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Genoprettelse?
Den genoprettelse som regeringen foreslår, er ret
beset ikke bedre end det fundament som man
bygger på.
Et fundament som bygger på de svage i samfundet er ikke holdbart.
Hvis man styrker fundamentet har samfundet et
betydeligt bedre grundlag at bygge på.
Det vil sige, at der ved at styrke de svage i samfundet økonomisk vil være en gevinst i forhold til at
give skattelettelser i toppen af indkomsts skalaen.
Der er ingen tvivl om at de økonomisk svage vil
bruge en øget indkomst til forbrug og ikke til at
holde ferier i udlandet og lave skattebegunstigede
opsparinger og lign.

Forsidefoto: Hammershus - C-E.

Indhold

Ved et større forbrug vil der komme større omsætning og derved også flere i arbejde.

Førtidspensionister bliver ofte fejlagtigt omtalt
som modtagere af livslang førtidspension, hvilket
kun er rigtigt hvis man dør inden man bliver 65 år.
Lever man derimod længere får man folkepension,
som er en væsentlig lavere ydelse og som ikke
indeholder handicapkompenserende ydelser, så
hvis folketinget mener det alvorligt syntes jeg de
skulle gøre førtidspensionen livslang som den
påstås at være.
Som det ser ud i skrivende stund vil genopretningsplanen komme til at betyde at bundfradraget
ikke vil blive hævet de næste to år, hvilket betyder
at førtidspensionisterne vil få en nedgang af den
årsag på ca. kr. 400 efter skat årligt.
Jeg vil herved udtrykke min store tak til dem som
utrætteligt arbejder frivilligt for at hjælpe dem
som beder os om hjælp. Også en tak til alle som
støtter vores forenings arbejde.

Mange førtidspensionister har ikke råd til de mest
basale ting i dagligdagen og har efterhånden ikke
råd til at bo i de større byer, hvilket på sigt vil medføre at de er nødt til på at søge ud i udkantskommunerne som i forvejen har en meget anstrengt
økonomi og ofte en elendig eller ingen offentlig
transport, hvilket fører til isolation.

I ønskes alle en god sommer!
Carl-Erik Nielsen
Landsformand

Årsberetning for Landsforeningen  . . . . . . . . . . . . . . 4

En lige skævert! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Hvorfor blive frivillig bisidder? . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Det Sociale Nævn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

To nye og anderledes Virksomheder . . . . . . . . . . . . . 7

Forslag til forbedring af pensionsloven

Pensionister skal oplyse om

og lov om det rummelige arbejdsmarked . . . . . .  19

længere ophold uden for EU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Medlemstur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

Uddrag af speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Det sker lokalt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

Handicap – ingen hindring for at rejse . . . . . . . . .  15

Landsbestyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

Generalforsamling i Nordjylland den 03.03.10 . .  16

NÆSTE BLAD udkommer december 2010


førtidspensionisten • Årgang 7 - Nr. 2/2010 • 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 2/2010

3

Årsberetning for
Landsforeningen for
Førtidspensionister 2009
I 2009 har vi i landsforeningen desværre ikke fået de midler som vi havde håbet på, men det er trods alt lykkedes
at få midler fra en pulje for landsdækkende foreninger på
kr.120.000,-.
Der er en meget stor efter efterspørgsel på vores hjælp, som
vi forsøger at yde efter bedste evne, men den manglende
økonomi er en barriere for at udvide eller blot følge med
efterspørgslen.
Dette til trods har vores lokalforeninger udført et fantastisk
stykke arbejde for at hjælpe de borgere som har søgt hjælp og
samvær.
Desværre har vi måtte sige farvel til nogle lokalforeninger
hvis bestyrelser ikke magtede at forsætte og hvor det ikke
har været muligt at få en ny bestyrelse. Lokalforeningen på
Bornholm har meldt sig ud af landsforeningen af økonomiske
årsager, hvilket vi beklager, da vi fra landsforeningen havde
givet tilsagn om at de kunne vente med at betale kontingent
til de fik § 18.
Det har været et år hvor vi har måttet skære ned i vores aktiviteter for at få økonomien til at hænge sammen, men det har
alligevel været muligt at få lavet nogle af de kurser og møder
som var nødvendige.
Undertegnede har været rundt til flere lokalforeninger og er
her blevet mødt med en stor begejstring og positivitet af en
masse medlemmer som brænder for vores sag. En stor tak for
den gode modtagelse.
Der har været kommunalvalg det forgangne år og hvis vi
havde en forhåbning om at sagsbehandlingen ville blive
bedre, er dette ikke tilfældet.
Der har været meget debat om, de borgere som får tilkendt
førtidspension af psykiske årsager og som er under 40 år og
som nogle eksperter påstår kan behandles. Til det har vores
kommentar været at hvis de kan behandles, kan dette gøres
samtidig med at de får tilkendt en midlertidig førtidspension,
så deres forsørgelsesgrundlag er i orden.
Der har som bekendt været minister rokade, som har medført
nye ministre på vores område. Velfærdsministeriet er blevet
minimeret til Socialministeriet og stort set alt frem til en førtidspension ligger nu i Beskæftigelsesministeriet.
Landsforeningen er blevet kontaktet af flere kommuner,
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hvor man er i gang med projekter som skal forsøge at få flere
førtidspensionister i ” skånejob ”, vi vil naturligvis gerne være
med til dette, men som udgangspunkt er det vores opfattelse
at de førtidspensionister som er i stand til at arbejde i 1 til 2
timer om dagen skal have en almindelig timeløn og ikke kommunale tilskud til en ” løn ” på ca. kr. 50,- i alt.
Ved at give en almindelig løn kan man undgå at kommunerne
bliver involveret og det bliver lettere for arbejdsgiverne, som
så ikke skal have mellemregninger med kommunerne. Det
burde således frigive kommunale ressourcer til for eksempel
sagsbehandling.
Landsforeningens hjemmeside har desværre atter engang
været nede på grund af leverandørskift, men nu fungerer den
igen.
Lokalforeningerne har som sædvanlig haft en del gode arrangementer, som på sigt må medføre at der kommer flere
medlemmer.
Landsforeningen har som de tidligere år haft tombola rundt i
hele landet, dette giver en ekstra indtægt og samtidig gør den
landsforeningen mere kendt. Herfra en stor tak til dem som
kører landet rundt for at støtte vores arbejde.
Der skal også være en stor tak til alle som er med til frivilligt at
arbejde for og støtte Landsforeningen.

På foreningens vegne
Carl-Erik Nielsen, landsformand

Hvorfor blive
frivillig bisidder?
Jeg kan jo kun tale for mig selv vedrørende dette emne, men
jeg føler også jeg har noget at bidrage med, da jeg nu flere
gange har været ude som bisidder!
Jeg startede op i en lille lokalforening i en ydre kommune,
fordi jeg selv har været i ”systemet” i ni år og havde ikke
mulighed for, at få hjælp nogen steder. Min familie vil utroligt
gerne støtte mig, men alligevel kunne de jo ikke forstå det
pres som er på en og den forfærdelige magtløsheds følelse,
som man er igennem og følelsen af at være en brik i kommunens indviklede regler. Det var jo mit liv, men jeg følte at jeg
var ”sat” ud af spillet.
Derfor blev jeg straks ”tændt”, da vi havde besøg af
Landsforeningen for Førtidspensionister, for her var der jo
mulighed for at hjælpe andre, som jeg selv havde haft behov
for i mit eget tilfælde.
Jeg har nu været på en del kurser som bisidder og følte mig
klar for 2 år siden til at begynde at hjælpe.
Og de ”opgaver” som jeg har været ude for, har kun givet mig
mere ”blod på tanden”. Man kan ikke forklare i sort og hvidt,
hvad det giver en, men bare at være med til at give en hjælpende hånd til et menneske som er i krise både i forhold til

det fysiske/psykiske og det økonomiske, samt accept af andre
mennesker og sig selv. Det at man kan hjælpe en anden person og få den tillid, som jeg modtager ved at blive indvilget i
”deres sager”, giver mig så utroligt meget som menneske.
Ikke at jeg er professionel, men jeg har jo selv oplevet alle de
forfærdelige følelser i forhold til, at man ikke føler at det er en
selv som styrer og har ansvar for sit eget liv.
Og der er ikke mange som er i krise, som magter at sætte sig
ind i de forskellige paragrafer og regler, som det kræver når
man er sygemeldt.
Jeg kan heller ikke det hele, men vi har et godt netværk i
Landsforeningen, så jeg kan altid få hjælp, så derfor føler jeg
mig tryg i mit frivillige arbejde. Det giver mig indhold i mit liv,
selvom jeg også har fleksjob og min egen lille kernefamilie.
Bare jeg kan hjælpe én!
Jeg holder på, at hvis man bliver syg i Danmark skal man være
utrolig stærk psykisk og det hører jeg desværre også tit!

Ea Volfgang Jensen
Formand for Aalborg lokalafdeling
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Familietele har mobilen
Se det store udvalg på www.familietele.dk

Doro

HandleEasy 326i
•
•
•
•

4 hurtigsvalgstaster
Nem brugsanvisning på dansk
Høj ringetone samt vibrator
Læsevenligt display

Spar 100,-

99,Doro 326i
Min.forbrug pr. måned

99,119,-

Alle 119,- kan bruges til at tale for
Mindstepris over 6 mdr.

813,-

SMS
Telefonbog
Nummerviser

Abonnementet er bindende i 6 mdr. Derudover kan du tale med alle andre Familietelekunder
for 0 øre, dog højst én time pr. opkald. Den øvrige minutpris er 59 øre. Oprettelse er 0 kr. og
opkaldsafgift er 0 øre. Faktureringsgebyr er 29 kr., hvis du ikke er tilmeldt BetalingsService.

Bestil
nu på 7070 2468 alle hverdage 9-16 eller på www.familietele.dk
...........................................................................................................................................................

I samarbejde med
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Sy & Design og Venture Service:

To nye og anderledes
virksomheder
Huset Venture Sjælland har etableret to nye, spændende virksomheder.
Af Gitte Lindeløv, Huset Venture Sjælland

Virksomheden Sy & Design blev etableret i januar 2009,
og er en virksomhed i udvikling. Virksomhedens speciale
er produktudvikling, design og fremstilling af personlige
hjælpemidler i tekstil til mennesker med særlige behov.
Produktudviklingen sker i samarbejde med en sparringsgruppe, hvor flere af medlemmerne er fysisk handicappede. Der er
fokus på, at produkterne både har et smart look, og er nyttige
for både personer med og uden handicap.
Sy & Design går ikke på kompromis med kvaliteten, og funktionaliteten er helt i top. Se virksomhedens store produktkatalog på www.hv-oest.dk
Ud over at producere innovative kvalitetsprodukter, er det
virksomhedens ambition at integrere personer med særlige behov på arbejdsmarkedet via en virksomhedspraktik/
arbejdsplads. Der arbejdes blandt andet med at udvikle en
spændende og aktiv arbejdsplads for mennesker med nedsat
arbejdsevne. Desuden udbyder Sy & Design uddannelse til
mennesker med såvel et mentalt som et fysisk handicap, der
ønsker at erhverve sig faglige og sociale kompetencer.

i fokus og at kravene om det rummelige arbejdsmarked bliver
opfyldt.
Huset Venture Sjælland udbyder forskellige tilbud til både det
kommunale og private erhvervsliv. Virksomheden rummer
mange små virksomheder i virksomheden.
For oversigt over Huset Venture Sjællands virksomheder og
tilbud, se www.hv-oest.dk
Har Sy & Design, Venture Service og Huset Venture Sjælland
vakt din interesse, er du meget velkommen til at aflægge
et besøg, og få større indblik i, hvad Sy & Design og Huset
Venture Sjælland kan tilbyde dig som fagperson, bruger eller iværksætter. Kontakt Sy & Design på telefon 4213 3084,
Venture Service på telefon 4213 3083, eller direktør Margit
Ottow på telefon 4213 3080.

Sy & Design er etableret som en selvstændig virksomhed i
Huset Venture Sjælland. Huset Venture Sjælland er en virksomhed, der bygger på idégrundlaget om at se ressourcerne,
og ikke begrænsningerne, hos mennesker med nedsat arbejdsevne. Virksomheden er et tilbud til mennesker, der af
forskellige årsager er udenfor det ordinære arbejdsmarked.
Virksomheden Venture Service blev etableret i januar 2010.
Venture Service er etableret som en servicevirksomhed, der
primært er målrettet personer med handicap og ældre mennesker, der er bosiddende i Ballerup Kommune og omegn.
Denne gruppe er ofte ikke selv i stand til, når der i boligen
skal udføres små reparationer, vedligeholdelse, opsætning af
diverse ting, samling af møbler samt problemer med hhv. tv
og computer. Opgaver som autoriserede håndværkere ikke
påtager sig, da det ikke er rentabelt for deres virksomheder.
Venture Service tilbyder at udføre disse opgaver.
Huset Venture Sjælland, Venture Service, og Sy & Design er
alle virksomheder, der fungerer på almindelige markedsvilkår.
Der er fokus på det rummelige arbejdsmarked med mulighed
for at tage individuelle hensyn og indrette særlige arbejdspladser. Der lægges vægt på faglige kompetencer og professionalitet, men det er samtidig vigtigt, at mennesket bliver sat
førtidspensionisten 2/2010
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Pensionister skal oplyse
om længere ophold uden
for EU
Folke- og førtidspensionister skal fra 1. juli meddele kommunen, hvis de rejser til lande
uden for EU, EØS og Schweiz i mere end to måneder. Formålet med den nye lov, som
Folketinget vedtog den 28. maj, er at forhindre socialt bedrageri.
Folke- og førtidspensionister skal fremover give kommunerne en række oplysninger, hvis de rejser til lande uden for EU,
EØS og Schweiz i mere end to måneder.

besked om indtægterne. Under rejsen skal pensionisten hver
måned give kommunen besked om størrelsen af de udenlandske indtægter.

Pensionister skal oplyse om
indtægter under rejsen

Pensionisten bestemmer selv, hvordan kommunen skal have
besked om udlandsrejserne og eventuelle udenlandske indtægter. Pensionisten kan for eksempel sende en e-mail, ringe
eller møde personligt op hos kommunen.

En pensionist, der i mere end to måneder rejser til et land,
hvor meddelelsespligten gælder, og som under opholdet i
udlandet har udenlandske indtægter, skal give kommunen

Besked til kommunen før, under og efter rejsen
Borgere, der opholder sig i lande uden for EU, EØS og
Schweiz, kan risikere at miste hele eller en del af pensionen, hvis de opholder sig uden for Danmark for længe.
Derfor skal pensionister, før de rejser til de lande i mere
end to måneder, give kommunen besked om, hvilken
dato de rejser, og hvornår de forventer at komme hjem
igen. Det giver kommunen mulighed for at vejlede
borgerne om, hvilke regler der gælder for midlertidige
udlandsophold og for pensionisters ret til at modtage
dansk pension.
Hvis en pensionist først senere finder ud af, at rejsen vil
strække sig ud over to måneder, skal pensionisten hurtigst muligt give kommunen besked om afrejsedatoen og
datoen for forventet hjemkomst. Så snart pensionisten
har afsluttet rejsen, skal kommunen have meddelelse
om hjemkomstdagen. Meddelelsespligten gælder hverken ved længerevarende rejser til EU/EØS-lande eller til
Schweiz, Grønland og Færøerne.

Oplysninger fra banker og arbejdsgiver
til brug ved stikprøvekontrol
Med den nye lov får kommunerne mulighed for at indhente udvalgte oplysninger fra arbejdsgivere og banker
i pensionssager, der tages ud til stikprøvekontrol, uden
først at skulle indhente tilladelse til det fra borgeren.
Oplysningerne skal kommunerne bruge til at kontrollere
størrelsen på pensionistens indtægt eller formue, som
kan påvirke pensionens størrelse.
Kommunerne får ikke adgang til kontoudtog fra banker,
men kun til de helt nødvendige oplysninger
De nye regler træder i kraft den 1. juli 2010.
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Uddrag af speciale
Skrevet af Anne Kathrine Fjord Cand.scient.adm., Specialet er skrevet på forvaltningsstudiet på RUC.

5.5 Førtidspensionisternes sociale kamp mod den
gældende anerkendelsesorden
Et aktivt valg om at skabe sig et nyt liv på andre betingelser
gennem fokus på foreningsarbejdet er både den bevidste og
ubevidste strategi, som Bent, Ib og Carl har valgt i forhold til
at mestre situationen uden for arbejdsmarkedet. Samme afklaring og overskud ses ikke hos Jane, der stadig virker meget
oprevet over oplevelsen på sin tidligere arbejdsplads og hun
virker til endnu ikke at have fundet en måde at mestre sin situation uden for arbejdsmarkedet på. Tina er derimod så småt
ved at affinde sig med sin situation, og vil nu begynde at
fokusere på de muligheder, som livet som førtidspensionist
bringer – tid til børene, tid til frivilligt arbejde og tid til at finde
frem til et passende fleksjob. Bent og Ib mener, at mestringsstrategierne er nemmere for dem fordi de er lidt oppe i årene,
start 50’erne: ”Ja for hvem vil lege med en 25-årig med ondt i
ryggen eller andet. Ham gider de unge ikke. Og man kan jo heller
ikke være med til at drikke bajere og sådanne ting.” (Ib). En problematik, som de kvantitative test i kapitel 4 også kan underbygge. Juuls undersøgelser af førtidspensionister bekræfter
denne specielle problematik for yngre qua tendensen til at
yngre borgere har mere mistillid til velfærdsmodtagere og er
mindre solidariske i forhold til andre aldersgrupper.
Den sociale kamp igennem arbejdet i Foreningen for Førtidspensionister, mener Ib, Bent og Carl bestemt er en aktivitet,
der både indadtil og udadtil er med til at fastholde en identitet som én borger der bidrager til samfundet ud fra den
sociale og moralske værdi, der ligger i arbejde – noget
der bidrager til et positivt selvforhold, uanset om dette bidrag anerkendes af de øvrige samfund eller ej: AKF: ”Har jeres
livskvalitet ændret sig?” Bent og Ib: ”Den er blevet positiv
efter jeg arbejder med sådan noget som foreningen. Det giver
noget. Det er jo socialt så det sprøjter ud af det. Fordi vi kan
mærke at vi hjælper andre, der kommer her. Måske hjælper
vi ikke på det specifikke, men bare det at man kan komme og
tale med os og fortælle, hvordan man er blevet mishandlet
af systemet. Det er jo også fint nok, hvis man i sit daglige virke
kan give folk noget.”(Bent og Ib).
Gruppebevidstheden hos Carl, Bent og Ib er i høj grad elementer, der overbeviser dem om deres sociale og moralske
værdi, og den bliver et handlingsledende motiv for den
kollektive kamp. Tina og Jane henviser i højere grad til egne
erfaringer, hvilket blot har en lammende effekt på de to.
AKF: ”Har du prøvet i andre foreninger eller andre steder at
kæmpe, ikke kun din egen sag, men førtidspensionisternes sag
generelt?” Tina: ”Nej, det har jeg ikke. Men det er også fordi, jeg
hele tiden har tænkt, at jeg ikke var i den gruppe. Jeg har hele
tiden tænkt, at det var et lille mellemhop jeg havde i denne her
gruppe. Jeg er først ved at leve med det nu.”(Tina). Dette udsagn
illustrerer, hvordan en kollektiv kamp for førtidspensionisternes sag er afhængig af egen erkendelse af, at man er en del
af denne gruppe og har gruppespecifikke problemstillinger.
Flere gange næver de dog alle bl.a.– ”vi er jo en marginaliseret
gruppe” – ”vi er de usynlige” (Tina).

Søren Juuls undersøgelser fra 1994 konkluderer, at deltagelse
i og kontakten til det øvrige samfund nok er på lige fod med
deres jævnaldrende, men at der er markante forskelle på
andelen af unge der føler sig ensomme - hvilket såvel Juul
som Clement tolker som et udtryk for en svagere kvalitet af de
sociale netværk for yngre førtidspensionister – dog igen med
store forskelle afhængig af personens egne ressourcer herunder specielt helbred (Clement 2000:11).
For alle de interviewede er det ligeledes kendetegnende, at
de kun undtagelsesvist henviser til konkrete oplevelser, men
derimod udtrykker deres uretsfølelser og deres kritik gennem
bredere normative betragtninger om at eksempelvis ”alle
burde have retten til at gøre noget man er god til”(Tina), ”sociale
relationer er det der batter i samfundet”(Bent) osv. Således bliver førtidspensionisternes kamp mod den gældende anerkendelsesstruktur i høj grad en kollektiv kamp for social
retfærdighed med henvisning til positivt formulerede værdiprincipper, og ikke kun med henvisning til konkrete krænkelseserfaringer. (De konkrete anerkendelseskrav beskrives
senere.)
Et generelt problem for at gøre op med den gældende anerkendelsesorden er dog, at mange førtidspensionister ikke tør
stå frem hverken med deres krænkelser eller blot med deres
identitet som førtidspensionist, noget som er specielt udtalt
for yngre førtidspensionister (Ib, Carl). Carl italesætter problemet som en konsekvens af de kulturelle udelukkelsesmekanismer, hvor det ikke anses som socialt acceptabelt at modtage
overførselsindkomster fra staten, ligesom sociale problemer i
mindre grad italesættes som strukturelt bestemt, men i højere
grad som selvforskyldte – en diskurs, som direkte betyder at
mulighederne for artikulation af gruppens uretserfaringer
indskrænkes.
Som Carl forklarer det ”Men generelt er mange ikke interesseret
i at komme ud med deres meninger – de er såret i forvejen. De
er knækket og stoler ikke på mange.(…) De føler sig lidt mere
trygge efter noget tid. Men til at starte med gemmer de sig. Som
jeg plejer at sige, så kan man udpege alle førtidspensionisterne
i Føtex. Fordi de kommer, når andre ikke er der – når de ikke
risikerer at møde alle dem, de har mistet relationen til dvs. gamle
kollegaer eller tidligere bekendte. De kan ikke overskue at møde
dem – de vil ikke ses ned til eller snakkes med, fordi de nu ikke har
nogen relationer gennem arbejdet. Eller også så føler de, at de er
mindre værd end
dem.” (Carl).

Foreningen som udtryk for ønsket
om social retfærdighed
Generelt mener alle de interviewede, at det er svært at gøre
op med anerkendelsesordnen. Og i de konkrete situationer,
hvor de krænkes, oplever de, at det er meget svært at diskutere denne orden, fordi de nedsættende udtalelser ofte er meget indirekte (Bent og Ib). Foreningen af Førtidspensionister
er derimod en måde at udtrykke gruppens anerkendelseskrav:
at de på lige fod med andre har ret til et godt liv: ”Det er det vi
førtidspensionisten 2/2010
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gerne vil sige til dem med vores forening - I har også retten til
et godt liv uanset jeres førtidspension” (Bent) og vil ”forebygge
ensomheden og isolationen som mange førtidspensionister
oplever.” (Carl). Konkret kæmpes der imod den primære uret,
som de alle oplever: marginaliseringen og ensomheden: ”Et
ungt menneske har virkelig et behov for en aktivitet. At de ikke
bare skal sidde og kigge ind i væggen. Det kan man ikke byde et
ungt menneske.
(…). Det er så det, vi prøver at gøre op med på vores sted. Så
man føler at man har et sted at gå hen. At få noget luft og være
sammen med andre.” (Bent og Ib). Men der kæmpes også for
en mere retfærdig sagsbehandling i kommunerne, ligesom
de prøver at arbejde med systemet i den konkrete tilkendelsesproces både for ansøgernes skyld, men også så sagsbehandleren møder en velforberedt borger, som således ikke
giver anledning til irritation og misforståelser (Carl, Bent og
Ib). Formålet er ikke flere førtidspensionister: ”Vores mål er ikke
at få så mange førtidspensioner som muligt. Men at dem der er
berettiget i følge lovgivningen får den så nemt og smertefrit som
overhovedet muligt. Vores krav er så også, at man behandler
folk. Så de bliver raske eller raskere. Frem for det lange sagsbehandlingsforløb, der reelt er med til at gøre det dobbelt så dyrt
for kommunen.” (Carl).
På den baggrund undrer det de aktive, at foreningen ikke kan
få tildelt offentlige midler til at kunne opbygge en organisation, der kunne gøre mere og i det hele taget være synlig,
således at flere kendte dem81. De aktive benytter dog enhver
lejlighed til at gøre opmærksom på foreningen og deres krav
til omverden i såvel frivillighuse, de kommunale og statslige
forvaltninger, på politikerniveau, samt via læserbreve, høringssvar og åbne breve til Folketinget. For at øge synligheden ift. hvad foreningen kan bidrage med for den enkelte,
er strategien nu at udbygge de igangværende samarbejder
med kommunale aktiveringstilbud. Men økonomisk støtte
mener de aktive dog er essentielt for foreningens eksistens,
fordi intentionerne fra de frivillige altid er de bedste, men
kræfterne ikke altid er til stede – for der var jo en årsag til at
alle i sin tid blev tilkendt førtidspensionen - derfor svinger det
meget, hvor mange aktive der er involveret i foreningen. ”Vi
har behov for en stabilitet, som vi ikke selv kan tilbyde qua vores
sygdom” (Carl). Drømmen er således en årlig bevilling på ½-1
mio. kr. til primært at aflønne en sekretær for foreningen. At
dette behov ikke honoreres i form af bevillinger fra fonde
eller statslige institutioner opleves således som et signal om,
at behovet for foreningen ikke er reelt, men også at målgruppen ikke betragtes som spændende, og at der Janer ikke er
meget prestige i at hjælpe førtidspensionister – de uværdigt
trængende - til trods for at forbedring af levevilkår og sociale
relationer står øverst på foreningens dagsorden (Carl, Bent og
Ib).
Carl, Bent og Ib oplever dog en øget seriøsitet, lydhørhed og
positiv indstilling overfor deres krav, idet kommuner også er
begyndt selv at henvende sig med information om nye takster og regler, og idet flere borgermestre indvilger i personlige møder med de tre82(Carl, Bent, Ib). Men den politiske
opbakning til andet og mere end at mødes med foreningen
mener de dog alle, er relativt begrænset, ligesom mediernes
rolle i denne direkte anerkendelseskamp også har været
de83(Carl og Jane). Dog mener de, at de har sat deres aftryk
i forhold til bl.a. ændringen af ydelsen for borgere på den
gamle ordnings to laveste niveauer op til det mellemste
niveau (Carl).
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5.6 Delkonklusion - Førtidspensionisterne oplevelser og reaktioner på de strukturelle rammer
På baggrund af førtidspensionisternes oplevelser vil jeg argumentere for, at velfærdsstaten influerer på den sociale lagdeling mellem borgere indenfor og udenfor arbejdsmarkedet.
Det sker, fordi arbejdets værdi for det gode liv pointeredes i
flere henseender i forhold til såvel ydelser som tilbud, ligesom
indsatsen fra systemet stopper, så snart borgerens arbejdsevne er konstateret som reduceret til det ubetydelige. Altså kan
indsatsen fra systemet i høj gad betragtes som workfare, på
Foreningen har ca. 30.000 årlige besøgende på hjemmesiden,
700-1000 telefoniske henvendelser og ca. 700 personlige
henvendelser (Carl).
Lydhørheden knytter sig ikke til bestemte politiske partier,
idet bl.a. Dansk Folkepartis signal udadtil om at være førtidspensionisternes parti kun opfattes som luft af de interviewede.
Nok anses de, som tidligere angivet, som både stimulerende
for forståelse og fordomme, men på konkrete henvendelser
fra foreningen til opfølgning på historier er de ikke til megen
hjælp, pga. kompleksiteten i sagerne (Carl).
trods af at selve ydelsen tildeles uanset tidligere arbejdsmarkedsstatus. Ligeledes vidner mine interviewpersoners oplevelser om en individualiseret tilgang til realiseringen af det
gode liv. Det skyldes, at de alle oplevede et svigt i såvel processen som efter tilkendelsen - i forhold til at forstå processen
og modtage tilbud om behandling, aktiviteter eller skåne- og
fleksjobs. Et individualiseret ansvar, som jeg mener, er problematisk set i lyset af den skam som de interviewede oplever i
forhold til det øvrige samfund, ligesom det er problematisk,
at hverken familie, venner eller arbejdsgiver føler ansvar for
at hjælpe førtidspensionisten. Samtidig er disse borgere også
mistroiske over for førtidspensionisten og udtrykker at ingen
andre aktiviteter end arbejdet er anerkendelsesværdige.
Dette er et paradoks, som jeg anser som problematisk set i
kontekst af, at systemet, medborgere og arbejdsgivere har
erkendt, at borgeren er for syg til at varetage et arbejde, men
alligevel ikke ser sig som ansvarlig for at hjælpe den enkelte i
forhold til nogen af de problematiske forhold, som førtidspensionisten oplever. Således står førtidspensionisterne over for
det paradoks, at de på denne ene side skal fremstille dem selv
som lidende for at opnå systemet og medborgernes solidaritet, men på den anden side skal de være aktive og engagere
sig i mange sociale aktiviteter som led i at opnå en social
anerkendelse. Oplevelserne med samfundets gældende anerkendelsesorden får førtidspensionisterne til at opleve en skam
over deres situation, hvilket i sidste ende hindrer såvel det positive selvforhold som den sociale deltagelse. Både mine egen
interviews og den kvantitative forskningslitteratur påpeger
at dette forhold primært skyldes den begrænsede økonomi
og en status som værende uden for arbejdsmarkedet - og
ikke eksempelvis helbred eller alder, som ellers ofte er blevet
tilskrevet som værende årsagen til gruppens marginalisering
(Clement 2004:130). Og således er der i høj grad grobund for
at konkludere, at den sociale anerkendelse er af betydning for
den sociale deltage.
Som Clement skriver: ”… meget tyder således på, at andre
faktorer end baggrundsfaktorerne har betydning for graden af
social deltagelse, graden af social marginalisering og graden af
selvtillid.”(Clement 2004:138).
Ligeledes udtrykker førtidspensionisternes erfaringer, at
en mestring af situationen i høj grad afhænger af ens egne

muligheder for, at hengive sig til andre roller som eksempelvis forældre- eller bedsteforældrerollen eller anerkendelseskampe på baggrund af en social indignation via bl.a.
foreningsarbejde: Mestringsstrategier, som bestemt opleves
som hårdere, jo yngre man er.
Kampen mod denne anerkendelsesorden forsøger de alle at
gøre op med medhenvisning til positive retfærdighedsforestillinger, hvor der henvises til førtidspensionisternes berettigelse til det gode liv realiseret gennem social deltagelse og
social værdsættelse. En kamp for retfærdighed de mener
batter om end kun på den lange bane, selvom optimismen
mod generelt bedre tider for førtidspensionisterne
er meget blandede.

Kapitel 6 – Konklusion og perspektivering
Problemstillingen, som jeg satte mig for at undersøge i specialet, var, hvorvidt de grundlæggende værdier og det moralske fundament, vi har opbygget i velfærdsstaten omkring det sociale medborgerskab til alle - udfordres for borgere, der
ikke deltager på arbejdsmarkedet pga. reduceret arbejdsevne.
Problemformuleringen blev derfor:
Hvilken forståelse af førtidspensionisters sociale medborgerskab
udtrykker hhv. danskernes holdninger og den aktuelle socialpolitik, og hvorledes oplever og reagerer førtidspensionisterne på
disse forståelser?

6.1 Specialets konklusioner
Signalerne og oplevelserne af den formelle del af det sociale
medborgerskab. Gennem en konstruktion af socialpolitikkens
signaler om det sociale medborgerskab for førtidspensionister
kan jeg konkludere, at incitamentstrukturen i den offentlige
sektor i høj grad fokuserer på resultater, individuelle valg og
ansvar for outcome for den enkelte borger, ligesom rettighederne i det sociale medborgerskab i højere grad er betinget
af egen (tidligere) indsats. Jeg mener, at man kan tale om en
workfare- tendens i det offentlige system. Mens den generelle
socialpolitik i stigende grad betinger en aktiv indsats fra borgeren, giver førtidspensionssystemet dog (stadig) mulighed
for pensionering uden tilhørende pligter - trods en stramning
i tildelingskriterierne i 2003.
Men den institutionelle incitamentstruktur både udtrykker og
virker sådan, at der ikke fokuseres på integrationen af borgere
med nedsat arbejdsevne hverken før eller efter en førtidspensionering gennem eksempelvis revalideringstilbud eller
fleksjob. Og dermed medvirker systemets struktur i høj grad
til en klientliggørelse af borgerne. Man kan som førtidspensionist Janer ikke få opfyldt sociale behov gennem ordningen –
dette behov er simpelthen udgrænset af området, og dermed
anerkendes(løsningen af) netop denne gruppes sociale problemer ikke som en opgave for staten Førtidspensionisternes
oplevelse af det offentlige sikringssystems signaler om deres
rettigheder, pligter, symbolske status og værdighedskriterier
er i høj grad, at velfærdsstaten direkte influerer på den sociale
lagdeling mellem borgere indenfor og udenfor arbejdsmarkedet. Dette skyldes en symbolsk pointering af arbejdets værdi
for det gode liv i tilkendelsesprocessen, en manglende tillid til
førtidspensionisterne som moralsk tilregnelige og en oplevet
manglende retssikkerhed i tilkendelsesprocessen, hvor de
sociale rettigheder (og forståelse af samme) i høj grad opleves
som et spørgsmål om dem enkeltes ressourcer til at stille krav
til systemet. Ligeledes oplever førtidspensionisternes at blive
tildelt så få midler, at de hindres i at leve den form for liv, der

er blevet standard i samfundet. Men den primære krænkelseserfaring, som førtidspensionisterne udtrykker, er den manglende indsats fra systemets side i form af behandling, aktiviteter eller fleksjobs, så snart deres arbejdsevne er vurderet til at
være reduceret til det ubetydelige. Førtidspensionisterne oplever således, at de blot bliver klientliggjort i systemet, og deres værdighed til en hjælp er betinget af enten arbejdet eller
en identitet som meget syg og lidende. Krænkelseserfaringer,
som alle de interviewede udtrykker, uanset egne ressourcer.
Oplevelserne i den retslige sfære er således for alles vedkommende med til at influere på deres selvforståelse af at være de
uværdigt trængende – som de usynlige andenrangsborgere,
der blot skal være taknemmelige for, at de ikke forpligtes til at
arbejde.

Signalerne og oplevelserne af den uformelle del
af det sociale medborgerskab
Ud fra mine egne kvantitative tests af danskernes blik for det
sociale medborgerskab for førtidspensionisterne
er signalerne tvetydige. På den ene side vidner holdningerne
om, at evner og talent anses som legitime årsager til indkomstforskelle, og 69 pct. af danskerne accepterer mere end
små indkomstforskelle for at samfundet anses som retfærdigt.
Men på den anden side vidner holdningerne også om en
egalitær retfærdighedslogik, hvor såvel alderspension som
arbejdsløshedsdagpenge ønskes udbetalt på samme niveau
uanset tidligere indtjening – og dermed ønsket om universelle omfordelingsprincipper, hvor man som borgere anses
som ligeværdige blot qua ens medborgerskab.
Men hvilke borgere, der anses som værdige modtagere af
denne reciprocitet, er dog differentieret.
Mens det i høj grad anses som statens sociale forpligtelse at
sikre levestandarden for de ældre og sygepleje af syge borgere, anses det i mindre grad som statens sociale ansvar at
sikre jobs til alle og levestandarden for arbejdsløse. Mistillid til
velfærdsmodtagere er også udbredt. Mistilliden til velfærdsmodtageres reelle berettigelse til fællesskabets solidaritet er
dog ikke behæftet specielt arbejdsløse, men derimod medborgerne generelt. Og med hhv. 18 pct. og 32 pct. af danskerne der mener, at disse grupper reelt ikke er berettiget til deres
ydelser, er danskernes syn på velfærdsmodtagere i nogen
grad forbundet med stigma – specielt set i lyset af at langt
hovedparten af danskerne mener, at borgere bliver dovne og
uansvarlige som følge af muligheden for sociale ydelser.
Dog er det væsentligt her at bemærke, at danskernes direkte
holdning til førtidspensionister ikke belyses, og derfor kan
man kun gisne om omfanget af danskernes mistillid til denne
gruppe. Dog er kun 28 pct. af danskerne enige eller meget
enige i, at borgere med lave indkomster svigtes af systemet
i dets udmøntning, hvilket kan betragtes som en indikation
for, at gruppen af førtidspensionister ikke vil møde meget
opbakning til deres krav om statens større rolle i sikre af deres
velfærd både økonomisk og socialt.
Om end jeg ikke har en antagelse om, at danskernes holdninger er andet end potentialer til at virke på bestemte måder,
udtrykker førtidspensionisterne dog langt større krænkelser
i forhold til deres anerkendelsesstatus i samfundet end danskernes holdninger udmiddelbart indikerer. En manglende
kausalitet mellem danskernes holdning og førtidspensionisternes oplevelser, som kan skyldes flere ting: tendenser til
politisk korrekte holdninger i undersøgelser, en divergens
mellem holdninger og konkrete handlinger samt førtidspensiførtidspensionisten 2/2010

11

onisternes mere negative fortolkning af relationerne til omgivelser grundet en egen manglende accept af situationen.
Men ikke desto mindre udtrykker mine fem meget forskellige
førtidspensionister grundlæggende samme oplevelse af
medborgernes syn på deres rettigheder, pligter, og symbolske status i samfundet.
Den klare oplevelse er, at gruppen ikke føler sig accepteret
som ligeværdige medborgere i samfundet, men derimod som
en marginaliseret og usynlig gruppe pga. en manglende tillid
til og social accept af deres berettigelse til sociale ydelser,
manglende social værdsættelse for deres rolle i samfundet
og i det hele taget manglende medansvar fra medborgernes
side i forhold til at sikre, at førtidspenionisterne også kan leve
tilværelse som den er blevet standarden i landet gennem
deltagelse i foreningslivet eller inklusion på arbejdsmaredet
på trods af den reduceret arbejdsevne.
Denne anerkendelsesorden oplever førtidspensionisterne
findes hos danskerne generelt. Dvs. både i forhold til familie,
venner, arbejdsgiver og den politiske retorik og incitamentstruktur mellem kommune og stat - dog i særdeleshed hos
den siddende regering og hos yngre medborgere. Derimod
oplever førtidspensionisterne større forståelse for deres
situation hos ældre medborgere og borgere med sociale
beskæftigelser. En sondring som også mine egne kvantitative
test bekræfter, hvor de socio-demografiske baggrundsvariable i en vis grad slår i gennem i forhold til den solidaritet og
mistillid, danskerne udtrykker i forhold til forskellige grupper.
Heriblandt har netop alder, uddannelsesbaggrund, indkomst
og arbejdsmarkedsstatus en signifikant og ofte selvstændig
betydning.
Tendenserne er jo yngre, jo kortere uddannelse, jo lavere
indkomst og jo længere væk fra arbejdsmarkedet borgerne
er, desto større mistillid til velfærdsmodtagere. Men jo ældre,
jo længere uddannelse, jo lavere indkomst og jo længere fra
arbejdsmarkedet desto større ønske om statens sociale rolle.

Konsekvenserne af signalerne om førtidspensionisternes sociale medborgerskab
Førtidspensionisternes oplevelser og reaktioner viser, at
signalerne fra socialpolitikken, førtidspensionssystemet
og danskernes holdninger i høj grad påvirker den enkeltes
selvforhold og sociale deltagelse. Det skyldes ikke mindst, at
de oplever, at de på den ene side skal fremstå som syge og
taknemlige for at opnå den institutionelle solidaritet fra såvel
systemet som medborgerne, men på den anden side skal
bevise deres tidligere arbejdsmarkedsdeltagelse, deres sociale
engagement og arbejdsmarkedsmæssige interesse som led
i at opnå en social anerkendelse, hvor de som borgere værdsættes som social signifikante.
Oplevelserne får førtidspensionisterne til at opleve en skam
over deres situation og hvilket hindrer såvel et positivt selvforhold som social deltagelse i både familiearrangementer,
uformelle sociale fora og den mere formelle deltagelse i foreningslivet. En mindre deltagelse, som forskningslitteraturen
bekræfter, og som primært skyldes arbejdsmarkedsstatussen
og manglende økonomi, og ikke alderen og helbredet, som
det ellers ofte antages.
De interviewede pointerer dog, at internaliseringen af den
stigmatiserende rolle i deres eget selvforhold i høj grad også
er et spørgsmål om egne ressourcer, såvel socialt som familiært. Og ikke mindst tiden er en faktor – mestringen af situationen er nemlig i høj grad betinget af, hvor længe borgeren

12

førtidspensionisten 2/2010

har modtaget ydelser og dermed af borgerens egen accept
af situationen. Afgørende for mestringen af situationen er
ligeledes at finde andre aktiviteter, som fx foreningsarbejde,
der indadtil styrker følelsen af social betydning - også selv om
omgivelserne ikke betragter disse aktiviteter som anerkendelsesværdige. Foreningsarbejdet fungerer nemlig for de aktive
som det artikulerende led for gruppens marginaliserede og
afsprogliggjorte medborgere.

Førtidspensionisternes anerkendelseskrav
Førtidspensionisternes krænkelser og dertilhørende anerkendelseskrav er grundlæggende sammensat af overordnede
normative principper for den sociale anerkendelsesorden. På
baggrund heraf mener jeg, de indirekte fremsætter følgende
krav om rettigheder (og pligter) i det sociale medborgerskab:
• sociale relationer til både ligestillede og borgere på arbejdsmarkedet
• aktiviteter, hvor man kan få lov at vise, hvad man er god til
• et liv, hvor man ikke behøver at skille sig ud som følge af sin
ringe økonomiske situation samt
• at man accepteres som en del samfundet, på trods af at man
ikke arbejder, fordi man ikke er i stand til det, og at andre aktiviteter i den sociale sfære også anses som anerkendelsesværdige I forbindelse med disse anerkendelseskrav er det således
spørgsmålet, hvorvidt de er at betragte som samfundsmæssige legitime - for som Marshall påpeger, så må man som
borger også søge at lægge en dæmper på sine krav for ikke
at underminere systemet (Marshall 2003:118,133). Ligeledes
er gruppens krænkelser og anerkendelseskrav også gruppens
egen subjektive fortolkning. Jeg mener dog, at anerkendelseskravene grundlæggende er legitime - for som Honneth
pointerer, er det individuelle fokus den nødvendige måde
at kortlægge samfundets retfærdighed på, ligesom Marshall
mener, at medborgerskabet i sig selv ikke har megen værdi,
hvis ikke borgerne også føler sig som en del af fællesskabet
(Honneth 2003:43, Marshall 2003). Ligeledes retter førtidspensionisternes anerkendelseskrav sig mod en udvidelse af den
gældende anerkendelsesorden i forhold til relationer mellem
borgerne, hvad der fokuseres på i den offentlige debat og ift.
hvad der er at betragte som legitim samfundsdeltagelse, når
den fulde arbejdsevne er reduceret – så de ikke fremstår som
andenrangsborgere grundet deres helbredsmæssige lidelser.
Som anerkendelsesordenen er nu, er førtidspensionisternes
erfaringer af deres sociale medborgerskab, at de ikke kun ikke
hjælpes til deres selvrealisering og ikke er en integreret del af
samfundet, men også reelt begrænses i det fra medborgerens
og statens side. En anerkendelsesorden, som såvel Honneth
som Marshall påpeger som retfærdighedens kvalitative mål,
og den humanistiske forpligtelse, som ethvert samfund må
påtage sig at afhjælpe (Marshall 2003:95, Honneth 2008:141).

Forslag til policy-tiltag på baggrund af
specialets konklusioner
På baggrund af studiet af danskernes og socialpolitikkens
signaler om førtidspensionisternes sociale medborgerskab
og førtidspensionisternes oplevelser af og reaktioner herpå,
mener jeg, at der i policy-sammenhæng bør rettes fokus på
følgende:
• at arbejdsgivere (og medarbejdere) i højere grad tager
ansvar for at integrere borgere med reduceret arbejdsevne, fx
gennem større accept af medarbejdere med stærkt reduceret
timetal

• at det offentlige system i højere grad fokuserer på at give
borgere redskaber til at fungere på arbejdsmarkedet på trods
af helbredsproblemer, fx gennem større brug af revalidering
og fleksjob
• at arbejdsbegrebet udvides, således at flere aktiviteter betragtes son anerkendelsesværdige bidrag til fællesskabet, fx
frivilligt arbejde, pasning af børn og ældre
• at førtidspensionisternes ligestilling med andre ydelsesgrupper og i egne parforhold sikres, gennem tildeling af førtidspensionsydelsen som en individuel ret uden samleverafhængighed
• at det offentlige sikringssystem er proaktivt overfor den
enkelte førtidspensionist og støtter og faciliteter initiativer,
der reducerer risikoen for, at ensomhed og isolation bliver
konsekvensen af en manglende arbejdsmarkedsdeltagelse, fx
gennem bl.a. etablering af medborgerhuse på samme måde
som det kendes fra ældreområdet at incitamentstrukturen
i de nuværende regler om statsrefusion til kommunerne ændres for at tilskynde en såvel arbejdsmarkedsrettet som social
indsats over for borgere med reduceret arbejdsevne.

6.2 Perspektivering af specialets konklusioner
Nærværende speciale har i høj grad været en analyse af
førtidspensionisternes lidelseshistorie – en historie, der for
førtidspensionisterne var en succesoplevelse i det hele taget
at kunne for lov at fortælle, og en historie jeg mener der har
manglet at blive fortalt. Men når dette ærinde nu er gået
mener jeg at der er andre relaterede perspektiver, der vil være
relevante at belyse:
Førtidspensionisterne som analyseobjekt kunne være interessant at studere i et komparativt perspektiv – både i forhold til
andre velfærdsmodellers og borgeres forståelser af førtidspensionisternes medborgerskab, men ikke mindst i forhold
til hvordan førtidspensionisterne i andre lande oplever de
strukturelle rammer for selvrealisering. Et komparativt studie,
jeg umiddelbart kunne have udført i forhold til europæernes
holdninger gennem data fra ESS, men som dog alligevel er

fravalgt ud fra betragtningen om, at en forståelse for deres
institutionelle kontekst ville være essentiel for at kunne forstå
og sammenligne disse holdninger med danskernes holdninger.
Et problem ved ESS, som jeg også har kæmpet med i nærværende analyse, er dog det manglende fokus på førtidspensionister i holdningsspørgsmålene. Så på trods af at lignende
ordninger findes i alle europæiske lande, er gruppen af førtidspensionister ikke blevet anset som interessant at belyse,
hvilket blot kan ses som endnu en indikator for gruppens
generelle usynlighed i samfundet.
Bl.a. som konsekvens af dette manglende kvantitative fokus
ville et kvalitativt fokus på danskernes holdninger til førtidspensionister ville være interessant at belyse for at komme
dybere end det deskriptive niveau gennem en begrebsliggørelse af holdningerne og muligheden for at tydeliggøre
spændvidden i holdninger. Ligeledes er begrænsning i kvantitative data i høj grad, at de kan beskrive holdningerne som er,
men har svært ved at indkapsle hvad der er på vej. En undersøgelse af udviklingen, der kunne være belyst bedre gennem
tidsstudier, men som alligevel ikke ville kunne rumme disse
aspekter.
Disse studier, kan jeg således opfordre til bliver ført ud i
verden – for førtidspensionisterne er og bliver en gruppe, som
vi som samfund ikke må glemme på trods af deres usynlige
væren. Som Honneth formulerer de borgerlige pligter:
”Individet har ikke kun rettigheder, det har også pligter:
det er ikke kun en borger, et medlem af et fællesskab, men reagerer også på dette fællesskab, og forandrer det gennem sine
reaktioner.”(Honneth 2006:114).
EN STOR TAK TIL : ANNE KATHRINE FJORD FOR AT STILLE SIG TIL
RÅDIGHED !
Hele specialet kan læses på landsforeningens hjemmeside : www.
foertidspensionist.dk
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Meld dig ind i samtalen igen
Ring nu på 7070 2328

Hos Hørecentrene har vi:
•
•
•
•

4 års garanti og fri service
2 måneders fuld returret
Ørelæge tilknyttet
Ingen ventetid

Vind et
weekendophold!
Ring og bestil tid til en
GRATIS høretest.
Medbring annoncen inden
1. oktober og deltag i
lodtrækningen om et
weekendophold til en
værdi af kr. 3000,-

“Jeg ser høreapparater, som et
personligt hjælpemiddel – på linje
med briller, som man får, hvis man
ikke kan høre. Det er en hjælp i
hverdagen”
Ingelise Outzen

Ansat i Borgerservice
Høreapparatvalg: Phonak Audeo smart III

www.hca.dk◦7070 2328
Randers◦Viborg◦Grenaa◦Århus◦Silkeborg◦Herning◦Grindsted◦Middelfart◦Odense◦Nyborg◦København
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Handicap

– ingen hindring for at rejse
39-årige John Busk Sørensen fra Århus har tilbragt hele sit liv
enten med et gangstativ eller i en elektrisk kørestol. Han er
født spastisk, men det har aldrig holdt ham tilbage fra at leve
et endog meget aktivt liv.
I 2005 begyndte han at arbejde i firmaet Handi-Travel-Info,
som han blev direktør for i 2007. Her hjælper han andre handicappede med alle de spørgsmål, de har, før de rejser ud. Her
har John selv en stor erfaring: Han har aldrig holdt sig tilbage
fra at opleve noget. En livsindstilling, han selv mener, han har
arvet fra sine forældre.
- Min mor og far har altid taget mig med alle mulige steder
hen. Deres holdning var, at jeg skulle med alle de steder, hvor
de var, uanset om det var på ferie eller noget familietamtam,
så jeg kunne få et normalt liv, selv om jeg var handicappet. Da
jeg var 13 år, fandt jeg for første gang ud af, at det var mere
besværligt at rejse, når man, som jeg, sad i en kørestol. Der
var jeg på et hotel, hvor elevatoren var for lille. Der var jeg
heldigvis sammen med en hjælper, som ikke var bleg for at
bære mig op af trapperne. Tit når jeg har været ude at rejse
efterfølgende, er jeg også kommet i nogle situationer, hvor
tingene ikke var, som jeg havde fået at vide hjemmefra, og så
gælder det jo om at få en hammergod ide i en fart. Det er de
erfaringer, jeg nu bruger til at hjælpe de andre handicappede,
der gerne vil ud at rejse, fortæller han.

- Jeg sendte et brev til alle millionærer i Danmark og fortalte
om vores projekt, og at vi søgte en sponsor. Før havde firmaet
levet af gaver og fonde. Vores sponsor har en søn, der også er
handicappet, og derfor vil han gerne hjælpe os med at hjælpe
andre handicappede. Og jeg er sikker på, at der var mange
handicappede, der aldrig ville komme ud at rejse, hvis ikke
vi hjalp dem med det, fortsætter John, der selv har rejst i 25
forskellige lande.
For yderligere oplysninger
Kontakt John Busk Sørensen på tlf. 8611 3777
- mobil 4018 1456 eller jbs@handi-travel-info.dk

Johns positive livssyn har hjulpet ham igennem mange oplevelser, som ville få andre til at give op.
- Engang jeg var med ungdomsskolen i Norge, sagde en af
mine venner til mig, at jeg ikke turde køre ned af skibakken
alene. Så væddede vi en øl om det, og det endte selvfølgelig
med, at jeg vandt. Jeg fik bare et lille ar på næsen, men det var
da en lettjent øl. Uanset hvad jeg sætter mig for, går jeg igennem ild og vand for at få det til at lykkes. Jeg ser på det på den
måde, at jeg nok skal få det til at lykkes, så må mit handicap
komme i anden række.
Handi-Travel-Info har i dag foruden John tre medarbejdere.
Alle er på pension og arbejder frivilligt. De råder over en
database, hvor de har registreret hoteller, feriecentre, sommerhuse og campingpladser på 182 rejsemål i 15 forskellige
lande. Her noterer de, hvor brede dørene er, om der er plads
til en manuel lift, om der ligefrem er en loftslift, oplysninger
om trapper og øvrigt, som er relevant, når handicappede
rejser. Databaserne bliver til, fordi medarbejderne i HandiTravel-Info enten får oplysningerne fra hoteller, som de har et
tæt samarbejde med, andre handicappede, der er ude at rejse
og vender tilbage eller ved simpelthen at tage ud og måle op
selv. Til sommer tager John Busk Sørensen med souschefen
og en medarbejder til Færøerne for at se, om landet er egnet
til at rejse i som handicappet og for at måle hotellerne op.
Når prisen for at hjælpe en handicappet, der gerne vil ud at
rejse, er 250 kroner kan det unægtelig være svært at finansiere
rejser ud for at undersøge forholdene.
Men ligesom med hotellerne med trapper, fandt John også en
løsning på det.
førtidspensionisten 2/2010
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Generalforsamling i
Nordjylland den 03.03.10
Ved generalforsamlingen var der rigtig mange mødt op og
det var helt dejlig med så meget opbakning.
Her sidst på året har vi eksisteret i 10 år, ak ja, hvor tiden den
dog går, det er endnu på tegnebrættet om hvordan det skal
fejres, men vi har allerede aftalt med vores Landsformand Carl
Erik, at han vil komme, så håber vi også på et stort fremmøde
fra vores medlemmer, men der vil blive sendt en meddelelse
ud senere på året.
2009 var et hårdt år i bestyrelsen, der er sket lidt omrokeringer, men nu kommer vi fremad og det køre stille og rolig i
rådgivning og vi fornemmer der er kommet lidt ro på, hvilket
vi syntes er dejligt.
Det har været et år med mange vanskelige sager, men ved
samarbejde er der kommet gode løsninger på sagerne.
Regnskabet blev godkendt med tilfredshed, det er der jo bare
styr på, det er vores Birthe en knag til, så det kører bare, Birthe
henter jo §18 midler, så vi ikke mangler til vores drift af foreningen.
Desværre er der store udgifter til de påmindelser, som vi sender ud til medlemmerne, om manglende kontingentbetaling
(dem bliver der desværre flere af for hvert år) og nye medlemmer som vi ikke hører mere fra, efter vi har sendt blade, folder
og girokort ud til dem.

Nogle af gæsterne ved generalforsamling.

Bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde i året.
Førtidspensionisterne i Nordjylland.

HJÆLP!
For at kunne udbygge vort netværk for nuværende og kommende førtidspensionister,
mangler vi kontaktpersoner over hele landet, så vi ad denne vej kan få oprettet flere
lokalforeninger.
Ring til os eller send en e-mail, så vi kan snakke om det.
Tlf. 21 72 30 06 · e-mail: carle@nielsen.tdcadsl.dk
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Lige en skæv historie fra Jan Brixen . . .

En lige skævert!
Der var engang en mand, som var lige.
Han var kommet lige ind på tilværelsen, så for ham var alt
ligetil. En dag han lige var ude at gå en tur på en lige landevej, - mødte han en fyr med en hældning på 45º - og han var
kommet skævt ind på tilværelsen.
(For nemhedsskyld kalder vi lige for lige, når venskab skal
holdes - og skæv for skæv, når intet hold er!)
Da de stod overfor hinanden sagde den lige, hvis navn var
“Lodret” til den skæve, ’Jamen , du er jo skæv mand’ !
Diagonalis, den skæve, kiggede skævt på den lige, som hed
“Lodret“ og sagde : ’Nej, det er dig som er skæv’ !

Og ham som før var skæv og som nu var blevet lige, sagde til
ham som før var lige og som nu var blevet skæv,- ’Nej, det er
dig som er skæv’ !
Og hvad kan vi så lære af det?
Jo, at lige børn leger bedst.
Men, det er sjovere at være skæv frem for lige!
Men ikke altid, fordi Skæve Thorvald havde ingen venner,
fordi de lige, til trods for at de var lige, så skævt til ham!
Med venlige hilsener og skæve fra Skævinge, et skævt øjeblik. Jan Brixen / Hobro 12 / 10 -09

Så blev den lige, lige nøjagtigt så vred, at han gav den skæve
en lige højre, og han slog lige nøjagtigt så hårdt, at han selv
blev skæv, og den skæve blev lige!

Det Sociale Nævn

- omstøder oftere nordjyske kommuners afgørelser!
Det var med stor forundring at vi læste en artikel i Nordjyske
Stiftidende, her i april måned 2010.
Det kan åbenbart betale sig for nordjyder at klage over kommunale afgørelser, i sager om social service. Det viser sig at
det Sociale Nævn tilbagesender sager til de nordjyske kommuner og ca. hver fjerde fik ret fra Det Sociale Nævn. Det viste
sig at materialet ikke var fyldestgørende nok.
Sammenlignet med tallet med 2008, er der tale om næsten
fordobling i antallet af sociale sager som de nordjyske kommuner har tabt fra 74 til 141 tabte sager.
Hvad er forklaringen mon på det? Jeg citerer; der er dels kommet en del nye love og personaleresurser, der gør at der bliver
truffet forkerte afgørelser. Der skal ikke herske tvivl om at
kommunerne forsøger at leve op til loven, så godt som de kan.
Men samtidig er det også sådan at medarbejderne er udsat
for et hårdere pres i skønssager, jo færre penge der er i kassen.
udtaler en nordjysk borgmester.

Citat; Vi er som kommune den stærke part og selvfølgelig
skal vi som kommune, have en afgørelse der ligger inden for
lovens rammer, citat slut.
Til slut i avisen skrives der, jeg citerer; mens der er sket en
voldsom stigning i antallet af sociale sager, hvor kommunerne
bliver underkendt, er der tale om status quo, når det gælder
klager sager i beskæftigelsesankenævnet, her fik 166 klager
medhold sidste år. I 2008 fik 162 klage medhold.
Det er ganske spændende læsning, men samtidig er det jo de
ting som vi her i lokalforeningen støder ind i, det er ganske
frustrerende for de medlemmer, der er inde i de sociale sagers
enorme lange ventetider.
Til slut håber vi at de kære politikere vil få øjnene op og indse
hvor enorme pres der er på sagsbehandlerne.
Skrevet af lokalforeningen i Nordjylland.

Jeg syntes det er et problem, hver gang en borger klager over
en afgørelse, der er også nogle der undlader at klage, og de
mennesker bliver snydt, når halvdelen af afgørelserne ikke
holder, citerer en nordjysk politiker.
førtidspensionisten 2/2010
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Forslag til forbedring af
pensionsloven og lov om det rummelige arbejdsmarked
1. SAGSBEHANDLING
Der bør laves en mere konkret vurdering af hvilke arbejdsopgaver og områder samt funktioner, som borgeren kan udføre.
Dette kan gøres ved at. lave et fagligt team bestående af ;
socialrådgiver – arbejdsmediciner –fysio – ergoterapeut – psykolog – arbejdsmarkedskonsulent – jurist.
Denne enhed skal ( bør ) være uafhængig af kommunerne,
for at få en mere ensartet sagsbehandling og undgå kassetænkning og dermed være medvirkende til at borgerne får en
bedre retssikkerhed samt en hurtigere sagsbehandling.
Landsforeningen foreslår at den faglige enhed bliver placeret
i regionsregi.
Det skal ( bør ) være således at kommunerne ikke må blive
ved med at sende borgerne i arbejdsprøvning flere gange hvis
der er en helt klar udtalelse fra arbejdsprøvningerne om at der
ikke er nogen resterhvervsevne og dette bliver understøttet af
speciallægeudtalelser.
Landsforeningen foreslår også en skærpelse af kommunernes
pligt til, når der er givet afslag på førtidspension at have en
helt klar beslutning om hvad der så fremover skal gøres for
borgeren, således at der samtidigt med afslaget på førtidspensionen er taget stilling hvad der fremover bliver borgerens
forsørgelsesgrundlag.
Psykisk syge under 40 år foreslås en tidsbegrænset førtidspension, forudsat at der samtidig indledes en behandling og hvis
muligt en uddannelse hvis der er behov for det samt en fast
kontaktperson.
Landsforeningen foreslår at der efter et års sygdom ( sagsbehandling ) udbetales en ydelse der svarer til sygedagpenge
indtil borgeren er endelig afklaret.
Man skal være opmærksom på det alment kendte faktum, at
jo længere tid man er væk fra arbejdsmarkedet desto sværere
er det at komme tilbage.
Derfor er det særdeles vigtigt at sagsbehandlingstiden bliver
væsentlig kortere end den er for nuværende.

mulighed for at oprette sit i egen virksomhed, eventuelt med
iværksætterstøtte.
§ 74i skal efter vores mening være en obligatorisk ydelse så
snart der er tilkendt fleksjob og borgeren ikke har ret til anden
ydelse.
Vi foreslår også fjernelse af reglen om at fleksjobbere efter at
de er fyldt 60 år kun kan få ledighedsydelse i 6 måneder. Dette
syntes vi er diskriminerende.
Landsforeningen foreslår at der bliver reserveret job til fleksjobbere, som for eksempel parkeringsvagt – mentorer – kontaktpersoner, it- job og støttepersoner.

3. Ægtefælle/samlever afhængigheden
Denne foreslås fjernet, da den er en blokade for at den raske
borger i et parforhold kan arbejde mere og det er vel ikke
retfærdigt at det er førtidspensionisten der skal straffes for
partnerens ekstraarbejdsindsats.
Det vil efter vores mening være udgiftsneutralt at fjerne ægtefælle/samleverafhængigheden.

Landsforeningen for Førtidspensionister
v/ Carl-Erik Nielsen, landsformand
Stengade 8
3700 Rønne
Tlf: 21723006
carle@nielsen.tdcadsl.dk
www.foertidspensionist.dk

2. Lægekonsulenter
Landsforeningen foreslår at lægekonsulenterne afskaffes og
der i stedet bliver brugt borgerens egen læge.
Lægekonsulenterne er efter vores mening for det første overflødige, da det dybest set ikke drejer sig om hvad man fejler,
men hvor meget resterhvervsevne borgeren har tilbage. For
det andet er lægekonsulenterne en retssikkerheds og retsopfattelsesmæssig betænkelig ting.
Det er endvidere vores mening at det ikke er lovligt for lægekonsulenterne at kalde sig lægekonsulenter uden at de er
underlagt lægeloven, da dette efter vores opfattelse er i strid
med autorisationsloven.

3. Fleksjob
Landsforeningen foreslår bedre mulig for relevante uddannelser i den periode hvor fleksjobberen er på ledighedsydelse
Fleksjobberne skal have samme vilkår som det øvrige arbejdsmarked med hensyn til opsigelse ( karantæne ) og forbedret
førtidspensionisten 2/2010
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Medlemstur
Dagen i dag, d.18 marts, har jeg lyst til at dele med jer.
Vi havde arrangeret en tur til Dalsgaard Antik, som ligger udenfor
Skive. Der var 13 deltagere og vi mødtes på havnen i Nykøbing.
Dalsgaard er en gammel gård, der nævnes første gang i arkiverne
i 1353. I 1990 startede stedet, at handle med antikviteter i hovedbygningen, senere er avlsbygningerne istandsat og inddraget til
butik og cafe. Jeg må nok sige, der var nok at kigge på, der var et
rigt udvalg i gamle møbler, porcelæn, gamle glas, nips, malerier,
billeder, bøger, brugskunst m. m.

Jeg synes det er rart, at mødes med andre i samme situation,
som en selv og jeg kan kun opfordrer til, at I tager med på vores
medlemsture.
Efter en dejlig eftermiddag, kunne jeg tage hjem, bare en smule
fattigere i pungen, men rigere på opleveren.
Med Venlig Hilsen
Elin Sekkelund.
Afd. Thy-Mors.
Se mere om stedet på www.dalsgaardantik.dk

Vi samledes til det bestilte kaffebord kl.14.30, hvor snakken gik
lystigt.

førtidspensionisten 2/2010

21

22

førtidspensionisten 2/2010

det sker lokalt
førtidspensionisten
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Assens

FFVEST

BESTYRELSE:
Formand, bisidder og repræsentant til
landsbestyrelsen: Erik Jepsen
Klinteskovsvej 6, Helnæs, 5631 Ebberup
Tlf.: 64 77 17 34, hverdage 16 – 18
e-mail: jepsenbyg@msn.com.
Næstformand: Torben L. Damgaard
Kasserer: Elsebeth Bech Hansen
Bestyrelsesmedlemmer:
Jan O. Faust
Jarle Westad
Suppleant:
Birthe Sørensen

BESTYRELSE:
Formand: Birgitte Medum
Næstformand: Jan Kipker
Kasserer: Kirsten Bojsen
Sekretær: Eva Olsen
Bestyrelsesmedlem: Ove Rasmussen,
Edith Nielsen, Gerda Thorsted
Suppleanter: Mariane Svendsen,
Ulla Lund Jensen
Revisor: Svend Erik Madsen
Revisor suppleant: Ellen Jepsen
Kontakt person til Landsforeningen +
Landsforenings møder:
Gerda Thorsted
Suppleanter: Mariane Svendsen,
Ove Rasmussen, Eva Olsen

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

Esbjerg
Kontaktperson:
Lena Krog Pedersen, Tlf. 7558 6040 mellem kl. 07.30-08.30 eller efter kl.20.00
E-mail: nunuka@privat.dk

2 ·

Juni

2010 · 7. årgang

Fleksudvalget
Birthe Gotfredsen
Bedelundvej 39
9830 Tårs
Tlf: 9895 8402
e-mail: trolderik@mail.dk
Lena Krog Pedersen
Tlf: 7558 6040
e-mail: nunuka@privat.dk
Carl-Erik Nielsen
Stengade 8
3700 Rønne
Tlf: 21723006
e-mail: carle@nielsen.tdcadsl.dk

Juli måned har vi lukket.
NY ! adresse fra den 01/08 - 2010 er:
FFVest, Aktivitetscentret, Grønnegade 21
6950 Ringkøbing, ffvest@gmail.com
www.ffvest.dk

4 – kløveren
Formand:
Susanne K Jensen, tlf. 9831 7217
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.
Kontakt rådgiver: Ea V Jensen på tlf.
4075 9909 mellem 16 og 18 i hverdagen
og læg en besked på telefonsvarer, så
ringer hun dig op eller send en
e-mail: eavolfgang@live.dk

Fredericia
Formand: Lena Krog Pedersen
e-mail: nunuka@privat.dk
Tlf. 7558 6040 - mobil 2047 9940
Næstformand: Georg Lillie
Tlf. 6045 3326

Hillerød
Frivilligcenter Hillerød
Kulturværkstedet, Fredensvej 12C,
3400 Hillerød
Tlf. 4824 1907 - mobil 2089 0759
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.

førtidspensionisten 2/2010
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Horsens
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

Kerteminde
Så er den nye bestyrelse kommet på
plads, resultatet er som følger:
Formand:		
Lisbeth Larsen, Ktm
Næstformand: Kim Degn Pedersen,
Odense, Repræsentant i LF
Kasserer: Karin Borup Jensen, Munkebo
Sekretær: Vivi-Ann H. Vrangbæk, Ktm.
Kaffetante: Gunvor Andersen, Ktm.
Supp. i LF
Kaffetante: Connie Hansen, Marslev
Aktiviteter: Søren Nielsen,Munkebo
Bestyrelsesmedl.: Gerda Jakobsen,
Rynkeby, Do. Jeanette Solvang, Ktm.,
Do. Margrethe Lind.
Suppleant: Claus Andersen, Ktm.
Do. Helle Hansen, Ladby
Do. Britta Due, Ktm.
Som det kan ses, er der sket en del.
Disse rokader medfører nyt telefon nummer, ny adresse osv.
For fremtiden bliver foreningen tegnet
ud af til af:
Formand: Lisbeth Larsen
Foreningens adresse:
Grønløkkevej 14
5300 Kerteminde
Foreningens tlf.: 41 19 97 00
Telefonen er åben mandag og onsdag
fra 13 til 16 og fredag fra 13 til 15
Men man er altid velkommen til at møde
op til åbent hus, som vi stadig holder på:
Mødestedet
Strandgade 10
5300 Kerteminde
- fra klokken 13 til ca. kl. 16
foreningen giver kaffen, og vi skiftes til at
have kage med.
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Aktiviteter i øvrigt:
Vi har været lidt stille her i foråret, men
nu begynder vi at lægge op til vores
sommerfest, kig på vedlagte indbydelse.
Mange hilsner
Bestyrelsen

København
BESTYRELSE:
Formand: Jan B. Olsen, København.
Ring venligst til Jan vedr. indmeldelse
Bisidder, arrangementer m.m.
Tlf. 50 59 85 64
Onsdage & fredage fra kl. 10.00-12.00
e-mail: j.b.olsenmail.dk@anarki.dk
Besøg vores hjemmeside:
www.lff-storkbh.dk
Næstformand: Finn Efland, Albertslund.
Ring venligst til Finn vedr. Bisidder, Cafèdage, kontor og arrangementer.
Tlf. 53 14 59 50
Tirsdage & torsdage fra kl. 11.00-12.00
Kasserer: Simone Rousten, Hvidovre.
Ring venligst til Simone vedr.
Cafè-dage og arrangementer
Tlf. 53 52 75 51
Mandage fra kl. 12.00-14.00
e-mail: detalje@yahoo.dk

Kontor: Vi har til huse i Griffenfeldsgade
58, København N.
Åbningstider: Første fredag i hver måned
Fra kl. 10.00-12.00. Sidste fredag i hver
måned, fra kl. 12.00-14.00
Ønsker du en privat samtale på kontoret,
så ringer du bare til Jan og aftaler nærmere. Vi har alle fredage til vores rådighed.
Vi har tavshedspligt.
Cafè-dage: Da vi desværre kun kan fastsætte vores Cafè-dage 6. måneder frem i
tiden bedes du venligst ringe til Simone
Finn eller Jan for nærmere information.
Du kan også gå ind på vores hjemmeside
Og se under Cafè-dage.
Vores Cafè-dage har åbent fra
Kl. 11.00-13.00 plus det løse.
Det er også om fredagen, at vi har vores
Cafè-dage, hvor vi hygger over en kop
kaffe med brød/wienerbasse.
Vores forening her i København
Har en del fremtidsvisioner.
Som vi selvfølgelig håber og tror på
At vi kan sætte i værk.
Men vi mangler igen igen
Et par eller flere frivillige hænder

Til at hjælpe med i den daglige drift.
(Skal da lige sige, at det jo IKKE er hver
dag.)
Alt fra kontor, bisidder, Cafè-dage m.m.
Så har du lidt ”krudt” i overskud
I din dagligdag så ring eller send
En mail til Jan, så finder vi da ud af noget.
Landsforeningen har også nogen
Ganske udmærket kurser, mht. foreningsarbejde.
Så kontakt Jan, hvis du har lidt overskud i
din hverdag.
Og husk
DU ER IKKE ALENE

Nordfyn
BESTYRELSE:
Formand: Ida Rasmussen
Østrup Skovgårdsvej 51, 5450 Otterup
mobil 26 74 41 96
e-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
e-mail: vib_ras@hotmail.com
Kasserer: Dorthe Bondesen
Svinget 27, 5450 Otterup
Tlf. 20 88 58 29
e-mail: db_bondesen@privat.dk
Bestyrelsesmedlem: Vivi Gravesen
Kongsbjergparken K1, 5400 Bogense
Tlf. 64 86 12 98
Landsbestyrelsen:
Dorthe Bondesen og Vivi Gravesen

Nordjylland

Nyborg

BESTYRELSE:
Formand: Lona Nørlev
Askevej 15, 9480 Løkken
Tlf. 98 99 16 26
Mobil: 20 68 14 18
e-mail: mulle15@mail.dk
Kasserer: Birthe Gotfredsen
Bedelundvej 39, 9830 Tårs
Tlf. 98 95 84 02
Sekretær: Lis Olesen
Løkkensvej 757 A, Rubjerg, 9480 Løkken
Tlf. 98 99 64 87
Suppleant: Lene Badsbjerg
Bogfinkevej 41, 9700 Brønderslev
Tlf. 98 83 81 42

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: Jan Møller
Knudshoved vej 15 B, 1. Sal, 5800 Nyborg
Tlf. 50 43 99 05, e-mail: jmoller@live.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

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.

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.
Repræsentant: Bente Klausen
Bøgebjerget 3, Refsvindinge,
5853 Ørbæk, Tlf. 23 24 23 67
e-mail: bentebrandtklausen@gmail.com
Suppl.for repræsentant: Birthe Smith
Skolevej 6, 5800 Nyborg
Tlf. 28 93 74 92
e-mail: bes6131@hotmail.com

Aktiviteter - 2. halvår 2010
Juli og August 2010: Vi holder lukket i
hele juli og august måned 2010 og ønsker
jer en rigtig god sommer!
September 2010:
Lørdag den 4. september 2010:
Tur til ”Smørmosen” på Thurø.
HUSK: Tilmelding er nødvendig senest
onsdag den 01.09.2010 til Bente Klausen,
Mobil: 23 24 23 67.
Mandag den 6. september 2010, kl.
13.00 - 15.00: Åbent hus på Vestervold

STØT
vores frivillige
arbejde!!

Støttebeløb kan indsættes på
Reg.nr. 9100 - Kontonr. 4502093466
På forhånd tak!
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- afholdes i lokalerne på Vestervold
Aktivitetscenter, Kongens Bastionsvej 2,
5800 Nyborg. Du er velkommen til eventuelt at medbringe diverse effekter til
underholdning / aktiviteter.
Onsdag den 15. september 2010, kl.
10.00: Tur til Den Japanske Have, som ligger lidt udenfor Nr. Broby.
HUSK: Tilmelding er nødvendig senest
mandag 06.09.2010 til Bente Klausen,
Mobil: 23 24 23 67.
Mandag den 20. september 2010, 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.
Oktober 2010:
Mandag den 4. oktober 2010, 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. oktober 2010, 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.
November 2010:
Mandag den 1. november 2010, 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 15. november 2010, kl.
13.00 - 15.00: Åbent hus og BANKO-SPIL
på Vestervold - afholdes i lokalerne på
Vestervold Aktivitetscenter, Kongens
Bastionsvej 2, 5800 Nyborg. Vi hygger os
og spiller BANKO om dejlige præmier til
julehyggen.
December 2010:
Lørdag den 4. december 2010, kl. 10.00:
Julemarked i Odense.
HUSK: Tilmelding er nødvendig senest
mandag 15.11.2010 til Bente Klausen,
Mobil: 23 24 23 67.
Tirsdag den 7. december 2010, kl. 12.00:
JULEFROKOST FOR MEDLEMMER.
Julefrokosten afholdes hos Helle og Finn i
deres dejlige festlokale på Kullerupvej 11,
5853 Ørbæk. Vi mødes kl. 12.00 og I skal

selv medbringe drikkevarer.
HUSK: Medbring også 1 pakke til ca. 25
kroner pr. styk til lidt sjovt spil - og tilmelding er nødvendig senest mandag den
15.11.2010 til Bente Klausen, Mobil: 23 24
23 67.
Mandag den 20. december 2010,
kl. 13.00 - 15.00: Åbent hus og
JULEAFSLUTNING med gløgg og æbleskiver - afholdes i lokalerne på Vestervold
Aktivitetscenter, Kongens Bastionsvej 2,
5800 Nyborg.
HUSK: Tilmelding er nødvendig senest
mandag den 6. december 2010
til Bente Klausen, Mobil: 23 24 23 67.
For yderligere information klik ind på
vores hjemmeside
www.foertidspensionisten-nyborg.dk

Odense
BESTYRELSE:
Formand: Hans Chr. Andersen
Østerbro 61, 5000 Odense C.
Tlf. 66 19 34 15
e-mail: ahc.andersen@gmail.com
Næstformand/Sekretær: Grethe Larsen
Henriettevej 75, 5000 Odense C
Tlf. 63 12 25 46
Kasserer: Arne Dencker
Bogensevej 76, 5560 Årup
Tlf. 40 53 96 10
e-mail: arnebuster@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem: Per Olesen
Rønnehaven 12, 5320 Agedrup
Tlf. 66 10 98 51

Svendborg
KONTAKTPERSON:
Hanne Hørdum
Stenten 6, Thurø, 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 60 68 – 29 24 37 93

Thy/Mors
BESTYRELSE:
Formand: Pia Correll Mouritsen,
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 72 07 34
e-mail: pia-mouritsen@post.cybercity.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
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: Karin Mikkelsen
7950 Erslev, Tlf. 97 74 17 13
e-mail: karinmikkelsen@ofir.dk
Suppleant: Helle Tang Sørensen
7990 Ø. Assels, Tlf. 40 41 37 50
e-mail: thaj@live.dk
Hjemmeside:
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
Åben Rådgivning og Hyggeklub:
Sted:
De Frivilliges hus
Skolegade 9
7700 Thisted
Tid:
1. og 3. onsdag hver måned
kl. 14.00 til 16.00
I hyggekluben laver vi det vi har lyst til lige
fra ingenting til spil, håndarbejde evt. en
førtidspensionisten 2/2010
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udflugt, kort sagt man bestemmer helt
selv. Men vi hygger os og får altid en god
snak.
Hjemmeside:
www.foertidspensionisterthymors.dk

Vamdrup
BESTYRELSE:
Formand: Else Nesgaard
Tlf. 26 70 02 44
Kasserer/næstformand:
Merete Schmidt
Tlf. 25 59 50 93
Medlem: Ulla Bygvrå
Tlf. 28 94 59 72
Medlem: Kirsten Ellegård
Tlf. 60 49 71 01
Medlem: Peter Bejerholm
Tlf. 23 11 59 91
Suppleant: Birgit Pedersen
Tlf. 40 76 54 84
Suppleant: Michael Falk
Tlf. 28 18 21 83

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

Sønderjylland
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

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. Alle er
velkomne!
Kontakt formand/rådgiver:
Ea V Jensen
tlf. 40 75 99 09
- mellem 16 og 18 i hverdagen og læg en
besked på telefonsvarer, så ringer hun
dig op eller e-mail: eavolfgang@live.dk

Århus
Struer/Tyholm
BESTYRELSE:
Formand: Bente Stougaard
Tlf. 97 85 46 87
Kasserer: Benny Hørbye
Tlf. 97 85 54 40

Kontaktperson 1 / Nuværende
Formand: Torben H. Trudsø
Pilevænget 40, 8270 Højbjerg
Tlf. 28 89 76 13
e-mail: torbenht@stofanet.dk
Kontaktperson 2: Ketty Petersen
Trige centervej 66, 2th, 8380 Trige
Tlf. 28 31 83 30
Kontaktperson 3: Hanne Drechsler
Carit Etlars Vej 23, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 64 27 - 26 48 67 39
Kontaktperson 4: Inge Lise Kiel
Mårupvej 11, 8240 Riisskov
Tlf. 30 82 07 29
e-mail: luba@post. Tele.dk
Vi holder en ekstraordinær generalforsamling mandag d.16- 08- 2010, kl.13.00
i Østergade 30.

Støt vore annoncører
de støtter os...
Støt vore annoncører
førtidspensionisten 2/2010
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Landsbestyrelsen

Landsformand

Næstformand:

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

Lena krogh Petersen
Gummesmarkvej 16
6740 Bramming
e-mail: nunuka@privat.dk
Tlf. 75 58 60 40

Næstformand:
Per Olesen
Tlf: 66109851
e-mail: polesen@mail.dk

Landskasserer:
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 amter, hvor man skal have
ansat alle de specialister, som er nødvendige for at
kunne vurdere borgerens funktionsevne i forhold til alle
erhverv. (Dette burde kunne gøres på 1-2 uger). Dette
for at borgeren ikke som nu bliver mere syg jo længere
tid sagen er uafklaret. Det medfører ofte mange flere
udgifter for det offentlige i form flere lægebesøg og
hospitalsophold.

e-mail: alvilda@mail.tdcadsl.dk
Tlf. 97 74 40 47

Sekretær:
Margrethe Lind
Tlf. 65 93 86 70

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.

Løvet Erhverv og Hjemmeservice
Hallevej 12 • 8654 Bryrup

Telefon 25 59 51 86
Tilskud til førtids- og folkepensionister

Sponsoreret

Afsender adr.:

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

