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Siden sidst...
Som det fremgår af forsiden er det 10’ende årgang
af ”FØRTIDSPENSIONISTEN” og i den anledning vil
jeg gerne takke annoncørerne for deres opbakning og ikke mindst FL-reklame for deres engagement.
Der skal også lyde en stor tak til alle dem som har
bidraget med indlæg og dermed været med til at
gøre ”FØRTIDSPENSIONISTEN” til det gode blad
som det er i dag.
Jeg vil hermed sige mange tak for opmærksomheden ved mit 10 års jubilæum som landsformand.
Det har været 10 år med mange store oplevelser,
både gode og knap så gode, men jeg syntes at det
har været et privilegium at lære så mange engagerede mennesker at kende.
Det har været nogle år hvor der er sket mange
forandringer på vores område. Forandringerne har
desværre ofte været besparelser og forringelser,
på trods af vores og andre foreningers forsøg på at
få bedre vilkår, for syge og handikappede borgere.
Mange af de tiltag der har været i de sidste 10 år,
har ofte bygget på misforståelser, om at syge og
handicappede, hvis de får en førtidspension bliver
raskere.

Dette er misforstået i forhold til en SFI undersøgelse, som siger at folk får det bedre når der er gået et
stykke tid efter en tilkendelse af førtidspension.
At det går bedre er korrekt, men det betyder jo
bare at man lærer at leve med sine handicap og får
ro til at få hverdagen til at fungere.
Det, at man får det bedre, er IKKE det samme, som
at blive RASKERE.
Ovenstående gælder også for fleksjobbere, hvor
man også tror at man kan arbejde flere timer jo
længere man har været i job.
Landsforeningen har søgt midler til at forebygge
ensomhed og cafe, med det formål at få startet
sociale netværk, men midlerne er gået til kommunale projekter og socialøkonomiske virksomheder,
med stort set samme indhold som vores projekt.
Jeg finder det ikke i orden at man giver midlerne
til kommunerne som i forvejen burde løfte opgaven for egne midler.
I ØNSKES ALLE EN GOD JUL
SAMT ET GODT NYTÅR!!
Carl-Erik Nielsen, landsformand
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Forsidefoto: C-E.

Indhold

- vil blive afholdt mandag den 6. maj 2013 i ”Ceres Centret” kl. 11.00 til 16.00
Nørretorv 1-3, sal 1, 8700 Horsens
Skagen Gigt og ryg Center  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OP ad bakke men, indimellem, LIVS-Nødvendig . . . . 7
Skal man få førtidspension efter den nye ordning
eller beholde det man har? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Høringssvar til pensionsreform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Det sker lokalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

NÆSTE BLAD udkommer juli 2013


førtidspensionisten • Årgang 10 - Nr. 1/2013 • UDGIVET AF: Landsforeningen for Førtidspensionister · v/ Carl-Erik Nielsen,
Landsformand · Stengade 8 · 3700 Rønne · Tlf. 21 72 30 06 · email: carle@nielsen.tdcadsl.dk • REDAKTION: Carl-Erik Nielsen, ansvarshavende • ANNONCER: førtidspensionisten · Skovkildeparken 23, Virring · 8660 Skanderborg · Tlf. 86 91 46 87 • LAYOUT: FL Reklame · Tlf.
70 22 18 70 • TRYK: Silkeborg Bogtryk · Tlf. 86 82 16 55 • EFTERTRYK: Artikler kan eftertrykkes/citeres mod tydelig kildeangivelse, jvf.
ophavsloven. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale • De indsendte artikler samt annoncer behøver nødvendigvis ikke, at være sammenfaldende med FØRTIDSPENSIONISTENs opfattelse og holdning • HJEMMESIDE:
Tidligere udgivelser kan ses på landsforeningens hjemmeside: www.foertidspensionist.dk • ISSN: 1604-9829
førtidspensionisten 1/2013

3

Skagen Gigt og ryg Center
Jeg var så heldig, at få indkaldelse til Skagen midt i maj.
Det vil sige for at være helt præcise, mandag d. 14. maj 2012
og 3 uger frem.
Forventningerne var store, da jeg begav mig afsted, kunne
mærke efter en halv times kørsel, at hverdagens ”stress”
forlod mig i form af, at skuldrene begyndte at slappe og jeg
havde en utrolig let følelse. Nu skulle jeg ikke spekulere på
andet end mig selv, lyder næsten som en ferie, jeg aldrig før
har været på.
Ja, tænke på sig selv og sine smerter!
Jeg har altid brugt den ”smerterne skal ikke bestemme, det
skal jeg” Så har været god til ikke at lytte ordentlig efter.
Jeg har som nok alle langtidssyge været til diverse undersøgelser på sygehus, speciallæge m.m. hvor man skal forklare
sine symptomer og det er ikke let!
Men jeg opdagede at det var det rene ingenting i forhold til
Skagen, her er det jo meget mere intens for man er der i 3
uger.
Og sikke en forskel det gør, her bliver man konfronteret med,
hvordan man bruger sin krop og sin måde at tænke på.
Nå, men lad mig nu begynde med starten.
Det var nemt at finde, et stort skilt ude til vejen, som førte mig
det rigtige sted hen.
Blev mødt af en medarbejder, som udleverede mig en nøgle
til mit værelse og gav mig og en anden en rundvisning i
huset. Der er 24 stuer med eget bad og toilet. Et mellemstort
køkken og mellemgang med stole og borde i små grupper
samt et stort spisested, som de kaldte oratoriets. To små
gymnastiksale, 1 træningsrum med maskiner og 1 stue med
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fjernsyn samt et kreativ rum med maling, Nitendo wii m. m
og rosinen i pølseenden varmtvandsbassin med plads til ca.
7 mennesker ad gangen. Dejligt lyst over det hele og skøn
natur, huset ligger lige op til en skov, hvor der er to terrasser
ud til.
Første dag startede med at beklage sig over sengen, som for
mig var hård som et bræt, fik derfor udleveret af ergoterapeut
Gro en anden madras. Gro gennemgik sammen med mig om
mine liggestillinger og så fik jeg yderligere udleveret en anden pude til hovedet og en til at stoppe mig for at ligge mig
på maven, fantastik forskel. Var nødt til at købe en mangen til
hovedpude, da jeg kom hjem.
Derefter blev jeg indkaldt til møde sammen med sygeplejeske, hvor jeg fik info om sund mad, blev vejet og fik nikotin
tyggegummi udleveret, var på det tidspunkt nede på 6 cigaretter om dagen.
Så var der møde med lægen , hvor han gennemgik mine diagnoser og han kunne også fortælle mig noget nyt.
Til sidste havde jeg møde med fysioterapeut og ergoterapeut,
hvor jeg blev spurgt ind til, hvad mine forventningerne var
ved at komme der. Jeg havde ønsket om at kunne gå noget
længere samt få redskaber til at klare min hverdags gøremål
mere hensigtsmæssig samt mit arbejde.
Sikken en dag, ikke nok med alle de spørgsmål m. m. men
der var jo også en masser af andre mennesker, som man også
kom til at snakke med, så jeg var godt brugt, da jeg endelig
kunne gå i seng.

De resternes dage var ikke så besat, man fik udleveret et uge
skema, hvor der stod, hvad man skulle i løbet af ugen, i skemaet var der sørget for, at alle kunne få 2 power nap (det vil
sige 2x20 min. med afslappende musik)i løbet af dagen og der
var ikke altid arrangeret noget om aften.
Men ellers syntes jeg godt nok, at der var tryk på, så det var
ikke ferie, men jeg oplevede det mere som en mulighed for,
at forbedrer min egen livskvalitet og smerter. Og det kræver
arbejde!!!!!
Jeg fik desværre mere ondt i mit venstre ben af nogle øvelser,
så blev sat lidt tilbage i øvelser, men jeg fik utrolig mange redskaber til at gøre min hverdag bedre, med små hjælpemidler.
Det er jeg utroligt glad for!
Jeg går nu til individuel træning igennem kommunen og det
håber jeg gør, at jeg får mindre smerter.
Jeg kan på det kraftigste anbefale Skagen, hvis man har brug
for hjælp til, at anerkende/accepterer sine begrænsninger og
til at gøre sin hverdag mere overskuelig.
Med venlig hilsen
Ea V Jensen
førtidspensionisten 1/2013
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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

OP
ad bakke
men, indimellem,

LIVS-Nødvendig
Af fmd. i Vordingborg afd: Foreningen for langtidssyge,
flexjobbere og førtidspensionister. Vordingborg
Søster From Petersen
Den 28.4-2011 havde jeg en MASSE sommerfugle i maven..
Med hjælp fra landsforeningen, havde jeg sat en annonce i
vores lokale aviser, og inviteret til stiftende generalforsamling
til en lokal afdeling, her i det Sydsjællandske... Heldigvis viste
det sig at jeg ikke havde behøvet at frygte at det kun var mig
og landsforeningens repræsentanter der dukkede op.. Vi blev
såmænd 23 personer OG foreningen blev stiftet. Og nu har
vi så været her i Vordingborg kommune i 1½ år. Og det er
STADIG hårdt arbejde, dels hele tiden at informere om vores
eksistens men, også at blive konfronteret med hvor MANGE
der er ligeglade med situationen for vores medlemmer, så
længe det bare ikke rammer dem selv! Problemet er jo at vi
er en lille forening OG at vi alle sammen desværre er syge, så
nogle gange så ligger foreningen lidt STILLE.. og mht. ligegyldigheden.. ja så har vi haft svære odds når de landsdækkende
medier, gang på gang, har udråbt syge og pensionister som
de store ”syndere” der er skyld i krisen... Men vi kæmper videre.. for vi ved jo det ikke er sådan tingene hænger sammen.
Noget af det der har været, og stadig er svært, det er at få flere
medlemmer med i foreningen. Vi har ellers gjort en masse
mht. at lave arrangementer i de 3 største byer, i vores kommune, for det er sådan at vi har svære vilkår mht. transport, her i
vores kommune. Så hver mdr. afholdt vi vores Café Fristed, i
både Vordingborg, Steg og i Præstø.. men uanset hvad så var
det svært at få folk til at deltage.. Og vi oplever jo også at NU
hvor syge, fleksjobbere og førtidspensionister, med reform,
risikerer færre penge på kontoen, ja så er det jo logik at kontingent ikke er det man her flest penge til..
Men vi er her endnu.. en lille flok som stadig gør alt hvad vi
kan, bla. som bisiddere for medlemmerne og heldigvis ople-

ver vi opbakning fra uventet kant, nemlig fra folk der vil støtte
os og derfor siger JA til at komme og holde foredrag, og på
dem råder og vejleder medlemmerne, vederlagsfrit! Især EN
har været og ER os en stor hjælp.. Det er den private socialrådgiver Ricky Magnussen, fra Odense. Han har flere gange taget
den lange tur OG bare de formuleringer, han har lært os at
benytte, når vi skal klage over afslag hos kommunen, ja de har
virket HVER gang.. og bare med den hjælp har 4 medlemmer,
og jeg selv, oplevet at sygedagpenge der var blevet taget fra
os, de kom tilbage igen.. Det er UTROLIGT hvor stor betydning
det har når de rette ord bruges i en klage!
Men kampen fortsætter, for det vi NU oplever er især at kommunen presser folk endnu mere OG flere får afslag på at SØGE
førtidspension, og kommunens begrundelse er ”der er jo en
reform på vej, og derfor har landspolitikerne bestemt at vi
ikke må tilkende folk førtidspension”.. Og DET er jo helt hen i
vejret, reformen er kun lige blevet førstebehandlet ! Men udover kampene som vi forsøger at støtte folk i, så er der OGSÅ
en anden meget vigtig ting.. Nemlig det sociale, ja det sociale
behov kan da godt dækkes i en af de mange andre foreninger,
vi har i kommunen, men det er noget ganske særligt at være
sammen med andre der VED hvad man går igennem... Vi er
rigtig gode til både at græde og grine sammen. Og derfor er
vores forening særlig, for vi oplever at flere får nye kontakter,
og man så også uden for foreningens arrangementer, holder
tlf. kontakt til hinanden og yder OMSORG. For vi rammer alle
muren, igen og igen, men den der er OPPE er der for den der
er nede, og efterfølgende er det omvendt. Og den omsorg
har, mere end en gang, vist sig livsvigtig, når man har det
svært. Penge i foreningen, ja det er så ikke noget vi har... Men
førtidspensionisten 1/2013
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Rekonvalescenthjemmet
LYSGLIMT i Gilleleje Pragtfuld beliggenhed direkte til havet. Storslået udsigt.
Frisk luft. Naturskønne spadsereture.
Et køkken som tilbyder inspirerende varieret kost.
11 døgns ophold. Enkelt- og dobbeltværelser.
Godkendt af Sygesikringen Danmark.
For tilsendelse af brochure eller værelsesreservation
Åbent 23. april - 5. oktober 2012
Kontortid Man. - fre. 10 - 12 • Ring 4830 0247
Besøg også vor hjemmeside: www.lysglimt-gilleleje.dk
www.lysglimt-gilleleje.dk

Vi er din virksomhed’s ”tredje hånd”
Topvirk løser alle typer opgaver for alle virksomheder.
- Bl.a. inden for montage, lager, kontor, administration
og regnskabsføring.
- Vi kan også tilbyde virksomhederne en vikarordning.
Ring til Børge Landgrebe hvis du har brug for hjælp, på
telefon 98 45 77 71.
Vi er en socialøkonomisk virksomhed, der primært
ansætter medarbejdere med nedsat arbejdsevne.

vi har stor glæde af at annoncere, for alle vores arrangementer via kultunaut.dk og, heldigvis, har vi også en kommune
som GERNE tager vores arrangementer med i sine annoncerer og de lader os benytte lokaler, gratis, rundt i hele kommunen.. Og uden den hjælp og hjælpen fra de få medlemmer,
der KONSTANT er aktive her hos os..ja så havde vi såmænd
ikke overlevet 1½ år. I de seneste 6 mdr. oplever vi nu at folk
fra nabokommunerne, Guldborgsund og Næstved, har spurgt
om de må være med her hos os, og derfor skal vi til at tage
nye beslutninger. For hvad skal vi i fremtiden. Skal vi satse på
at vi kan overleve med få medlemmer eller skal vi åbne foreningen op til at være en forening for Midt- og Sydsjælland.
Det ku godt gavne medlemstallet, men det giver jo også mere
arbejde.. så det skal overvejes meget NØJE!

For foreningen, i fremtiden, har jeg et stort ønske, som er
inspireret fra en hel anden forening, nemlig den der hedder
Syg i Svendborg. De har nemlig noget jeg gerne vil ha her
hos os. Nemlig en lille håndfuld medlemmer der HVERKEN er
langtidssyge, fleksjobbere eller førtidspensionister. Men bare
ganske almindelige raske mennesker der synes at VI fortjener
en bedre behandling i vores samfund, og som derfor kæmper
bravt i foreningen, for at hjælpe os der er syge- , fleksere og
pensionister. DET ville være en kæmpe hjælp, så foreningen
ikke skulle ligge stille, i de perioder hvor vi andre ikke har
kræfterne. Så er der nogen der har lyst.. så er DE også meget
velkommen.

Skal man få førtidspension
efter den nye ordning
eller beholde det man har?
I forbindelse med skatteforliget, som nu er vedtaget får man
mulighed for, at gå fra den gamle førtidspen-sion, som var
gældende indtil 01.01.2003, til den nye førtidspensionsreform.
Men der er en hel del, som man skal være opmærksom på.

Desuden er der en væsentlig ting, man skal være opmærksom på, nemlig hvis man er tilkendt førtidspension før den
01.01.2002, er man berettiget til at få førtidsbeløb, invalditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb til man fylder 67 år.

På den gamle ordning kan man få:

Alm. Forhøjet pension:
Mellemste pension:
Højeste pension:
		

1. Boligydelse som er kr. 1498,- i dette eksempel
2. Helbredskort
3. Varmetillæg
På den nye ordning kan man få:
1. Boligsikring, som er kr. 894,- i en lejlighed,
der svarer til ovennævnte eksempel.
2. Ingen Helbredstillæg
3. Ingen Varmetillæg

Førtidsbeløb
Invaliditetsbeløb
Invliditetsbeløb og
erhvervsudytighedsbeløb

Med alle de forskelligheder, skal man undersøge, hvad der
gælder for én selv, før man beslutter sig.
Hvis man ønsker det, kan vi lave beregningen, eller os kan
man prøve på hjemmesiden: www.borger.dk

førtidspensionisten 1/2013
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Stoppestedet
- et værested for mennesker med sindslidelser
og psykiske problemer.

Jernbanegade 24 B • 5000 Odense C
Tlf. 66 19 02 65

Vi ønsker et humant
arbejdsmarked for alle

- fagforening for ansatte i fødevarebranchen

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

Høringssvar
til pensionsreform
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension
og flere andre love.
Landsforeningen for Førtidspensionister mener at det er
meget problematisk at, indføre en reform hvor store dele af
indholdet endnu ikke er på plads.

mange flere resurser på at finde job til disse, samt at sikre
der bliver fastsat en minimumsløn og at fleksjobberne bliver
visiteret med det antal timer som de kan arbejde 100%.

Vi foreslår at man udskyder ikrafttrædelsen til alle kommuner
og regioner er klar med, henholdsvis resurseteam, rehabiliteringsteam, sundhedskoordinator og mentorer.

Landsforeningen for Førtidspensionister er også bekymrede
for at der ikke er tilstrækkelig med mentorer og hvilke kvalifikationer disse skal være i besiddelse af.

Vi foreslår at frem til en ny ikrafttrædelses dato, at kommunerne får afviklet alle de mange påbegyndte sager.

Vi foreslår at de organisationer der som Landsforeningen for
Førtidspensionister agerer på området, skal have mulighed
for at lave uddannelse og kurser for at klæde kommende
mentorer på til opgaven.

Uddannelse af de kommunale sagsbehandlere og diverse
teams vil udgøre en stor flaskehals i forhold til nuværende og
kommende sagsbehandling.
Landsforeningen for Førtidspensionister mener at de økonomiske forudsætninger i reformen ikke er til stede, da vi
forudser at op mod 40% af dem der under nuværende lov har
fået førtidspension, fremover vil blive tilkendt fleksjob på et
meget lavt antal timer i fleksjob som desværre ikke eksisterer
og dermed havne på en næsten permanent kontanthjælp.
Landsforeningen for førtidspensionister mener ikke at der
er tilstrækkeligt med fleksjob og foreslår at der bliver brugt

Dette foreslås finansieret over satspuljen.
Mentorerne foreslås som fleksjob.
Mange venlige hilsner
Landsforeningen for Førtidspensionister
v/ Carl-Erik Nielsen, landsformand
Stengade 8, 3700 Rønne
Tlf. 21 72 30 06
carle@nielsen.tdcadsl.dk
www.foertidspensionist.dk
førtidspensionisten 1/2013
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Hold

blodcirkulationen
i form med

Sponsoreret

ALLO børsten
FORHANDLING: WWW.ALLO-PRODUCTS.DK

OMPOLSTRING AF MØBLER
Trænger dine gamle møbler til et nyt look ?
Køb møbelstoﬀer og andre produkter direkte på nettet

Klik ind på www.concetto.dk
og ﬁnd de møbelstoﬀer du ønsker til dine møbler
CONCETTO • Rubjergvej 74 • 8260 Viby J • Tlf. 21 25 90 19

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.

1·

Januar

2013 · 10. årgang

Siden sidste nr. af landsbladet har vi haft
nogle arrangementer ud over vores normale aktiviteter.

Kort Fortalt: Til vores sommerafslutning
d. 20-6-2012 hyggede vi os på Gården med
god mad og leg.

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
Kontingent pt.: Aktive medlemmer 30
kr. /mdr. Passive medlemmer: 50 kr. / ½ år

Målgruppe:

hvordan der bliver fremstillet og udviklet
vaccine. Det var meget spændende og
lærerigt.

Foreningen Allerød Førtidspensionister,
er for 18-67 årige selvhjulpne personer,
bosiddende i Allerød som enten er
Førtidspensionister, langtidssygemeldte
eller i flex-/skånejob.

Turen til Gilleleje:
Onsdag d. 12-9-2012 havde vi en rigtig
dejlig tur til Gilleleje. Først var vi på havnen
og gå en tur.

Det sociale
Det sociale betyder rigtig meget for os.
I vores åbningstider bruger vi meget tid på
at hygge, tale og drikke kaffe, te. Vi spiller
bl.a. også billard og laver kreativiteter.
Vi arrangerer fælles morgenmad 1 gang
om måneden, og brunch/ frokost engang
i mellem.
Derudover forsøger vi også at arrangere
nogle ture og arrangementer som ”ryster”
folk lidt sammen.

Turen til Hvidesten:
D. 22-8-2012 havde en af vores medlemmer lavet en aftale med Statens Serums
Institut om, at vi kunne komme og få
en rundvisning på Hvidesten, som er en
forsøgs gård i Allerød.
Vi blev vist rundt på hele gården og hilst
på gæs, får, kalkuner, kaniner køer og
heste. Samtidig fik vi vist og forklaret
førtidspensionisten 1/2013
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Derefter var vi i et af medlemmernes
sommerhus og spise frokost. Inden turen gik tilbage til Allerød kørte vi forbi
Nakkehoved fyr og nød den flotte udsigt.

Middag på kokkeskolen d. 25-10-2012:
Vi har også været så heldige at vi fik mulighed for at besøge erhvervsskolen i Hillerød
og prøvesmage en mange retters menu,
som nogle dygtige kokke elever havde
planlagt og tilberedt. Vi fik alle smagt
nogle retter som vi ikke spiser til hverdag.
Spændende oplevelse. Håber succesen
kan gentages en anden gang.

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

Det var hermed lidt nyt fra os. Vi har stadig
plads og lyst til nye medlemmer, så hvis
lysten er der, er alle velkomne til at kontakte os.

Lena Krog Pedersen
Tlf. 7558 6040
Email: nunuka@privat.dk

På Allerød Førtidspensionister´s vegne
Formand Pia Lohse
26713616

Ea V. Jensen
Tlf. 4075 9909
Email: eavolfgang@live.dk

Carl-Erik Nielsen
Stengade 8
3700 Rønne
Tlf. 21723006
Email: carle@nielsen.tdcadsl.dk

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.
40 75 99 09 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.
Vi tager også på ture og har banko hver
måned.

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

Horsens
Formand:
Karin Jensen
tlf. 23 82 04 97
Email: kstoltenberg@hotmail.dk
Kasserer:
Solvej Graversen
tlf. 75 62 51 37 - 61 46 33 83
Email: sunway@mail1.stofanet.dk
Sekretær:
Hanne Arentoft
tlf. 75 61 58 94 - 50 41 54 48
Email: hannearentoft@hotmail.com
Vi mødes hver onsdag kl. 10.00 til 11.30 i
Cafeen på Ceres Centret til en kop kaffe
og en gang om måneden tager vi på en
tur.

Kerteminde

Aktiviteter i øvrigt:
Udover fredagshyggen arrangerer
Foreningen andre aktiviteter og ture
- se venligst på hjemmesiden:
www.lffkerteminde.dk

BESTYRELSE:
Formand:
Elisabeth Larsen		
Grønløkkevej 14, 5300 Kerteminde
Næste arrangementer er:
Foreningens tlf.: 41 19 97 00
Juleudflugt samt Julefrokost
Hjemmeside: Www.lff-kerteminde.dk
som optakt til juleferien.
Email: info@lff-kerteminde.dk
Næstformand: 		
Mange Vinter hilsner
Kristian Holm – Vrangbæk		
fra Bestyrelsen
Kasserer:			
Karin Borup Jensen
Vi ønsker Alle en:

Email: karinborup@lffkerteminde.dk

Glædelig Jul og et godt Nytår

Sekretær:			
Vivi - Ann Holm – Vrangbæk

Email: vivi-ann@lffkerteminde.dk

København

Øvrig Bestyrelse:
/Kaffe:			
Gunvor Andersen		
BESTYRELSE:
Connie Hansen			
Formand: Poul Brorson
/Aktivitets Udvalg:		
Tlf: 22 50 54 61
Søren Nielsen			
Træffetid: Tirsdag og torsdag mellem
Jeanette Solvang
17 – 19
Claus Andersen			
Email: brorson3@gmail.com
Kim Degn			
Næstformand: Lise Hansen
Bjarne Thagesen
Tlf: 81 53 67 48
Suppleant:			
Træffetid: Mandag mellem 10 – 12
Helle Hansen			
Kasserer: Jan Olsen
Peter Norden			
Tlf: 50 59 85 64
Revisorer:			
Træffetid: Onsdag mellem 10 – 12
Hans Lund			
Email: jbolsen@it.dk
Karin Rosenbæk		
Foreningens adresse:
Rev. Suppleant:		
Amager kulturpunkt
Henning Wagner
Loftet, Øresundsvej 4 , 2.sal

2300 København S
Vi afholder
fast Åbent Hus / Hygge - Fredag
Dette sker i alle lige uger fra 13 - 16
- hvor foreningen er vært med te og kaffe
De der nu har lyst, medbringer mundgodt
efter eget ønske.
Vi holder til på: ”MØDESTEDET”
Strandvejen 10 c.
5300 Kerteminde
Bemærk nyt mødested:
Vi holder flyttedag fra nytår,
men kender p.t. ikke den nye adresse.
Se adressen på:
www.lffkerteminde.dk,
ring eller scan QR koden:

Kære medlem
Året nærmer sig med hastige skridt enden,
og vi skal tage hul på et nyt.
Hvad skal der ske i det nye år? Vi ved det
ikke endnu, men hører gerne fra dig hvis
du har ønsker til arrangementer. Det kan
være foredrag. Udflugter o.lign
Vi hører også gerne fra dig hvis du kunne
tænke dig at være behjælpelig med at
arrangerer.
I København har vi ikke mange bisiddere,
og dette problem kunne vi godt tænke
os at gøre noget ved, men det kræver din
hjælp. Er der en bisidder gemt i dig hører
vi gerne fra dig. Når og hvis vi bliver en
7 – 8 stykker retter vi henvendelse til vores
landsformand og beder ham arrangerer
et kursus. For at blive bisidder skal du ikke
have nogen højere uddannelse, men være
god til at lytte når du er med borgeren
hos kommunen eller anden myndighed.

Ring til mig i telefontiden som er tirsdag
og torsdag mellem 17 – 19. Tager jeg ikke
telefonen bedes du indtale dit navn og
telefon nummer på svareren, og jeg ringer
tilbage. Nummeret er: 22 50 54 61
De bedste hilsner
Poul Brorson
Formand

Nordfyn
Formand: Dorte Sørensen
Søndersøvej 411, 5471 Søndersø
Tlf. 22 77 74 29
Email: dorte20@hotmail.com
Næstformand: Jane Hansen
Himmelstrupvej 74, 5262 Morud
Tlf. 75 38 81 48 / 24 43 81 09
Kasserer: Dorthe Bondesen
Svinget 27, 5450 Otterup
Tlf. 20 88 58 29
Email: db_bondesen@privat.dk
Sekretær: Vibeke Rasmussen
Chr. Koldsvænget 8, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 14 07, mobil 40 59 70 26
Email: vib_ras@hotmail.com
Sup. I landsbestyrelsen: Lis Pjengaard
Bogmose 24, Skovby Sand, 5400 Bogense
Tlf. 64 40 62 70/40 57 50 96
Email: lispjengaard@gmail.com
Sup. i landsbestyrelsen:
Marianne Sørensen
Havrekør 52, 5474 Veflinge
Tlf. 64 88 14 52/ 28 28 40 84
Email: m.paarsgaard@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Jørn Erik Hansen
Løkkehøj 2h, st., 5471 Søndersø
Mobil 21 35 15 66

Nordjylland
Bestyrelsesformand:
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
Idræts Alle 127S, 9800 Hjørring
Tlf. 98 99 64 87
Vi holder til i Forsamlingsbygningen
Østergade 9, 9800 Hjørring.
Hver onsdag fra kl. 14.00-16.00 fra 1/8-12
TLF: 41 93 73 41
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Vi beder om at I viser hensyn til vores
privatliv og kontakter os på hverdage og i
dagtimerne.
Aktiviteter i 2013 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.
En lille påmindelse, hvis I flytter, vil vi
gerne vide det, så I bliver ved med at få
bladet tilsendt.

Nyborg
Konstitueret formand: Helle Frøslev,
F.E. Cronesvej 8, st., 5800 Nyborg
Mob.: 27 28 62 29
E-mail: helle.froslev@gmail.com
Kasserer og webmaster: Betty Søe
Enebærvej 1 A, 5853 Ørbæk
Mob.: 28 53 82 26
E-mail: bettysoe@webspeed.dk
Suppleant: Mona Bøhnke
Suppleant: Margit Madsen
Revisor: Kurt Jørgensen
Repræsentant i Landsforeningen for
Førtidspensionister:
Helle Frøslev, F.E. Cronesvej 8, st., 5800
Nyborg, Mob.: 27 28 62 29
E-mail: helle.froslev@gmail.com
Hjemmeside:
www.foertidspensionisten-nyborg.dk

Odense
På grund af sygdom, beder vi jer om
evt. at kontakte Landsforeningen på
tlf. 21 72 30 06, eller på email:
carle@nielsen.tdcadsl.dk

Ringkøbing
FFVest BESTYRELSE:
Formand : Edith Nørgaard Nielsen
Næstformand: Mariane Svendsen
Sekretær: Eva Olsen
Kasserer: Gerda Thorsted
Bestyrelsesmedlem: Ove Rasmussen
Revisor: Svend Erik Madsen
Suppleant: Leif Jepsen
Kontakt person til FFVest
for nye medlemmer:

Mariane Svendsen, tlf. 97 32 20 46
Email: ffvest@gmail.com
Kontakt person til Landsforeningen:

Gerda Thorsted
Suppleanter: Mariane Svendsen,
Ove Rasmussen og Leif Jepsen
Ønsker alle Førtidspensionister og
Flexjobbere en god Jul og godt Nytår.

Roskilde
BESTYRELSE:
Formand: Kate Nelausen

Ringparken 40 st.tv
Mobil.: 28 29 52 05
Email: k-n@webspeed.dk
Kassere: Jonna Petersen
Støden 26 st. tv., 4000 Roskilde
Tlf.: 46 35 53 08
Mobil: 24 40 68 08
Email: jonna.farmor@mail.tele.dk
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Du er velkommen til at komme forbi, og
se hvem vi er. Vi giver en kop kaffe.
Eller henvende dig til formanden og få
tilsendt en aktivitets kalender.
Vi holder altid sommerferie i juli og til
medio august.

Struer/Thyholm
BESTYRELSE:
Formand: Bente Stougaard.

TLF: 97 85 46 87
Kasserer: Benny Hørbye.
Sekretær: Rikke Stougaard.
E-mail: rikkef@hotmail.dk
Medlem: Yvonne Jensen.
Medlem: Henning Nielsen.
Medlem: Knud Erik Andersen.
Revisor: Rikke Stougaard.
Vi mødes den 1 og 3 onsdag om måneden, til en bid brød og hyggeligt
samvær.
Mødested:

Aktivitetscenteret, mødelokale 6.
Fra kl. 11.00 - 13.00.
Derudover har vi diverse udflugter og
aktiviteter i løbet af året.
Bla. vores sommertur i hestevogn i
Klosterheden, samt julefrokost osv.

Vores værested er:

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

Vi holder sommerferie i Juli måned.

Kig forbi, alle er velkomne.
Vi starter gerne med socialt samvær over
en kop kaffe eller the samt brød og
pålæg kan købes for kr. 20,-.
Aktiviteter:

Mange spændende foredrag:
Banko 2x årligt
2 store udflugter med bus, samt kulturelle mini udflugter.
Tøjdemonstration
Bowling, Petanque og mange andre ude
og indendørs spil
Sommerfest
Julefrokost
Delvis egen betaling ved arrangementer.
Mødedage og tidspunkt:

Hver tirsdag kl. 12-15
Pris for medlemskab er 300 kr. pr år.
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Vi optager også af medlemmer,
Som langtidssyge, fleks-og skånejobber,
samt efterlønner og folk som venter på
at få en førtidspension.

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

Thy/Mors
BESTYRELSE:
Formand: Pia Correll Mouritsen,

7900 Nykøbing Mors,
Tlf. 97 72 07 34
Email: pia.c.mouritsen@live.dk

OBS: HUSK vores gratis SocialNæstformand: Karin Mikkelsen

Kasserer: Merete Schmidt

7950 Erslev
Tlf. 97 74 17 13
Email: karinmikkelsen@ofir.dk
Kasserer: Alvilda Nielsen,
Dragstrup, 7950 Erslev,
Tlf. 97 74 40 47
Email: Alvilda60@gmail.com
Sekretær: Lilly Sørensen Bach
7900 Nykøbing Mors,
Tlf. 97 72 59 85
Email: kelli@mail.dk

Tlf. 25 59 50 93
Birgit Petersen
Lone Lund
Alice Andersen

Aktiv bestyrelsesmedlem:

Peter Kleberg Hanen
7700 Thisted,
Tlf. 30 52 87 33
Email: pkleberg@stofanet.dk
Suppleant: Niels Henning Poulsen
7755 Bedsted, Tlf: 97 94 57 94
Email:
nielshenning.poulsen@gmail.com
Suppleant: Knud Rask Nielsen
7700 Thisted
Tlf: 20 21 59 81
Hjemmeside:

www.foertidspensionisterthymors.dk
Arrangementer:

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
BESTYRELSE:
Formand/bisidder: Søster F. Petersen

Mønvej 36, 4720 Præstø
Tlf. 30 48 22 09
tlf. tid hverdage kl. 8-10
Email: lffv@live.dk
Næstformand: Bent Ejlert Hansen
Elme Allé 18 st.t v, 4760 Vordingborg
Tlf. 24 84 96 02

Vi afholder et medlemsmøde hver måned, dog ikke maj, juni, juli og august.
Program med tid, sted og emne udsendes til vore medlemmer.

Kasserer uden for bestyrelsen,
og medlem af landsbestyrelsen:

Åben Rådgivning:
Sted:		

Webmaster/ Næstformand/ bisidder:

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

Alvilda Nielsen, Dragstrupvej 67,
7950 Erslev, Tlf: 30 27 32 81
alvilda@mail.tdcadsl.dk
Bent Ejlert Hansen, Elme Allé 18 st.t v
4760 Vordingborg, Tlf. 24 84 96 02
Email: bent.ejlert@hansen.mail.dk
Revisor: Lise-Lotte Brandt Nielsen,
Grønsundvej 201, 4780 Stege
Tlf. 27 51 11 32
Email: mester@tdcadsl.dk
Suppleant: Karin Larsen,
Hastrupvej 15, 4720 Præstø
Tlf. 28 73 42 62
Email: karingodthaab@hotmail.com
Suppleant: Jeanne G. Christensen,
Viemose Gade 16, 4771 Kalvehave
Email: jeannegch@yahoo.dk
Suppleant: Mia Jensen, Hastrupvej 8,
4720 Præstø, Tlf. 60 49 23 39
Email: elis-mini@dlgtele.dk
Foreningen for Langtidssyge,
Flexjobbere, Førtidspensionister.
Vordingborg.

www.lffv.dk
cvr. 33635362

BESTYRELSE:
Formand: Else Nesgaard

Tlf. 26 70 02 44

Tlf. tid hverdage kl. 8-10
3o 48 22 09

Borgerrådgiver og bisidderordning
VI ER HER FOR DIG, så du er ikke alene!
FØLG MED via vores hjemmeside og via
vores facebook grupper
www.lffv.dk / https://www.facebook.
com/lffv.dk

Aalborg
Foreningen Aalborg for
Førtidspensionister, fleksjobbere og
langtidssyge.
Vi er en forening for førtidspensionister, efterlønnere og folk, der er
sygdomsramte og måske er på vej til
enten førtidspension eller fleksjob. Vi
mødes den sidste torsdag i måneden
kl. 13.00 til 15.00 i De Frivilliges Hus på
Mølholmsvej 2. Vi hygger med en kop
kaffe/te, tager på ture samt deltagere i
forskellige arrangementer sammen.
Bare kom og vi finder ud af noget sammen. Alle er velkomme!
Kontakt formand/rådgiver: Ea V Jensen
på tlf. 40 75 99 09 mellem 16 og 18 i
hverdagen og læg en besked på telefonsvarer, så ringer hun dig op eller
email eavolfgang@live.dk

Aarhus
BESTYRELSE:
Formand: Jens Thygesen

Tlf.: 50 11 04 52
Email: thygesenjens@gmail.com
Vi mødes hver tirsdag fra 10-12 og
onsdag fra 13-15 i Grønnegade 80, 4.
lokale 7, 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 og te på
kanden.
Hjemmeside:

www.fpf-aarhus.dk

Fredericia
KONTAKTPERSON:
Lena Krog Pedersen
tlf. 75 58 60 40 - 20 47 99 40
Email: nunuka@privat.dk
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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

Varde
Kontaktperson:
Bjarne Buhl, tlf. 75 28 22 52
Kollevej 101, 6830 Nr. Nebel
E-mail: bjarne@bbuhl.com
www.123hjemmeside.dk/ffv

Landsforeningen for Førtidspensionisters ·

Landsbestyrelsen

Landsformand

Næstformand

Landskasserer

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

Alvilda Nielsen
Dragstrupvej 67, Dragstrup
7950 Erslev
Tlf. 9774 4047
Email: alvilda60@gmail.com

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

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

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.

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

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

Afsender adr.:

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

