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Siden sidste landsblad har vi afholdt landsbestyrelsesmøde i Horsens.
Mødet var som sædvanligt et gensyn med mange
kendte ansigter, samt nogle nye som jeg håber,
fik udvidet deres netværk og ud over en hyggelig
dag fik vi lavet et oplæg til nye mærkesager og
fik debatteret hvad vi fremover kan og skal gøre
for den ”nye” målgruppe, som er dem som kaldes
”minifleksjobbere”. Det er dem som skønnes at
have under 10 timers arbejdsevne om ugen og
som tidligere blev tilkendt førtidspension.
Der er besluttet en del nye love fra folketinget og
der er en del nye på vej som omtales inde i bladet.
Landsforeningen har i efteråret deltaget i
Brugernes Bazar i Odense, der som nævnt i sidste
blad var det første gang landsforeningen deltog
med egen stand.
Inden i bladet er der en oversigt over nye initiativer om at fjerne unødigt bureaukrati i det frivillige
arbejde.
Desværre er der efter min opfattelse nogle mangler i forslagene.
Der er ingen lempelser i forhold til kontrol og da
vores frivillige arbejde udelukkende bliver udført
af frivillige er det utroligt ressourcekrævende at
skulle både være registreret som ”firma” og følge
de utroligt omfattende ansøgningskrav til diverse
puljer, samt kravet om revision af det indsendte,
som i øvrigt koster ca.10% af det beløb som vi får.
Det er desværre blevet en kendsgerning at alle
overførselsindkomster fremover vil blive reguleret
efter andre regler end tidligere således at vi får en
mindre stigning i vores pensioner og oven i det
bliver vi over de næste år trukket fra 0.3 % stigen-

de til 0,75 % til ”SATSPULJEN”. Vi bliver ikke raskere
eller kommer tættere på arbejdsmarkedet af den
grund, men får en forringet købekraft.
Jeg hører dagligt fra førtidspensionister at de
finder det ubegribeligt at de tilsyneladende bliver
”raske” når de når folkepensionsalderen, da man
som folkepensionist ikke får de handicapkompenserende ydelser som man fik som førtidspensionist.
Der har ikke været mulighed for at oparbejde nogen pension hvis man ikke har været på arbejdsmarkedet i mange år og derfor er det en meget
stor nedgang i ens indtægt når man som førtidspensionist overgår til folkepension.
Som skrevet tidligere var der afsat over en milliard
til, at dem på den gamle førtidspension kunne
søge over på den nye. Der blev ikke brugt mere
end ca. 7 % af de afsatte midler, så derfor foreslår
landsforeningen at forligspartierne bruger disse
midler til at lave forbedringer af førtidspensionen
for dem man havde tiltænkt en forbedret økonomi
ved at søge over på den nye førtidspension, samt
give landsforeningen et økonomisk grundlag til
at fortsætte med at hjælpe den stigende mængde
borgere som søger både vores hjælp og til at
fortsætte det store frivillige arbejde som vi udfører, blandt andet med at lave sociale netværk for
dermed at forebygge ensomhed.
ALLE MEDLEMMER OG SAMARBEJDSPARTNERE
ØNSKES; GOD JUL SAMT ET GODT NYTÅR.
Carl-Erik Nielsen, landsformand.
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Jesperhus Blomsterpark
21/6-14
Vores forening havde inviteret vores medlemmer med på en
tur til blomsterparken, desværre var der ikke så stor tilslutning, men vi tog af sted alligevel.

Vi havde en hyggelig dag i denne fantastiske blomsterpark,
selvfølgelig så vi meget mere, end de viste billeder, det er
svært at beskrive alt hvad vi så. Det skal opleves og er bestemt
et besøg værd.

Efter at fået samling på tropperne, kørte vi fra Hjørring lørdag
morgen den 21/6 mod Mors. Efter nogen tids kørsel, holdt vi
ind på en rasteplads i nærheden af Bygholm Vejlerne og fik
kaffe, rundstykker og kage. Da vi var færdige men smaske,
gnaske og ryge, kørte vi videre til færgelejet ved Feggesund
færgen, vi fik en lille kort sejltur og var på Mors i løbet af få
minutter.
Vel ankommet til Jesperhus Blomsterpark, gik vi ind for at
nyde det smukke syn, solen skinnede flot, og der var nok at se
på.

Et par søde fugle formet med husløg i forskellige farver.
Noget af et projekt med alle de små planter, imponerende.
En kendt figur gennem mange år, sommerfuglen er altid flot i
lyserøde og hvide små begonier. Vi fik os en god tur mellem de
smukke figurer
En sød gammel bil, lavet med husløg.
Vi erfarede hurtigt, at stierne rundt om i parken ikke er velegnet til kørestolsbrugere, de var ujævne og hårde at køre
på, det måtte Lona sande, efter at være blevet bumpet rundt
med. Så hellere prøve at gå selv og bruge kørestol som støtte.

Uret, som også er en gammel kending, er flot lavet med røde og
hvide begonier, kantet med blå lobelia. (tror jeg nok).

Ved indgangen til parken. Flot velkomst!
Så gik turen ad stier mellem de flotte blomster, der var meget
at kigge på, hvert område havde sin historie at fortælle. Der
var også flere steder hvor man kunne sidde og kigge ud over
parken.

Hvad er klokken?
Tak for en dejlig dag i parken, med et billede af den flotte Påfugl.

Der var mange af H.C.
Andersens eventyrer i
flotte figurer.
En bro med lyserøde begonier, ren idyl.

Lis, Lona og 2 medlemmer, nød et lille hvil, Birthe
er fotograf og er ikke med på billederne. (pigen
med solbriller, er ikke en af vores)
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Her er det ”Fyrtøjet”
som er foreviget i en
planteskulptur, det
var svært at vælge
hvilket eventyr som
skulle med, for alle var
flotte og særpræget.
Men der er ikke plads
til at vise dem i denne
lille artikel.

Efter besøget i blomsterparken, gik turen til Øst Vildsund
Gl. Færgekro, som ligger lige op til Limfjorden med udsigt
over vandet, der fik vi et rigtig godt aftenmåltid, en stor
Wienersnitsel, gemyse og andet godt, inden vi vendte næsen
hjem mod Hjørring igen.
Det var en lang, men god og herlig dag på Mors, vi var godt
trætte efter den lange dag og køretur, længtes efter at få
benene op og flade ud.
En tak til Foreningen for Førtidspensionisterne i Nordjylland
for dette gode initiativ.

førtidspensionisten 1/2015
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Regeringens lovplan
Unødigt bureaukrati må ikke være stopklods for frivilligt
arbejde i Danmark.

Lovprogram for det nye
folketingsår
07.10.2014

Beskæftigelsesministeriet står bag 15 lovforslag i regeringens
lovprogram, der i dag offentliggøres i forbindelse med åbningen af
Folketinget.
Med ti initiativer vil regeringen hjælpe frivillige ud over barrierer, der i dag gør den frivillige indsats besværlig.

For regeringen har det været centralt at:
• Give bedre vilkår for frivillige på overførselsindkomst
• Sløjfe kravet om arbejdspladsvurdering for frivillige
• Gøre det muligt at uddele overskudmad til velgørende
formål

Fire af initiativerne er på beskæftigelsesområdet:
• Ændring af 4-timersreglen
Frivillige på dagpenge eller efterløn skal kunne lave frivilligt arbejde i 15 timer om ugen i stedet for de nuværende
fire timer, uden at der sker modregninger i ydelsen.
• Afskaffelse af APV-krav
Nonprofit foreninger og organisationer ikke skal bruge deres ressourcer på at udarbejde en arbejdspladsmiljøvurdering, hvis de frivillige kun arbejder der i få timer om ugen.

• Afvigelse fra rimelighedskravet
Udsatte ledige skal have bedre adgang til løntilskud eller virksomhedspraktik i frivillige organisationer. Men det
skal ske på en måde, så de ikke bliver udnyttet som gratis
arbejdskraft.

Første tirsdag i oktober er samtidig første dag i det nye folketingsår. I den anledning præsenteres også regeringens
lovprogram, hvori Beskæftigelsesministeriet står for 15 lovforslag, der skal behandles i løbet af det kommende folketingsår.

Tre forslag fremsættes oktober
• Større klarhed om arbejdsskadeforsikring for frivillige
Bedre information til alle frivillige organisationer om, hvornår og hvordan de frivillige er dækket i tilfælde af, at de får
en skade i forbindelse med arbejdet.

Allerede i løbet af oktober bliver tre af lovforslagene på beskæftigelsesområdet fremsat. Det drejer sig om lovforslaget,
der skal sikre, at borgere ikke mister deres uddannelses- og
kontanthjælp, hvis de får efterbetalt en social ydelse.

De resterende seks initiativer er på det sociale område. Det
drejer sig om:
• Fjernelse af krav om uddannelse i fødevarehygiejne
• Uddeling af overskudmad til velgørende formål
• Lettere at indhente børneattester
• Lettere at indberette gevinstafgift
• Lettere at ansøge om støtte til frivillige sociale indsatser
• Bedre samarbejde mellem den frivillige verden og kommuner

Derudover et forslag om at give Arbejdsretten mulighed for at
behandle sager om overholdelse af vikarloven samt et forslag
om optjening af retten til sygeferiegodtgørelse.

Reformer på programmet i november
I november fremsættes de to lovforslag, der udmønter aftalen
om en reform af beskæftigelsesindsatsen, der blev indgået i
juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og
De Konservative. En reform, der skal sikre ledige en individuel,
meningsfuld og jobrettet indsats, der kan ruste den enkelte til
varig beskæftigelse. Reformen skal samtidig sikre virksomhederne adgang til kvalificerede medarbejdere.
Lovforslaget, der skal udmønte den politiske aftale om en
reform af international rekruttering, er også på programmet
i november. Aftalen, hvis formål er at gøre det lettere for
danske virksomheder at hente den højtkvalificerede arbejdskraft, de mangler, uden for EU, blev aftalt i juni 2014 mellem
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og
De Konservative.

Flere forslag inden jul
I november fremsættes yderligere tre lovforslag. Blandt andet
en ændring af arbejdsmiljøloven, der skal gøre det lettere at
deltage i frivilligt arbejde, forebygge vold uden for arbejdstiden samt målrette indsatsen mod dårligt arbejdsmiljø.
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Derudover et lovforslag, der ophæver muligheden for aftaler
om, at ansatte automatisk skal stoppe med at arbejde, når de
fylder 70 år.
Endelig fremsættes et lovforslag om, at alle funktionærer skal
have ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de bliver afskediget efter 12 års ansættelse – også selvom de går på pension.
Til december fremsættes et lovforslag om fradrag for arbejde,
der skal det at gøre det lettere at udføre frivilligt arbejde i
Danmark.

Lovforslag i 2015
Efter nytår følger et lovforslag op på aftalen om omlægning
af refusionssystemet, som indgik i forliget om en reform af
beskæftigelsesindsatsen. Herudover skal der med et lovforslag, der fremsættes i februar, følges op på den rapport, som
forventes fra ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet i
efteråret 2014.
I det nye år bliver der også fremsat et lovforslag om sikkerhedskort i bygge- og anlægsbranchen, som opfølgning af en
aftale fra juni 2014 mellem regeringen, SF og Enhedslisten.
Med forslaget bliver der indført et krav om, at ansatte i byggeriet skal have udstedt et sikkerhedskort med oplysninger om
blandt andet navn, arbejdsgiver og arbejdsskadeforsikring.
Beskæftigelsesministeriets lovprogram indeholder også
forslag om ændringer på au pair-området, da regeringen i juni
2014 har fremlagt et udspil om forbedringer af den nuværende au pair ordning. Udspillet er ved at blive forhandlet
med Folketingets partier, og lovforslaget forventes fremsat j
januar 2015.
Endelig bliver der fremsat et lovforslag om at begrænse
brugen af ansættelsesklausuler og udbrede reglerne til at
gælde alle lønmodtagere. Lovforslaget udmønter et element i
aftalen om en vækstpakke fra juni 2014.
førtidspensionisten 1/2015
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Nyt fra
Udbetaling Danmark
Fra 1. januar 2015 indføres nye regler, som på flere måder gør det lettere for landets 1,3 mio. pensionister.
De nye regler ændrer ikke ved betingelserne for at få
pension, og de ændrer heller ikke på satser, indtægtsgrænser osv.
De nye regler ændrer især disse tre ting:
1. Årlig efterregulering. I dag bliver den pension, man
får udbetalt i løbet af året, ikke efterreguleret, når året
er omme. Det bliver den efter de nye regler, og det
betyder en præcis beregning af, om man enten
har fået for lidt eller for meget i pension året før.

PainCare - Tværfagligt Smertecenter
v/speciallæge Luana Leonora Jensen
tilbyder vurdering og behandling af akutte og kroniske smertetilstande
Rygsmerter
Nervesmerter
Kræftsmerter
Piskesmæld
Slidgigt

PainCare

Horsens Sundhedshus, Grønlandsvej 1. 1. sal, Horsens
Tlf. 4022 5074 info@paincare.dk www.paincare.dk
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2. Automatisk omregning. I dag får man ikke automatisk ændret sin pension i løbet af året. Efter de nye
regler omregnes pensionen automatisk i løbet af
året, hvis man ændrer sin forskudsopgørelse. Og
pensionen omregnes også automatisk, hvis man
får en højere indkomst, end det, der står i forskudsopgørelsen fra SKAT.
3. Oplysningspligten for indkomst ophæves næsten.
I dag har man pligt til at give Udbetaling Danmark
besked, hvis ens indkomst ændrer sig. Efter de nye
regler skal man kun i særlige tilfælde oplyse om
indkomstændringer.
Alle pensionister vil nyde godt af den årlige efterregulering. Men de mange pensionister, som har stabile indkomster uden ændringer i løbet af året, vil ikke mærke
meget til de øvrige ændringer.

Pensionister, der forventer ændringer i deres indkomst,
kan med fordel selv rette deres forskudsopgørelse hos
SKAT i god tid. Udbetaling Danmark får automatisk besked og tilpasser pensionen til de ændrede indkomster.

Årlig efterregulering – hvad er det?
I den nye efterregulering sammenholder Udbetaling
Danmark den pension, man har fået udbetalt året før,
med den indkomst, man har haft i perioden. Hvis beregningen viser, at man har fået for lidt pension, får man
forskellen udbetalt. Har man fået for meget, skal man
betale beløbet tilbage.
Alle kender i dag den efterregulering af skatten, som
SKAT foretager hvert år, når vores årsopgørelse dannes.
Den nye efterregulering af pensionen sker på samme
måde. Pensionen i løbet af året er foreløbig, ligesom
skatten er. Og grundlaget for Udbetaling Danmarks
beregning af den endelige pension er netop de indkomster, der står i årsopgørelsen fra SKAT.

Læs mere på borger.dk
På www.borger.dk/pension2015 kan du læse mere
om de nye regler for pension. Her kan du bl.a. læse om
særlige regler for pensionister, der har indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, har indkomster, der ikke
beskattes her i landet eller skifter samlivsstatus.
Du er også altid velkommen til at ringe til Udbetaling
Danmark.

førtidspensionisten 1/2015
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Hvad de nye regler betyder for pensionisterne kan nok bedst illustreres
med konkrete eksempler.

Eksempel 1:
Ole Jensens indkomst stiger
Ole Jensen er 68 år og folkepensionist. Efter de nye
regler beregnes social pension pr. 1. januar på grundlag
af SKAT’s forskudsopgørelse, og det gælder også Oles
folkepension.
Men Ole har en ratepension, som han endnu ikke er begyndt at modtage udbetalinger fra. SKAT har ikke kendskab til ratepensionen, og den indgår derfor ikke i SKAT’s
forskudsoplysninger.
Ole beslutter sig nu for, at han vil starte udbetalingen
af sin ratepension fra april måned. Udbetaling af ratepensionen registreres automatisk hos SKAT, og derfra vil
Udbetaling Danmark også få besked. Efter de nye regler
sender SKAT nemlig indkomstoplysninger hver måned til
Udbetaling Danmark.

Eksempel 2:
Det er derfor altid en god ide, at man kontrollerer sine
indkomstoplysninger i SKAT’s forskudsopgørelse, inden
årets start – og at man får dem rettet, hvis de ikke svarer til den indkomst, man forventer i året. Man kan selv
kontrollere og ændre på SKAT’s hjemmeside, www.skat.
dk, eller man kan kontakte SKAT.
Som reglerne er i dag, er Ole Jensen forpligtet til at give
Udbetaling Danmark besked, hvis hans indkomst ændrer
sig, fx hvis han igangsætter sin ratepension. Hvis han
glemmer det, kan Udbetaling Danmark kræve, at han skal
betale for meget udbetalt pension tilbage, fordi han ikke
har overholdt sin oplysningspligt.

Lone Andersens indkomst falder
Lone Andersen er 57 år og førtidspensionist. Hun har
hidtil haft en årlig lønindkomst på 45.000 kr. ved siden af
pensionen, men har nu ikke længere sit bijob.
Lones pension er beregnet ud fra hendes indkomster og
herunder også de 45.000 kr. Men, fordi hendes indkomst
er blevet lavere, er hun nu berettiget til en lidt højere
pension.
Hvis Lone vil have omregnet sin pension, skal hun
fremover blot ændre sin forskudsopgørelse hos SKAT.
Efter de nye regler vil Udbetaling Danmark automatisk
få besked om den forskudsopgørelse, og Udbetaling
Danmark vil på den baggrund omregne pensionen, så
den svarer til Lones indkomst for året som helhed. Lone
behøver ikke også at oplyse Udbetaling Danmark om, at

hun ikke længere tjener de 45.000 kr. Hun skal altså kun
give besked om ændringen ét sted.
Hvis Lone ikke får rettet sine forskudsopgørelse hos SKAT,
vil hun få en lidt for lav pension i løbet af året. Hun vil ikke
miste penge, men bare få dem senere. De nye regler sikrer nemlig, at hun får forskellen udbetalt, når Udbetaling
Danmark gennemfører den årlige efterregulering på baggrund af Lones årsopgørelse.
I dag skal man henvende sig til Udbetaling Danmark om
indkomstændringer og for at få omregnet pensionen. Gør
man det for sent, risikerer man at miste penge. Det skyldes, at Udbetaling Danmark efter de nuværende regler
kun må omregne pensionen seks måneder tilbage i tid.

Derfor kan Udbetaling Danmark automatisk tilpasse Oles
folkepension til hans øvrige indkomster, hvis de stiger
mere, end det, der er forudsat i beregningsgrundlaget
hos Udbetaling Danmark.
I Oles tilfælde omregnes pensionen dog først i oktober.
Først på det tidspunkt overstiger Oles indkomst nemlig
den årsindkomst, som er forudsat i beregningsgrundlaget.
Før pensionen omregnes, sender Udbetaling Danmark et
brev til Ole, så han er orienteret om de nye oplysninger,
Udbetaling Danmark har om Oles indkomster. Ole har
så mulighed for at reagere, hvis han er uenig i oplysningerne. Ole får herudover efterfølgende en pensionsmeddelelse, hvor den omregnede pension fremgår.

Det er en fordel for Ole. Han behøver ikke at bekymre sig
om pligten til at oplyse indkomstændringerne. Og han
undgår, at hans pension er for høj gennem hele året –
hvilket jo kunne medføre en større tilbagebetaling, når
Udbetaling Danmark laver efterregulering året efter.
Men Ole kunne faktisk have undgået den automatiske
omregning af hans folkepension. Han skulle blot have
oplyst SKAT om, at han ville starte udbetalingen af sin ratepension. Så kunne folkepensionen have været på plads
fra årets start.
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Pensionister har oplysningspligt om ændringer, der kan få betydning for pensionen.
Fra den 1. januar 2015 skal pensionister ikke længere give besked om ændringer i deres skattepligtige indkomst. Det betyder, at pensionisterne kun skal give besked, når der sker ændringer i indkomst ved selvstændig virksomhed og indkomst, der ikke beskattes i Danmark.

Faktaboks

Ole behøver altså ikke at give Udbetaling Danmark besked om ratepensionen. Hans pension bliver automatisk
sat ned, så den passer til hans indkomst. Nedsættelsen af
pensionen i de sidste måneder af året beregnes, så pensionen for året som helhed svarer til hans indkomst.

Oplysningspligten

Pensionister skal stadig give besked fx ved ændret samlivsstatus, formue og udlandsophold. I nogle
af disse tilfælde har Udbetaling Danmark brug for oplysning om den forventede indkomst for resten
af året.

Indkomstoplysninger fra SKAT
Udbetaling Danmark får forskudsopgørelsen for det kommende år fra SKAT. Udbetaling Danmark
får også besked om senere ændringer af forskudsopgørelsen.
Udbetaling Danmark får herudover hver måned oplysning fra SKAT om personlige indkomster som
løn, pensionsudbetalinger, sociale ydelser mv., men ikke indkomst ved selvstændig virksomhed eller indkomst, der ikke beskattes her i landet.
Udbetaling Danmark får ikke månedlig oplysning om kapitalindkomster som renter, udbytter mv.

førtidspensionisten 1/2015
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LANDSFORENINGENS
DELTAGELSE I BRUGERNES
BAZAR 2014

Digtet af
Sonny Christensen

Hvis du hele tiden lukker øjnene
for alt det gode livet byder dig
så vil du aldrig se den skønhed
der findes og spirer på hver vej
du vil nok endda kunne risikere
at banke hovedet ind i en pæl
hvorfor ikke åbne, øjnene og se
det gode du kan fylde i din sjæl.

Vi var for første gang tilstede med egen stand og det var en rigtig god oplevelse.
Vi fik talt med en del og interessen for vores landsblad var stor.
Foruden undertegnede deltog FF-Vest og Ballerup.
Vi lavede konkurrencer i både minigolf og terningkast. Præmierne var små chokolader med
landsforeningens logo og kontaktoplysninger og nogle få bamser.
Alt i alt en rigtig god dag, hvor vi fik vist os bredt frem.
Der var også ros fra vores tidligere netværk, for den gode stand.
Vi havde lavet nogle lamminerede bordskånere med diverse budskaber, som kan ses her.
Jeg vil opfordre jer i lokalforeningerne til at være med til næste år.
Carl-Erik Nielsen

12
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For hver enkelt har betydning
den skaber en balance perfekt
prøv at smide en sten i vandet
så øger vandet ved dens vægt.
Selvom at tingene de ændres
så vil den vægt stadig passe
så en sten er ikke bare en sten
den kan nemlig ændre en masse.

FLEKSJOB!
Til den oplysning om fleksjobtilskud, der var i sidste blad, er
der siden kommet nye regler.
Fremover er det kun private, firmaer og organisationer der
kan søge tilskud til fleksjobbere under 10. timer ugentlig i
fonden for forebyggelse og fastholdelse.

De fleste har set på en sten
og tænkt den er intet værd
men har du overvejet tanken
at de betyder noget hver især.

Tilskuddet gælder for ansættelse i 9. måneder og udgør kr.
20.000.Det offentlige kan således ikke længere søge.

Digtet af
Sonny Christensen
førtidspensionisten 1/2015
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FORSLAG TIL NYE
MÆRKESAGER 2014

det sker lokalt
førtidspensionisten
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Ballerup
BESTYRELSE:
Formand: Gert Sørmer-Sørensen
Kasserer/sekretær: Helle Minerth
It-ansvarlig: Per Larsen
Bestyrelsesmedlem: Anette Søberg
Bestyrelsesmedlem: Mahmoud Firouzi
Hjemmeside: www.fortip.dk
Kontaktperson: Helle Minerth
tlf.: 44 65 92 86/81 18 08 32
e-mail: minerthhelle@yahoo.dk

1
3
5

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

2

14

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

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

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

Få afskaffet den økonomiske ægtefælle/samleverafhængighed for førtidspensionister.

4
6

Fremme jobmulighederne for fleksjobbere.

Udbredelse af landsforeningens folder ”.

7
8

Vi mødes hver onsdag kl. 14 – ca. 16.00
på Tapeten lokale A, Magleparken 5 C,
2750 Ballerup og hygger med te og kaffe.
Derudover arrangerer vi ture og aktiviteter ud af huset.

Socialt samvær for vores målgruppe for
dermed at forebygge ensomhed.

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

førtidspensionisten 1/2015
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Afskaffelse af brøkpension.

Hillerød
KONTAKT OS:
Frivilligcenter Hillerød
Kulturværkstedet, Fredensvej 12C,
3400 Hillerød
Tlf 48 24 19 07 / Mobil 20 89 07 59
E-mail: info@frivilligcenter-hillerod.dk
(send en e-mail)
Åbningstider: Kontoret er åbent mandag-torsdag, kl. 10-14 og efter aftale.
Borgercaféen er åben tirsdag og onsdag,
kl. 10-14 og torsdag kl. 10-16.

Horsens

1·

januar

2015 · 12. årgang

Vi holdet til: Kulturkasernen, Kasernevej
43, Holbæk, tirsdag i ulige uger, kl. 13.00
– 16.00.
Facebook side for afd. Holbæk
https://www.facebook.com/groups/forfleks4300/
Medlemskab pr år :
Kr. 200,- pr person
Kr. 300,- for samboende par.
DU ER IKKE ALENE
KOM OG VÆR MED I FÆLLESSKABET.

Kerteminde

Formand: Karin Jensen
Tlf. 23820497
E-mail: karin_jensen@fibermail.dk
Kasserer:
Solvej Graversen
Tlf. 75625137- 61463383
E-mail: sunway@mail1.stofanet.dk
Sekretær:
Hanne Arentoft
Tlf. 75615894- 50415448
E-mail: hannearentoft@hotmail.com

KONTAKT OS:
Formand: Elisabeth Larsen
Grønløkkevej 14, 5300 Kerteminde
Foreningens tlf. 41 19 97 00
E-mail: info@lffkerteminde.dk

Vi mødes hver onsdag kl. 10 til 11.30 i
Sund By butikken Åboulevarden 52
til en kop kaffe og en gang om måneden
tager vi en tur ud af huset.

Vi holder til på ”Mødestedet”
Strandvejen 10 C. 5300 Kerteminde.

Vi afholder fast Åbent Hus / HyggeFredag fra kl 13. – 16 i LIGE UGER, hvor
foreningen er vært med te og kaffe.
De der nu har lyst medbringer mundgodt
efter eget ønske.

4-kløveren
Kontaktperson:
Formand: Susanne K. Jensen,
tlf. 98 31 72 17
Kontakt rådgiver: Ea V Jensen,
tlf. 40 75 99 09 - mellem 16 og 18 i hverdagen og læg en besked på telefonsvareren, så ringer hun dig op ellersend en
E-mail: eavolfgang@live.dk
Vi er en forening for førtidspensionister,
efterlønnere og folk, der er sygdomsramte og måske er på vej til enten førtidspension eller fleksjob. Vi mødes hver
tirsdag i Asylgården i Gudumholm fra kl.
9.30 til 12.00.
Vi hygger os sammen med en kop kaffe/
te og rundstykker, pris: 10 kr.
Tager på ture og har banko hver måned.

Holbæk
Førtidspensionisterne og
Fleksjobbernes Forening i Holbæk
kommune. CVR-nr.: 35922601
Stiftet 2014
Formand: Niels Hass, Søtoftevej 37
4100 Ringsted. Tlf.: 7236 5538
Kasserer: Inge Aagaard, 4300 Holbæk
Bestyrelsesmedlem:
Helle Pedersen, 4300 Holbæk

Aktiviteter i øvrigt:
Ud over fredagshyggen arrangerer
foreningen andre aktiviteter og ture.
Se venligst nærmere her om på vor
hjemmeside: www.lffkerteminde.dk
- eller scan QR koden:

Mange sommer hilsner
fra Bestyrelsen
Vi ønsker Jer Alle en rigtig Glædelig Jul
samt et Godt Nytår.

førtidspensionisten 1/2015
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Nordfyn
BESTYRELSEN:
Formand: Dorte Sørensen
Søndersøvej 411, 5471 Søndersø
Tlf. 22 77 74 29
E-mail: dorte20@hotmail.com
Kasserer og landsbestyrelsen:
Dorthe Bondesen
Svinget 27, 5450 Otterup
Tlf. 20 88 58 29
E-mail: db_bondesen@yahoo.dk
Sup. I landsbestyrelsen:
Lis Pjengaard
Bogmose 24, Skovby Sand
5400 Bogense
Tlf. 40 57 50 96
E-mail: lispjengaard@gmail.com
Sup. : Ida Rasmussen
Østrupskovsvej 51, 5450 Otterup
Tlf. 26 74 41 96
E-mail: ida_oestrup@hotmail.com
Næstformand: Lis Pjengaard
Bogmose 24, Skovby Sand
5400 Bogense
Tlf. 40 57 50 96
E-mail: lispjengaard@gmail.com
Sekretær: Vibeke Rasmussen
Chr. Koldsvænget 8, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 14 07, mobil 40 59 70 26
E-mail: vib_ras@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Jørn Erik Hansen
Løkkehøj 2h, st., 5471 Søndersø
Tlf. 21 35 15 66
E-mail: joernerikh@gmail.com
Vi mødes onsdage i lige uge i
Borgerhuset i Søndersø kl. 10

Nordjylland
KONTAKT PERSONER, RÅDGIVER OG
BESTYRELSESMEDLEMMER:
Bestyrelsesformand: Lona Nørlev
Havklitvej 1A, 9800 Hjørring
Tlf.: 98 99 16 26 - Mobil: 20 68 14 18
E-mail: lona9800@gmail.com
Kasserer: Birthe Gotfredsen
Bedelundvej 39, 9830 Tårs
Tlf. 98 95 84 02
Sekretær: Lis Olesen
Idræts Alle 127 S, 9800 Hjørring
Tlf. 98 99 64 87
Vi holder til i Forsamlingsbygningen
Østergade 9, 9800 Hjørring
Hver onsdag i lige uger fra
kl. 14.00-16.00

16
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Vi beder om at I viser hensyn
til vores privatliv og kontakter
os på hverdage og i dagtimerne.
Aktiviteter i 2015 for Lokalforeningen for
Førtidspensionisterne i Nordjylland
Vi har fremmøde i vores lokalforening hver
anden onsdag i lige uger året rundt og
hjælper medlemmer med deres problemer
med kommunen 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 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.

Odense
På grund af sygdom, beder vi jer om evt.
at kontakte Birgit Lindquist tlf. 22 16 12 43,
eller Landsforeningen på tlf. 21 72 30 06,
e-mail: carle@nielsen.tdcadsl.dk
Vi efterlyser frivillige til bestyrelsesarbejde.
Der vil i løbet af foråret blive indkaldt til et
møde for at få valgt bestyrelse.

Ringkøbing
FFVEST BESTYRELSE:
Formand: Edith Nielsen
Næstformand: Leif Jepsen
Tlf.: 21 46 26 05, E-mail.: ffvest@gmail.com
Kasserer: Gerda Thorsted
Bestyrelsesmedlemmer:
Eva Olsen
Frank Jensen
Suppleant: Svend Aage Nøhr
Revisor: Ove Rasmussen
Suppleant: Mariane Svendsen
Foreningens postadresse:
FFVest
Medborgerhuset
Brogaardsvej 2, 6950 Ringkøbing
www.ffvest.dk

FFvest ønsker alle Foreninger og landsbestyrelsen En Glædelig Jul samt et
godt og Lykkebringende Nytår.

Roskilde
BESTYRELSE:
Formand: Kate Nelausen
Ringparken 40 st.tv
Mobil: 28 29 52 05
E-mail: k-n@webspeed.dk
Kassere: Jonna Petersen
Støden 26 st. tv., 4000 Roskilde
Mobil: 24 40 68 08
E-mail: jonna.farmor@mail.tele.dk
Vores værested er:
Kulturhuset Kildegården.
Helligkorsvej 5. 1. sal, 4000 Roskilde
Mødedage og tidspunkt:
Hver tirsdag kl. 12-15.
Pris for medlemskab er 300 kr. pr år.
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
En stor udflugt med bus, samt kulturelle
mini udflugter.
Tøjdemonstration
Bowling, Petanque og mange andre ude
og indendørs spil
Sommerfest
Julefrokost
Delvis egen betaling ved arrangementer.
Vi optager også medlemmer,
Som langtidssyge, fleks-og skånejobber,
samt efterlønner og folk som venter på at
få førtidspension.
HUSK VI ER DER FOR DIG OG VI ER ALLE
LIGE STILLEDE
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.

Vi ønsker alle en rigtig God Jul samt et
Godt Nytår

Struer/Thyholm
BESTYRELSE:
Formand: Bente Stougaard.
TLF: 30704687.
E-mail: bentefs@hotmail.dk
Kasserer: Rikke Englund.
Bestyrelsesmedl: Benny Hørbye
Bestyrelsesmedl: Yvonne Jensen
Bestyrelsesmedl: Knud Erik Andersen
Suppleant: Gitte Sørensen
Revisor: Benny Hørbye
Sekretær: Rikke Englund.
E-mail: rikkefs@hotmail.dk
Vi mødes d. 1. og d. 3. onsdag i måneden,
kl. 11.00 til en god sludder over en kop kaffe
og brød.
Mødested:
Aktivitetscenteret, mødelokale 6. Fra kl.
11.00 - 13.00.

Suppleant: Dorthe Poulsen
7755 Bedsted, Tlf. 97 94 57 94
Email: poulsen.dorthe@gmail.com
Suppleant: Birthe Overgaard
7950 Erslev, Tlf. 97 74 15 47
Email: birteovergaard@yahoo.dk

Hjemmeside:

Næste medlemsnyt udkommer i januar
2015.
De bedste ønsker for efteråret
Jul samt nytår til jer alle.

Vamdrup

www.foertidspensionisterthymors.dk

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

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

BESTYRELSE:
Formand: Else Nesgaard,
tlf. 2670 0244
Kasserer: Alice Andersen
Sekretær: Birgit Petersen
Bestyrelsesmedlem: Merete Schmidt
Bestyrelsesmedlem: Lone Lund
Aktiviteter
Vi planlægger virksomhedsbesøg hos
ECCO i Bredebro, Sygeplejemuseet/ hotel
Koldingfjord, Brandts Klædefabrik/Bazar
Odense.
www.vamdrupførtidspensionister.dk

Åben Rådgivning og Hyggeklub:
Vi afholder 4 faste udflugter om året,
hvor vi oplever stor opbakning fra vores medlemmer. Hvor vi bla. har været
i Klosterheden i hestevogn, Jesperhus
Blomsterpark, julefrokost osv.
Du er altid velkommen til at kigge forbi, til
en kop kaffe og en god snak, også om de
svære ting. Vi kan også til dels hjælpe med
sager med kommunen og lign.
Der er altid plads til en mere. Så kig endelig
forbi.

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.

Hjemmeside:
www.foertidspensionisterthymors.dk

Vi holder sommerferie i Juli måned.

Thy/Mors
BESTYRELSE:
Formand: Pia Correll Mouritsen,
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 72 07 34
Email: pia.c.mouritsen@live.dk
Næstformand: Karin Mikkelsen
7950 Erslev, Tlf. 97 74 17 13
Email: karin_mikkelsen@hotmail.com
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

Aktiv bestyrelsesmedlem:
Niels Henning Poulsen
7755 Bedsted, Tlf. 97 94 57 94
Email: nielshenning.poulsen@gmail.com

EFTERÅRETS ARRANGEMENTER
Efter julen og et velkommen til år 2015, skal
vi holde udsalg:
Tirsdag d. 13. januar kl. 14
Får vi igen besøg af Senior shoppen. Denne
gang er bilen proppet med Udsalgs varer,
ingen modeshow, men tøj, tøj og atter tøj
på bordene til de rigtige udsalgs priser i
størrelse 36-54.. Husk det virkelig er kvalitets tøj.
Kom og vær med, inviter gerne familie/
venner med, men af hensyn til kaffe og
brød, vil vi gerne have tilmelding senest d.
9. januar 2015 til Alvilda tlf. 97744047 ell. Pia
tlf. 22950734..
Vi håber I synes om vores nye program,
glæder os til at se Jer, så vi rigtig kan hygge
os sammen.
Husk I altid er velkommen forbi til Åben
Rådgivning både i Thisted og Nykøbing.
Vi er at træffe på de datoer, der er ført i
kalenderen..

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

Aalborg
FORENINGEN AALBORG FOR
FØRTIDSPENSIONISTER/FLEKSJOBBERE OG LANGTIDSSYGE!
Kontaktperson/bisidder:
Ea Volfgang Jensen mobil: 40 75 99
09. i tidsrummet 16 til 18 i hverdage,
holder fri i weekenden.
Læg en besked på telefonsvaren og Ea
kontakter dig/jer! Eller skriv en mail på:
eavolfgang@live.dk.
Foreningen mødes den sidste torsdag i måneden i De Frivilliges Hus,
Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg fra kl. 13
til 15. Nogle gange tager vi på turer og
mødes derfor ude på parkeringspladsen
kl. 13.
Alle er velkomne!
førtidspensionisten 1/2015
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Aarhus
BESTYRELSE:
Formand: Jens Thygesen
Tlf.: 5011 0452
e-mail: 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 tage
tager
gerr vi ud
ud af huset, andre gange
afholdes
der
kurser/foredrag
afh
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ldes
e der kurser/f
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edrag samtt eftereft
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Hjemmeside: www.fpf-aarhus.dk
Fra 01-01-2015 kommer der ny hjemmeside.
Indtil den nye hjemmeside kommer, kan vi
findes på:
https://www.facebook.com/pages/Ff-%C3
%B8stjylland/387241051430447

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. 97 74 40 47
Email: alvilda60@gmail.com

Næstformand

Landssekretær

Leif Jepsen
Tlf. 21 46 26 05
E-mail: ll.jepsen@privat.dk

Helle Minerth,
tlf. 44 65 92 86
E-mail: minerthhelle@yahoo.dk

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

Landsforeningen for Førtidspensionisters ·
Næstformand
Hanne Skallebæk
Email:
hanne_skallebaek@hotmail.com
Tlf. 20 12 37 90

Fleksudvalget

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

Ea V. Jensen
Tlf. 4075 9909
Email: eavolfgang@live.dk
Carl-Erik Nielsen
Stengade 8
3700 Rønne
Tlf. 21723006
Email: carle@nielsen.tdcadsl.dk

Støt vore
annoncører
de støtter os...

Landsforeningens formål
1. Foreningens formål er at arbejde for bedre vilkår for
nuværende og fremtidige førtidspensionister, og
langtidssyge, fleks – og skånejobbere.
2. At deltage aktivt og seriøst i den løbende debat vedr.
nuværende og fremtidige førtidspensionister, langtidssyge, fleks – og skånejobbere.
3. At søge retssikkerheden i forvaltningen fremmet ved
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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.

førtidspensionisten 1/2015
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Afsender adr.:

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