivitetscenter,
Kongens Bastionsvej 2, 5800 Nyborg. Du
er velkommen til eventuelt at medbringe
diverse effekter til underholdning / aktiviteter.
Mandag den 16. april 2012, kl. 13.00 15.00:
Vi mødes kl. 13.00 i lokalerne på Vestervold
Aktivitetscenter, Kongens Bastionsvej
2, 5800 Nyborg, men da vi nogle gange
afholder vore møder den 3. mandag i måneden udenfor huset, er det vigtigt, at du
kontakter vores formand Bente Klausen,
Mob.: 23 24 23 67, hvis du har lyst til at
møde os den 3. mandag i en måned.
Onsdag den 25. april 2012, kl. 11.00:
Tur til Egeskov Slot – hvor vi spiser vores
frokost, enten den medbragte madpakke i
naturen eller køber maden i Egeskov Slots
Cafeteria. Bagefter nyder vi en dejlig eftermiddag i de smukke omgivelser omkring
Egeskov Slot. Der kan arrangeres samkørsel fra Nyborg.
HUSK: Tilmelding senest den 16.04.2012
til Bente Klausen, Mob.: 23 24 23 67.
Maj 2012:
Mandag den 7. maj 2012, kl. 13.00 15.00:
Åbent hus på Vestervold - afholdes i
lokalerne på Vestervold Aktivitetscenter,
Kongens Bastionsvej 2, 5800 Nyborg. Du
er velkommen til eventuelt at medbringe
diverse effekter til underholdning / aktiviteter.

22

førtidspensionisten 1/2012

Mandag den 21. maj 2012, kl. 13.00 15.00:
Vi mødes kl. 13.00 i lokalerne på Vestervold
Aktivitetscenter, Kongens Bastionsvej
2, 5800 Nyborg, men da vi nogle gange
afholder vore møder den 3. mandag i måneden udenfor huset, er det vigtigt, at du
kontakter vores formand Bente Klausen,
Mob.: 23 24 23 67, hvis du har lyst til at
møde os den 3. mandag i en måned.
Juni 2012:
Lørdag den 2. juni + søndag den 3. juni
2012:
Weekend ophold på Kongshøj Camping –
hvor vi mødes lørdag kl. 11.00 til en dejlig
afslappet weekend sammen med medlemmer samt deres eventuelle partnere.
Nærmere informationer om aktiviteter
aftales ved tilmelding.
HUSK: Tilmelding senest den 7.05.2012 til
Bente Klausen, Mob.: 23 24 23 67.
Mandag den 4. juni 2012, kl. 13.00 15.00:
Åbent hus på Vestervold - afholdes i
lokalerne på Vestervold Aktivitetscenter,
Kongens Bastionsvej 2, 5800 Nyborg. Du
er velkommen til eventuelt at medbringe
diverse effekter til underholdning / aktiviteter.
Mandag den 18. juni 2012,
kl. 13.00 - 15.00:
Vi mødes kl. 13.00 i lokalerne på Vestervold
Aktivitetscenter, Kongens Bastionsvej
2, 5800 Nyborg, men da vi nogle gange
afholder vore møder den 3. mandag i måneden udenfor huset, er det vigtigt, at du
kontakter vores formand Bente Klausen,
Mob.: 23 24 23 67, hvis du har lyst til at
møde os den 3. mandag i en måned.
Juli 2012:
Fredag den 13. juli – søndag den 15. juli
2012:
Ørbæk Marked – hvor vi har en stand, som
alle er velkomne til at besøge.
Klik ind på vores hjemmeside
www.foertidspensionisten-nyborg.dk
nærmere på datoen, for at læse mere om
denne aktivitet.
Der er mulighed for samkørsel fra Nyborg
til de ovennævnte arrangementer. Kontakt
vores formand Bente Klausen, Mob.: 23 24
23 67 fra gang til gang. For yderligere informationer klik ind på vores hjemmeside:
www.foertidspensionisten-nyborg.dk
Men ellers holder vi lukket i hele juli og
august måned 2012, og vi ønsker jer alle
en rigtig god sommer!

Odense
BESTYRELSE:
Fungerende formand: Grethe Larsen
Henriettevej 75, 5000 Odense C
Kasserer: Birgit Lindquist, Østerdalen 7
L, 5260 Odense S
Bestyrelsemedlem: Arne Dencker
Bestyrelsemedlem: Per Olesen
Tlf. 50 29 78 48 Tirsdag og Torsdag mellem 18oo -20oo
Hjemmeside: www.lffs-odense.com
Generalforsamling 10 jan kl 16.oo
frivillighedscenter og selvhjælp Jens
Benzongade 54, 5000 Odense. Indkomne
forslag til foreningen senest den 31. dec
2011. Sendes til Hans c. Andersen
Østerbro 61, 5000 Odense C.
Vi holder cafe den første og sidst mandag
i måned fra 14.oo til 16.oo Mød op til
en hygge snak eller hvad vi nu finder på
. Frivillighedscenter og selvhjælp Jens
benzongade 54 5000 C
26 marts afholder vi foredrag om mindfullnes fra 16oo- 1800 Lisbet Gormsen kommer og fortæller om en måde at håntere
smerter og stress på. Frivillighedscenter og
selvhjælp Jens benzongade 54, 5000 C ( i
gården).

Ringkøbing
BESTYRELSE:
Formand: Birgitte Medum
Næstformand: Edith Nørgaard
Sekretær: Eva Olsen
Kasserer: Tommy Bidstrup
Bestyrelsesmedlem: Ulla Lund Jensen
Bestyrelsesmedlem: Ove Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Gerda Thorsted
Suppleant: Mariane Svendsen
Kontaktperson til Foreningen FFVest:
Mariane Svendsen: Tlf. 97 32 20 46
Email: ffvest@gmail.com

Jubilæumsåret
Den 3 oktober 2001 blev foreningen
FFVest startet på den stiftende generalforsamling i SID huset det der i dag hedder
3F.
Ved jubilæumsfesten der blev holdt i Metal
huset den oktober 2011, var initiativtage-

ren Svend Erik Madsen med og fortalte om
dengang foreningen startede.
Der var gæster fra hovedkontoret, hvor
formanden Carl Erik Nielsen lykønskede
foreningen med jubilæet, og det gode
samarbejde der havde været gennem de
10 år.
Ved jubilæumsfesten var også bestyrelsesmedlemmerne Mariane Svendsen og Eva
Olsen, som begge har siddet i bestyrelsen
gennem alle 10 år, så de blev hædret på
festdagen.

Tøjdemonstration
Ude at Bowle 2x årligt
Sommerfest
Julefrokost
Delvis egen betaling ved arrangementer.
Mødedage og tidspunkt:
Hver tirsdag kl. 12-15
Du er velkommen til at komme forbi, og se
hvem vi er. Vi giver en kop kaffe.
Vi holder altid sommerferie i juli og til
medio august.

Sekretær: Lilly Sørensen Bach
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 72 59 85
e-mail: kelli@mail.dk
Aktiv bestyrelsesmedlem:
Peter Kleberg Hanen
7700 Thisted, Tlf. 30 52 87 33
e-mail: pkleberg@stofanet.dk
Suppleant: Helle Tang Sørensen
7990 Ø. Assels, Tlf. 40413750
e-mail: thaj@live.dk
Suppleant: Knud Rask Nielsen
7700 Thisted, Tlf: 20215981
Hjemmeside:
www.foertidspensionisterthymors.dk

Struer/Thyholm
BESTYRELSE:
Formand: Bente Stougård, Tlf: 97854687.
Kasserer: Benny Hørbye, Tlf: 97855440.
Medlem: Ellis Hørbye.
Medlem: Merete Bach.
Medlem: Knud-Erik Andersen.
Sekretær: Rikke Stougård, E-mail: rikkefs@hotmail.dk
Vi mødes til hyggeligt samvær over en
kop kaffe, den 1. og 3. onsdag i måneden,
i Aktivitetscenteret, Skolegade, Struer.
Fra kl. 11.00 – 13.00. Alle er velkomne.
Derudover har vi diverse ture el. foredrag
ca. 4 gange årligt.

Roskilde
KONTAKTPERSON:
Fungerende formand:
Bente Buchmann-Møller
Tlf.: 21817393, mail bebm@webspeed.dk
Kassere: Jonna Petersen
Støden 26 st. tv.
4000 Roskilde
Tlf.: 46 35 53 08
Mobil: 24 40 68 08
Mail: jonna.farmor@mail.tele.dk
Vores værested er:
Kulturhuset Kildegården.
Helligkorsvej 5. 1. sal
4000 Roskilde
Vi starter gerne med socialt samvær over
en kop kaffe eller the samt brød og pålæg
Kan købes for kr. 20,Mange spændende foredrag:
Banko 2x årligt
2 store udflugter med bus

Sønderjylland
KONTAKTPERSON:
Lena Krog Pedersen
tlf. 75 58 60 40 mellem kl. 07.30 - 08.30
eller efter kl. 20.00
Email: nunuka@privat.dk

Arrangementer:
Vi afholder et medlemsmøde hver måned,
dog ikke maj, juni, juli og august. Program
med tid, sted og emne udsendes til vore
medlemmer.
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:
De Frivilliges hus,
Skolegade 9, 7700 Thisted
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.

Vamdrup
Thy/Mors
BESTYRELSE:
Formand: Pia Correll Mouritsen,
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 72 07 34
e-mail: pia.c.mouritsen@live.dk
Næstformand: Elin Sekkelund,
7700 Thisted, Tlf. 97 92 19 64
e-mail: sekkelund.elin@gmail.com
Kasserer: Alvilda Nielsen,
Dragstrup, 7950 Erslev, Tlf. 97 74 40 47
e-mail: alvilda@mail.dk

BESTYRELSE:
Formand: Else Nesgaard		
Tlf. 26 70 02 44		
Kasserer: Merete Schmidt
Tlf. 25 59 50 93		
Medlem: Michael Falk		
Tlf. 28 18 21 83		
Medlem: Birgit Pedersen
Tlf. 40 76 54 84
Medlem: Jørgen Jacobsen
Tlf. 31 51 55 18
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Sponsoreret

Vejle
KONTAKTPERSON:
Lena Krog Pedersen
tlf. 75 58 60 40 mellem kl. 07.30 - 08.30
eller efter kl. 20.00
E-mail: nunuka@privat.dk

Vordingborg
c/o Formand
Søster F. Petersen
Adelgade 128
tlf. tid kl. 8-10, 3012 3677
Mail: lffv.live.dk
www.lffv.dk
Kridthuset i Stege tirsdag d. 10/1-12 kl.
16-19
Første Café efter juleferien:
AFTEN Cafe
dagens taler er Gitte Nielsen som vil fortælle om sit liv som socialrådgiver hos det
offentlige, det private og NU som selvstændig ! Til aftencafeen kan der bestilles
sandwich. Cafeen er ÅBEN FOR ALLE.
Afholdes:
Hver den første tirsdag i mdr. (efter d.
10/1) i Bio Bernhard i Præstø. Hver den anden tirsdag i mdr i Kridthuset i Stege. Hver
den SIDSTE mandag i mdr. i Vordingborg
Sundhedscenter. Det koster 10,- for med-

lemmer og 25,- for ikke medlemmer og
der kan købes kaffe og te. Se detaljer og
yderligere oplysninger på: www.lffv.dk
eller kontakt:
Formand
Søster F. Petersen, Adelgade 128
4720 Præstø, Tlf. 30 12 36 77
tlf. tid hverdage kl. 8-10
HUSK: Vi afholder ”Café Fristed” 3 gange
og 3 steder hver mdr. i Vordingborg kommune. Nemlig i Stege, i Vordingborg og i
Præstø. SE mere på: www.lffv.dk

Aalborg
Vi er en forening for førtidspensionister,
efterlønnere og folk, der er sygdomsramte og måske er på vej til enten førtidspension eller fleksjob. Vi mødes hver anden torsdag kl. 13.00 til 15.00 i lige uger
på De Frivilliges Hus på Mølholmsvej 2.
Vi hygger med en kop kaffe/te, tager på
ture samt deltagere i forskellige arrangementer sammen.
Den 16. januar kl. 17.00 til ? afholder vi
foredrag om de forskellige love indenfor
fleks m. m. og der er mulighed for at
spørger!
Alle er velkomne!
Kontakt formand/rådgiver: Ea V Jensen
på tlf. 2452 7249 mellem 16 og 18 i
hverdagen og læg en besked på telefonsvarer, så ringer hun dig op eller mail
eavolfgang@live.dk.

Aarhus
KONTAKTPERSON:
Fungerende formand: Jens Thygesen,
tlf. 50 11 04 52,
Email: thygesenjens@gmail.com
Vi mødes hver tirsdag fra 10-12 og onsdag
fra 13-15, på Østergade 30, 2 TH, 8000
Århus C.
Indholdet af vores møder varierer, nogle
gange tager vi ud af huset, andre gange
afholdes der kurser / foredrag samt eftermiddagshygge. Alle er velkomne og vi har
altid kaffe / te på kanden.
Vi afholder ordinær generalforsamling
onsdag d. 01. februar 2012, Østergade 30 2
th, 8000 Århus C. kl. 13.00.

STØT
vores frivillige
arbejde!!

Støttebeløb kan indsættes på
Reg.nr. 9100 - Kontonr. 4502093466
På forhånd tak!
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Landsbestyrelsen

Landsformand

Næstformand

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

Hanne Skallebæk
Email:
hanne_skallebaek@hotmail.com
Tlf. 20 12 37 90

Næstformand

Landskasserer

Kåre Lund
Tlf: 22 61 70 38
Email: har.d.core@klunds.dk

Alvilda Nielsen
Dragstrupvej 67, Dragstrup
7950 Erslev

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 regioner, 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.

Tlf. 9774 4047 Email: alvilda@mail.
tdcadsl.dk

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

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

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

Sponsoreret

Oensvej 48 – 8700 Horsens
Telefon 70 15 99 09
www.hatting-ks.dk

Afsender adr.:

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

