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Leder

Siden sidst har landsforeningen været både i
Folketingets Socialudvalg, Arbejdsmarkedsudvalg
og i Velfærdsministeriet for at aflevere ca. 3600
underskrifter mod ægtefælle/samlever afhængigheden.
Det ser ikke ud til at der er sket nogen nævneværdig forbedring af sagsbehandlingen i kommunerne, der er stadig alt for mange borgere som bliver
endnu mere syge af den lange sagsbehandling.
Landsforeningen har tidligere foreslået at man, for
at forkorte sagsbehandlingstiden, opretter faglige
team, som skal bestå af blandt andet,speciallæge,
fys/ergoterapeut, socialrådgiver og arbejdsmarkedskonsulent, som i regionsregi skal bedømme
sagerne, det skal blive interessant at se om det er
noget man tager med ved evalueringen af pensionsreformen.
Landsforeningen har også ved samme lejlighed,
foreslået at der skal være en ankemulighed i forhold til afgørelser om matchgruppeplacering, da
det kan være tilfældigt hvor man bliver placeret.
Efter en matchgruppeplacering har der indtil
videre ikke været ret mange tilbud til dem som er
placeret i gruppe 4 og 5., da langt de fleste foranstaltninger er for gruppe 1 til 3, som er arbejdsmarkedsparate med få barrierer.

Det har på det seneste været meget fremme at der
er for mange unge, med psykiske lidelser som får
tilkendt førtidspension, det ville være godt hvis
man i stedet for at tale om midlertidig førtidspension, ville bruge behandling og revalidering og i
øvrigt huske på at sygdom ikke har nogen alder.
Jeg vil her opfordre Folketinget til at se på reguleringen af førtidspensionen, da den er i den grad
halter bag efter pris og lønudviklingen. Det må
være muligt at regulere årligt.
Som det er nu foreligger der beregninger på at,
førtidspensionister har en merudgift på ca. kr.
10.000 i år på grund af prisstigninger på blandt
andet Fødevarer og olie, dette vil som reglerne er
nu, først blive reguleret om to år.
Kan i være det bekendt?

I ønskes alle en rigtig god sommer, også
selv om jeg ved at vi ikke får noget ekstra at holde
ferie for.
Carl-Erik Nielsen
Landsformand

Forsidefoto: Carl-Erik.
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”Du er ikke alene”

– hører man tit andre sige …

Jeg vil her fortælle om, mine oplevelser med at føle sig alene,
om MIN ensomhed, identitet, misbrug og angst, og om hvordan
det kom dertil at jeg måtte søge førtidspension.
Jeg lider af ANGST, som blev grundlagt tilbage i min tidlige
barndom, for jeg voksede op i en alkoholiseret og dysfunktionel familie. Angsten tog til, da jeg flyttede hjemmefra og jeg
skulle klare mig selv - løsrive mig fra mine forældre og blive
voksen. Jeg boede alene og havde ikke mange venner eller
kæreste – følte mig mig meget alene og ensom.
Efter mange ensomme år på kontanthjælp, bad jeg kommunen om at aktivere mig – de sendte jo blot penge og det
kunne jeg ikke leve med og af. Jeg trængte til at bruge mine
uddannelser, evner og mine ressourcer. Jeg kom så på kursus,
og tog PC-kørekort.
Det var angstprovokerende for mig at gå på kursus og pludselig være ude blandt en masse mennesker, men jeg gjorde
det og gennemførte. Stolt og glad var jeg. Dengang nød jeg
alkohol og drak med måde. Drak socialt..
Så fik jeg et kontorarbejde via revalidering – begyndte pludselig at drikke hver dag, men jeg kunne da endnu passe mit
arbejde uden fravær og sygedage.
Så blev jeg fastansat, og jeg fik gennem årene mere ANSVAR.
Langsomt begyndte problemerne at melde sig, og det var
svært at skulle omgås med mine kollegaer, så jeg isolerede
mig så meget, jeg kunne, og var ikke SOCIAL
Jeg arbejdede meget - påtog mig en masse opgaver, mødte
tidligere end de andre og gik sent hjem. Hjalp mine kollegaer
for at være sød og flink, den ”pæne pige”. Jeg kunne ikke sige
fra og passe på mig selv.
Jeg blev stresset og mit drikkeri blev værre, eller var det omvendt ?
Det var en ond cirkel, for drikkeriet forværrede blot min angst
og jeg kunne til sidst ikke være social.
Jeg fik meget fravær - måtte til samtaler hos chefen og blev til
sidst fyret p.g.a for mange sygedage.
Ingen kendte til mit MISBRUG. Jeg skammede mig grusomt.
Det var flovt og pinligt at indrømme at jeg havde fået for
megen rødvin i aftes.
Jeg vidste ikke, at jeg havde udviklet alkoholisme - for i mine
øjne er en alkoholiker jo ham, der sidder på bænken eller
hænger på værtshuset. Nej, jeg kom med forklaringer og
dårlige undskyldninger for at dække over dagene med tømmermænd, hvor jeg måtte blive hjemme.
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Jeg søgte så fleksjob. Jeg ville ikke give op, kæmpede og
skrev mange jobansøgninger. Det var hårdt, for hver gang der
kom et brev med posten. Jeg håbede hver gang, at NU var
det lykkedes mig at komme til samtale. Havde så travlt med at
ville bevise at jeg kunne noget og stadig duede til noget.
Men efter 1½ år i jobsøgning, uden at det lykkedes mig at
blive fastansat nogen steder, tog jeg den beslutning at søge
om førtidspension. For det var opslidende at få afslag gang på
gang.
Jeg begyndte at lide af mere angst. Og for at berolige mig
selv og dulme de dårlige nerver tog mit alkoholmisbrug for
alvor fat. Jeg kunne mærke at jeg ikke kendte mig selv mere.
Havde ingen IDENTITET. Savnede at høre til, savnede at være
den pligtopfyldende pige der hjalp mine kollegaer, savnede
at kunne bevise at jeg duede til noget. Ja, jeg havde været
afhængig af den identitet, som jeg fik via mit arbejde.
Pludselig stod jeg der med et brev i hånden fra kommunen
hvori der stod at jeg var tilkendt en førtidspension Jeg fik ingen hjælp fra socialcenteret – jeg blev jo bare sendt hjem med
en pensionsmeddelelse og en udregning af hvor meget man
kunne få udbetalt samt et mimrekort til DSB. Følte mig bare
som et CPR-nummer
Jeg følte mig meget ensom og det hele så håbløst ud. For
jeg stod jo bare der midt i livet med en pose penge og ingen
fremtidsplaner. Det var et HELVEDE – og en svær tid.
Jeg reagerede med at blive fuldstændig udmattet, træt, ensom og frygtede fremtiden.
Jeg var mentalt træt. pga de stressende år på arbejdsmarkedet og pga at det alligevel var en svær beslutning at træffe, at
jeg måtte erkende og indse overfor mig selv at jeg ikke magtede at passe et arbejde på lige vilkår med andre.
I pensions meddelelsen stod der jo med tydelige bogstaver en
sætning , der ramte mig : Der stod at jeg ikke kunne forsørge
mig selv.
Første reaktion var en blanding af lettelse og også en følelse af
at have spillet fallit. Kampen var slut- der var truffet en afgørelse i mit liv. Så skulle jeg fortælle det til andre . Familie og
venner skulle have besked. De få venner der var tilbage.

At få førtidspension var i mine øjne kun for de svage og
taberne og i min omgangskreds var det et TABU-belagt emne,
så det var svært at få det sagt..
Jeg følte mig skamfuld, skyldig, mindreværdig og udenfor
samfundet og udenfor familien - frygtede deres reaktion.
Frygtede at de ville se ned på mig – følte at jeg i deres øjne var
en taber. Følte ikke berettigelse til at leve et ”normalt” liv for
statens penge. Dagene flød sammen – om det var hverdag eller weekend flød sammen. Var altid hjemme – jeg var et KAOS
at triste tanker . Hold op hvor var det svært at gå på gaden
med rank ryg og oprejst pande, blandt alle de andre ordentlige mennesker.
Årerne gik og mit misbrug blev værre – det samme blev min
angst .Så tilsidst var jeg så syg og afkræftet at jeg måtte til
lægen og have medicin- for at kunne bryde den isolation jeg
var endt i.
Da medicinen hjalp mig, kunne jeg igen tage vare på mig selv.
Jeg holdt op med at drikke og fik ny energi og overskud. Og
jeg fik HÅBET tilbage.
Fandt et /fællesskab der kunne hjælpe mig ud af alkoholismen, så jeg igen kunne leve et ædru og mere” normalt” liv.
Jeg fik min sunde fornuft tilbage, og det er jeg meget taknemmelig for.
I dag er jeg ædru, lykkelig og glad igen – ensomhedsfølelsen
er væk. Jeg er faktisk blevet glad for min førtidspension. Føler
mig faktisk privilegeret over at have hver dag – døgnets 24
timer til mig selv.
Føler mig heldig over at jeg endelig kan leve et liv der er mere
lystpræget og ikke så tvangspræget. Jeg har ansvar for mig
selv – kan hvile mig når jeg vil - kan lytte til mine behov. Jeg
skal ikke stå til ansvar overfor en arbejdsplads, en chef, møder
og aftaler. Mit liv er igen fyldt med kvalitet, forventning, glæde
og håb .
Måske en dag jeg kan passe et frivilligt arbejde og lave aftaler
med andre mennesker igen ?
Jeg tror at det for mig handler om at jeg har FRIHED til at leve
mit liv og at jeg tager ansvar for mig selv. Det lyder sikkert stødende for nogen eller rosenrødt eller som en forkælet luksus
holdning i nogles ører. Måske du kan nikke genkendende til
noget af det ?

Det, der gør at jeg i dag ikke er ensom, er at vide – at Man ikke
er alene.
Andre har det som dig – du er god nok og har ret til være her.
Det fandt jeg jo selv ud af da jeg begyndte at søge hjælp. Jeg
har med tiden lært at bede om HJÆLP – og den er derude også til dig .
Jeg er ved at bygge et NETVÆRK op omkring mit liv og er ved
at lære at tage vare på mig selv, føler ansvar overfor mig selv
og er min egen kærlige forælder.
Jeg tager det roligt og en ting ad gangen.
Er ved at finde identitet og helbrede mig selv – vistnok det
man i dag kalder ” Recovery”.
Jeg vælger mine fællesskaber med omhu. For jeg er jo stadig
syg og jeg skal passe meget på ikke at min sygdom blusser op
igen og får kontrollen i mit liv.
Jeg glad for at være medlem af førtidspensionisterne i
København og jeg glad for at jeg har fået mulighed for at
skrive om min historie og mine erfaringer til vores medlemsblad. Håber, at det har været til hjælp for nogen.
Hvis du sidder og overvejer at søge pensionen, eller er midt
i en sag eller lige har fået den tilkendtt og måske sidder fast
i håbløshed og ensomhed - Og måske oven i købet også er
røget ud i et misbrug eller kemisk afhængighed af den ene eller anden slags, så vil jeg blot sige at der er HÅB og lys forude
– du er ikke alene.
Det kan være svært at bede om hjælp og at tage ansvar for sig
selv og sit liv lige nu og her – men gør noget ved det i dag .
Lige en praktisk oplysning :
På sigt vil der på hjemmesiden blive oprettet en ”HOTLINE”
– hvor man kan ringe eller skrive til Københavner-foreningen
og få inspiration, hjælp eller forslag til hvordan man kommer
videre i sit liv. Vi er ikke eksperter blot almindelige mennesker,
som dig selv.
Hvis du ikke kan vente på at ”Hot-linen” bliver oprettet, så
kontakt vores formand Jan B Olsen i hans kontor tid - han er
altid så god at snakke med.
Skrevet af en i dag optimistisk førtidspensionist i København

Jeg er ikke kørestolsbruger og syg og handicappet på den
måde eller døjer med stærke smerter. Men jeg er dog alligevel
ramt at fysisk sygdom - en allergi – allergi overfor alkohol.
Og jeg lider af psykiske lidelser, det kan jeg få hjælp til at få
bearbejdet hos en terapeut og med medicin. Måske det vil
tage mig mange år. Det er ok, jeg har ikke så stressende travlt
mere. Ting tager tid !
førtidspensionisten 2/2008
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Passer
din bank
ordentligt
på din
økonomi?
Lad os se på din privatøkonomi
med friske øjne.
En ny bank kan måske give din
økonomi det lille løft i hverdagen,
der giver større overblik og
overskud. Du er til enhver tid
velkommen til at komme ind til os
og få en aftale om et uforpligtende
ØkonomiEftersyn. Du kan også
blive klogere på www.al-bank.dk.
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Hvor dufter du

dejligt
--- Føj hvor det
lugter!
Hvor er forskellen mellem en dejlig duft og en grim lugt?
Et menneske, der har arbejdet hele dagen, lugter af – menneske, eller død gnu – hvilket er forståeligt og en naturlig duft,
som jeg sagtens kan leve med og i. Men så kommer badet, jordbær duft i håret, æbler under armene og lidt roser på fødderne.
Derefter en god gang deodorant af uvis herkomst, men med en
vældig duft, og som kronen på værket en gang gelé eller hårlak,
der dufter som en hel kemikaliefabrik.
Nej hvor man dufter dejligt!
Eller gør man?
I dagens Danmark er ca. 200.000 mennesker berørt af andres
duftevand, og allergierne breder sig med hastige skridt.
Ca. 17.000 mennesker er direkte invaliderede af duft og kemikalier, i en sådan grad, at de ikke kan fungere på arbejdsmarkedet,
i forsamlinger eller bare i hverdagen, uden at blive syge. (Helse)
På trods af denne viden forsætter fabrikanterne med, at tilsætte
parfume i børnelegetøj, i baby produkter, og såmænd også i alt
andet.
”Vi står overfor en eksplosion i antallet af duftallergiker”, siger
eksperterne, men er der nogen, der tager sig af det? Nej – for
det dufter jo så dejligt.
Hvis man beder familie, venner og andre, man kommer i berøring med, ikke at sprøjte sig med en hel masse duft-mig-godtvand siger de: ”Jeg føler mig ikke påklædt uden min parfume”,
”det er et indgreb i min personlige råderet”, ”du skal bare lade
være med at være hysterisk, for det dufter jo kun så dejligt”.
Tja - indgreb eller ej, i mine øjne er det lige så slemt, at påtvinge
andre sin duft, som det er at påtvinge sin røg.
Men rygning er forbudt de fleste steder, gad vide om duften
også kan blive det, det ville være dejligt.

Arkivfoto

Britta Due
Kerteminde
Duft allergiker.
førtidspensionisten 2/2008

7

Anmeldelse af Jytte Hestbech bog om:

Velfærd eller

Om korruption og

Sagen vi følger i bogen, er Jytte Hestbeck, (JH) vej fra anerkendt retsmediciner til førtidspensionist i perioden fra januar
1987 – januar 2005. Efter 10 års sygdom får hun diagnosen
Dissemineret Sklerose.
Jytte Hestbeck: JH må sygemelde sig fra sit job januar 1987.
Den 1. juli 1987 får JH afslag på tjenestemandspension efter
tjenestemandsloven.
JH skal herefter søge førtidspension hos kommunen.
Den 1. december 1987 blev hun afskediget på grund af for
mange sygedag.
Kommunen indhenter lægepapirer fra JH’s egen læge, som
sender en udtalelse sammen med kopier fra speciallæge.
Kopierne fra speciallægen var totalt ulæselige. Dette faktum
giver dog ikke anledning til, at anmode JH’s egen læge om, at
fremsende nogle nye kopier.
Kommunen siger nu: at JH’s egen læge raskmelder hende.
Hun får nu valget mellem at stå uden penge, eller blive revalideret fra januar 1988. Uddannelsen hun skal revalideres til, var
hun allerede startet på, inden hendes første sygedag i januar
87.
På trods af, at hun fortsat er syg, vælger hun revalideringen,
idet ingen tager hensyn til hendes helbredsmæssige klager –
og noget skal JH leve af!!!
JH føler sig i den grad mistænkeliggjort.
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Afgørelsen om stop af sygedagpenge anker hun.
Kommunen indsender deres kommentarer til Det Sociale
Nævn, som hun får mulighed for, at komme med bemærkninger til.
Afgørelsen på anken kommer 1 år efter sygedagpengestoppet. Kommunen får ret!!!
I april 1988 finder hun ud af, at hendes egen læge ikke har
raskmeldt hende. Tværtimod har han skrevet, at hendes sygedagpengesag bør afsluttes, idet han mener kommunen skal
undersøge, om hun skal have førtidspension. Denne raskmelding er altså en direkte fejl fra kommunens side.
Hendes egen læge tilbyder, at sende denne forklaring til lægekonsulenten i kommunen. I sagsakterne forefindes der ingen
forklaring fra hendes egen læge.
Som følge af dette, påbegyndes en sag om førtidspension. Her
forefindes stadig de ulæselige lægepapirer. Undervejs får hun
også en psykiatrisk diagnose!!
Sagen ender med afslag, og Kommunen mener, at JH kun er
ude efter at få sin tjenestemands pension.
JH anker.
En rådgivende speciallæge giver udtalelse om lægepapirerne i
sagen, men disse er jo stadig ulæselige. Hvilket der endnu ikke
er nogen, der har informeret JH om.
I oktober 88 ringes JH op af statsamtet. Her overtales hun til at
trække pensionssagen tilbage, hvilket hun gør.

Svindel?

magtmisbrug i den offentlige sektor
I sagen om JH tjenestemandspension, bliver hun tilkendt
denne i 2001 med tilbagevirkende kraft fra december 1987.
Men da der findes en lov om forældelse fra 1908, hvor alle beløb fra det offentlige forældes, når de er mere end 5 år gamle,
så blev pensionen kun udbetalt tilbage til 1996.

Dette er en bog, som burde være en del af pensum i såvel læge -,
socialrådgiver - samt jobkonsulenters uddannelser.

I december 1996 får JH endelig diagnosen Dissemineret
Sclerose.
JH siger selv, at diagnosen blandt andet forklarer hendes
enorme træthed, dobbeltsyn, manglende overblik, koncentrations – og hukommelsesbesvær. Ved en hvilken som helst
aktivitet, er det nødvendigt, at planlægge så der er ”opsparet”
energi i flere dage før aktiviteten skal finde sted.
JH siger også: ”Kontakten med myndighederne er mere belastende, end den invaliderende sygdom”.
(Tankevækkende synes jeg!)

Det er en bog, der viser, hvor gennemhullet de svagestes retssikkerhed er. Den retssikkerhed, som består af en enkelt klageinstans nemlig det Sociale nævn. Ankestyrelsen er, og bliver aldrig
en reel klageinstans, da de kun optager sager, der for dem har
almen eller generel betydning.
Samtidig er der ingen mulighed for, at en pensionssag kan blive
behandlet i Lands – og Højesteret, medmindre man betaler sagsomkostningerne selv.

I efteråret 1997 påbegyndes der så en ny pensionssag.
Med virkning fra 1. juni 1998 tilkendes JH mellemste førtidspension.
Efterfølgende genoptages JH gamle pensionssag i
Ankestyrelsen. Denne sag ender med endnu et afslag på
pension fra 1987.
I 2000 anlægger JH sag mod myndighederne.
Afgørelsen i denne sag falder januar 2005. Landsretten frifinder myndighederne.
JH kunne have anket til Højesteret, men hendes retshjælpsforsikring var opbrugt og hendes tillid til retssystemet gav ikke
grundlag for, at investere lånte penge i en ny sag.
JH har igennem hele dette lange forløb følt sig degraderet fra
en velrenommeret retsmediciner til en løgnagtig samfunds
belastning, der kun er ude på, at udnytte systemet.
Før blev hun brugt af retssystemet, som en uvildig og troværdig retsmediciner, der blev hørt i mange retssager.
Denne ændring af myndighedernes opfattelse af hende, var
og er en enorm belastning for JH.

Men allervigtigst er det, at de politisk ansvarlige, deres rådgivere
samt embedsmændene i ministerierne læser den.

De fleste raske mennesker tror, at hvis man bliver syg, så er der
et fintmasket net, til at gribe og hjælpe den sygdomsramte samt
dennes familie i en sådan periode.
Desværre tager de i de fleste tilfælde grusomt fejl!
Når man har været på sygedagpenge i en periode, så kommer du,
selvom du stadig er syg på kontanthjælp. Er du gift, er det oftest
ægtefællen, som skal forsørge familien.
Den økonomiske belastning, dette er for rigtig mange familier,
fører i mange tilfælde til, at familien må gå fra hus og hjem. Ja
nogle bliver endda skilt.
Den syge mødes af et menneskefjendsk system, hvor alle i den
offentlige sektor, herunder desværre også lægekonsulenterne kan
fralægge sig ethvert ansvar, uden der er nogen sanktionsmuligheder!
Hvis man så er i stand til at påvise fejl og mangler. Så er det umuligt, at få disse slettet/rettet i ens papirer.
Så skulle man forestille sig, at et sådan sagsforløb for længst er
forældet. Bogen beskriver et sagsforløb helt tilbage fra 1987.
Der kom jo en ny pensionsreform med virkning fra 1. januar 2003.
Men heller ikke dette har ændret noget.
Margrethe Lind
Sekretær i Landsforeningen

Anmeldelse af Velfærd eller Svindel? Del 2. Om en virksom, men ignoreret sklerosebehandling, og om samfundets
store viden, som ikke må bruges på svage grupper af Jytte Hestbech kommer i næste nummer af landsbladet.
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Kender du det?
•

Du tager sove- eller nervemedicin
jævnligt
• Du har måske gjort det i mange år
• Du oplever, at du ikke kan fungere
som tidligere
• Du oplever en uforklarlig angst
• Du har intet overskud eller energi
Hvis du har nogle af disse oplevelser, kan det
måske skyldes din sove- eller nervemedicin.
Telefonrådgivning, kontaktpersonordning og
støttegrupper for medicinafhængige
Yderligere oplysninger:
BenzoRådgivningen
Telefon 70 26 25 10
mandag til torsdag kl. 18–20
samt onsdag kl. 9-11
benzo@sind.dk
www.benzo.dk

ToTalFerie.dk

De bedste Ferie- og Rejsetilbud på nettet
Ferieboliger – Rejser – Weekendophold

Bliv overrasket – Klik Ind

..vi hedder jo ikke ToTalFerie bare for sjov !!!
www.totalferie.dk – Fordi Ferien ikke kan gøres om !

º
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SIDE LIGGENDE

Alt for få førtidspensionister

benytter pensionstilbud
tekst Alvilda Nielsen

Med den nye førtidspensionsreform, der er gældende fra
01.01.2003 fik førtidspensionister mulighed for at indbetale til
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og Den supplerende
arbejdsmarkedspension (SUPP). For førtidspensionister, der fik
tilkendt førtidspension efter den 01.01.2003 er det lovpligtigt
at indbetale til ATP, men førtidspensionister, der var tilkendt
førtidspension før 01.01.2003 fik også muligheden og alle
førtidspensionister fik mulighed for at spare op i SUPP.

Egen indbetaling
Før skat

Fordelen ved ordningen er, at staten skal indbetale det dobbelte af hvad man selv indbe-taler. Beløbet, der skal indbetales er i 2008 kr. 81,- pr. måned til ATP og kr. 140,- pr. må-ned
til SUPP. Beløbene man indbetaler, er fradragsberettigede før
skat, hvilket svarer til at man i alt selv skal indbetale i alt kr.
132,60 pr. måned til begge ordninger, men beløbet der opspares er kr. 663,- pr. måned.

Statens indbet.

Opsparing ialt

Efter skat

ATP*

Kr. 81,00

Kr. 48,60

Kr. 162,00

Kr. 243,00

SUPP

Kr.140,00

Kr. 84,00

Kr. 280,00

Kr. 420,00

* ATP er lovpligtig for førtidspensionister, der har fået tilkendt pension efter 01.01.2003
Hvis man ønsker at benytte ordningen, skal man henvende sig på kommunen og vi er
gerne til rådighed med yderligere oplysninger.

Overgangsregel
Kapitel 11
§ 2 stk. 3 under ændringer vedr. lov nr. 287 af 12. maj 1999
Stk. 3. Personer, der er omfattet af stk. 2, som har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse med virkning fra før
den 1. januar 2002, og som umiddelbart inden det fyldte 65. år modtager førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb, jf. § 13 i lov om social pension, bevarer fortsat disse tillæg som 65- og 66-årige. Staten afholder
udgifterne til de tillæg, der ydes til folkepensionister som 65- og 66-årige. Erhvervsudygtighedsbeløbet indgår ikke i
opgørelsen af indtægtsgrundlaget for pensionstillæg og personlige tillæg efter § 29 i lov om social pension.
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Kan I huske

”en social mishandlet borger”
fra sidste forår?
Jeg fik endelig et fleksjob hos en autoforhandler og det var alle tiders job, ”et drømmejob”, der var skræddersyet til mig og jeg
holdt meget af mit arbejde. Ja, jeg skriver, var alle tiders job, for nu har jeg det ikke mere, der kom desværre en praktikant som
kunne klare noget af det jeg lavede og han var gratis arbejdskraft og er der stadig efter 6 mdr. som gratis arbejdskraft, han får
den samme ydelse af kommunen som står for hans sociale ydelse, uanset om han er i arbejde eller ej.
Derfor skrev jeg i frustration, dette brev til den institution han blev sendt ud fra, for at gøre dem opmærksom på deres konkurrenceforvridende måde sluse at en praktikant ud i erhvervslivet.
Til PMU
(praktisk medhjælper undervisning,
for unge mellem 18 og 25 år)
Jeg ved ikke hvor jeg skal henvende mig, men vil gøre Jer
opmærksom på at når I sender en PMU-er ud i praktik hos
en virksomhed uden en tidsbegrænset praktikperiode, kan
det få følger for enkelte personer som er ansat med tilskud i
virksomheden.
I mit tilfælde er det sådan at vi fik en PMU-er i praktik i nov. til
og med dec. 07, som lidt efter lidt overtog mine arbejdsopgaver med at servicerer lager, værksted og salgsafdeling, det er
kørsel efter reservedele til værksted og lager, afhentning og
udbringning af kundebiler, afhentning af nummerplader på
motorkontoret og andre lettere opgaver. Hans praktik blev
forlænget fra januar 08 til marts 08.
Jeg var ansat i fleksjob hos en autoforhandler som kontormedhjælper, lagermedhjælper og til kørsel for værksted og
for salgsafdelingen. Da jeg i en spidsbelastning skulle arbejde
flere timer på kontoret og ikke havde så meget tid til at
servicerer lager, værksted og salg, blev det PMU-eren som fik
disse opgaver, da firmaet fandt ud af at han nok kunne køre
bil, for ellers var der ikke rigtig noget for ham at lave.
Da spidsbelastningen var ovre og regnede jeg med at skulle
tilbage til mine sædvanlige opgaver for lager, værksted og
salg, så var der ikke noget til mig, for PMU-eren havde fået
mine opgaver

og det gik fint. Men problemet blev så at jeg ikke have arbejde
nok til de timer jeg var ansat til i mit fleksjob og manglede
disse opgaver for at få mine timer til at hænge sammen.
Da PMU-erens praktikperiode blev yderligere forlænget igen,
kunne jeg ligesom se at mit gode job var ved at smuldre og
da der ikke var udsigt til at jeg fik mere at lave på kontoret,
kunne jeg se at der skulle ske noget.
Derfor fik jeg min opsigelse den 31.03.08 og står uden arbejde, fordi jeg ikke kan konkurrerer med en der arbejder gratis.
Firmaet vil helt sikkert benægte at dette er tilfældet, men ikke
desto mindre er han den indirekte grund til at har jeg mistet
mit job pga. de nævnte manglende arbejdsopgaver.
Jeg vil indtrængende bede Jer tænke på, at når I sender en
ung ud i praktik, at der også er en begrænset praktikperiode,
evt. på 2-3 mdr., for hvis et firma ikke kan beslutte sig til om
de kan bruge den unge indenfor den periode, er det måske
ikke lige noget for dem.
Dette er min personlige mening og jeg kan frygte at det sker
flere steder. Det grænser til grov udnyttelse af de unge og en
stor gevinst for de implicerede firmaer.
Med venlig hilsen
XXXXXXXXXX

Jeg vil råde fleksjobbere til at værne om deres arbejdsopgaver som står i deres ansættelseskontrakt, i tilfælde at der kommer
praktikanter ind på deres arbejdsplads, for ellers bliver det måske deres job der bliver overtaget af en ”gratis medhjælper”.
Jeg har intet hørt fra institutionen PMU og fornemmer lidt at de er totalt ligeglad med følgerne for andre ansatte, jeg er skuffet
over at det ikke tages mere alvorligt, for de vil hellere tilgodese deres egne klienter.
Dette skulle nødigt blive kotume, at fleksjobber bliver tilsidesat, for at en arbejdsgiver vil ”tjene” på at have en ung sen udviklet
ansat gratis og udnytte en stakkel der ikke selv kan sige fra, fordi de ikke selv kan vurdere deres begrænsninger.
Lokalforeningen Nordjylland.
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Arkivfoto

Fleksudvalget
Der er dannet en lille gruppe under LfF, som er et fleksudvalg,
hvor disse personer vil prøve at være opmærksomme på
hvad der ske inden for fleksjob området og derved kan vi evt.
hjælpe andre der er i fleksjob, med at få et godt arbejdsforløb.
Det er jo regeringens ønske at så mange som muligt, kommer
i fleksjob, i stedet for at modtage førtidspension.
Vi har 5 mærkesager, men der er også nogle flere sager som
kan fylde meget i en fleksjobbers arbejdsliv, der er kommet enkelte forespørgsler på noget af dette som der bliver
skrevet lidt om her. Hvis der er andre ideer til hvad vi kan
gøre for fleksjobberne, er I velkommen til at kontakte os i
Fleksudvalget.
Aftaler mellem arbejdsgiver og kommune skal være korrekt
udfyldt, da der af og til er sket nogle fejl/misforståelser mellem
parterne, som også påvirker fleksjobberens arbejdsliv. Det er
vigtigt at der bliver beskrevet nøjagtigt hvad skånehensyn der
er på tale, for at sikre at fleksjobberen et optimalt forløb.
Der skal være mere fokus på hvilke fleksjob kommunerne godkender, så at en fleksjobber ikke får et job som slet ikke svarer
til sine evner, f.eks. at en fleksjobber i panik over den langsomme sagsbehandling tager et fleksjob som vedkomne slet ikke
kan magte, men kommunen godkender alligevel fleksjobbet,
selvom der er lægeligt dokumenteret at vedkomne ikke må
arbejde i en bestemt branche.
Opfølgning fra kommunens jobkonsulent skal ske personligt
og ikke ved afkrydsning i et skema. Fleksjobberen kommer tit
i tanker om nogle spørgsmål, når vedkomne sidder sammen
med en jobkonsulent og disse spørgsmål kan ikke besvares
igennem et upersonligt skema. Og skal ske mindst 1 gang
årligt.
Det skal også være helt klar aftale for arbejdsgiveren / kommunen hvilke regler der er om refusion til arbejdsgiveren og
ved sygdom. Også aftale om hvad en fleksjobber skal gøre i
tilfælde af sygdom, uanset om det er kort eller længere tids
fravær.
En fleksjobber skal heller ikke gå og være bekymret for hvad
der sker hvis vedkomne ikke magter det job som han/hun er
ansat i, der skal naturligvis være klare regler for hvilken sats
man falder tilbage på, hvis jobbet ikke er det rette. Mange
går og frygter for deres indkomst når helbredet ikke holder til
fleksjobbet, så de skal muligvis vente på et nyt fleksjob, der
kommer vores forslag om ”fleks løn” ind i billedet

Der skal måske i den nærmeste fremtid skrives lidt i bladet om
nedenstående emner i let læseligt sprog, så der er chance for
at forstå hvad der egentlig menes med de snørklede regler.
Rettigheder og Pligter som fleksjobber.
Også til visiteret til fleksjob.
Og mellem 2 fleksjob.
Det er nok også en god ide at have diverse foldere og hæfter
i lokalforeningerne, så vi kan dele dem ud til de fleksjobber
der har behov for noget på skrift. Der kan også henvises til
Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: www.bm.dk
Kommunerne skal have ens løn afregning til div. arbejdsgivere/fleksjobbere i stedet for at opfinde deres egne lønsatser.
Angående faglig-kontingent, burde det være muligt at have
evt. halv sats for at være med i den faglige organisation, så
at en fleksjobber har mulighed for at være medlem og kan
trække på fagforeningen for at få hjælp i sager hvor et fleksjob
ikke fungerer rigtigt. Vi må prøve at opsøge fagforeninger og
høre om mulighederne for en slags fleksjob-kontingent.
Der skal nok laves en hjemmeside for Fleksudvalget under LfF,
så der skrives om fleksjob sager/forløb, så det vil være nemmere at søge på en direkte side om fleksjob, det kan være lidt
uoverskueligt at søge hele LfF´s hjemmeside igennem for at
finde noget man kan bruge i f.b.m. fleksjob.
Lokalforeninger og medlemmer af LfF er velkommen til at
komme deres meninger og kommentarer til dette, vi vil gerne
have et godt Fleksudvalg, så kontakt os.

Et Hjertesuk!!!
Kan vi virkelig ikke finde 3 eller 4 mere til udvalget og hvordan gør vi det interessant at deltage i udvalget? der må da
være andre der har noget at bibringe med til at gøre fleksjob
livet bedre, der mangler nogle med erfaring fra fleksjob til at
fortælle om både godt og skidt i et fleksjob. Det kunne være
skønt at få en god saglig historie i bladet.
Husk at, sammen er vi jo som bekendt stærkere og alle forslag
er velkomne.
Med venlig hilsen
Fleksudvalget
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Førtidspensionister
på Færøerne
H.C. Andersen skrev engang ”At rejse er at leve”
Mange af os har sikkert glemt at rejse, i dag handler det om at flytte sig fra et punkt til et andet på den hurtigste og kortest mulige
tid, hvis det da overhovedet kan lade sig gøre, når man er førtidspensionist.
tekst Bjarne Buhl

Edith der er medlem af bestyrelsen i Vestjylland havde fået
den ide at vi skulle prøve at gøre det H.C. Andersen gjorde,
at opleve og opleve det næsten umulige for os, at komme til
Færøerne
Som sagt så gjort. Det blev annonceret at vi skulle være
mindst 4 deltager for at få en rejse til knu ca. 1.700,- kr. pr.
næse inkl. en bil og overnatning på hele turen.
Vi blev 4 der mente vi godt kunne klare den lange rejse til det
fjerne ”danmark”.
Lørdag morgen tog vi af sted i meget god tid for nu skulle
der rejses og opleves rigtig mange ting sammen og Edith og
Bente havde købt proviant til hele ugen og det var pakket
godt sammen i dejlige kølertasker.
Ja vi nåede ikke engang 100 km før den første kaffe pause var
lagt ind. Vi var et par rygere der jo også trængte til en smøg
og kaffen var jo varm hjemmefra. Vi fandt et dejligt sted med
udsigt over Limfjorden hvor vi ”levede” (nød udsigten).
Det var fantastisk bare at nyde i fællesskab. Det er jo noget
andet end at rejse alene som vi alle havde prøvet før.
Turen med færgen var to dage hver vej og var en del af hele
arrangementet. Vi kan godt kalde det en form for Krydstogt
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for først kom vi til Bergen i Norge hvor det var meget tåget
på vej ind men tågen havde lagt sig da vi igen vendte næsen
mod Færøerne.
Et Atlanterhav som det aldrig var set før sagde mange der
havde prøvet turen mere end en gang. Total blik stille det
var så mågerne der fulgte skibet kunne spejle sig i havet.
Fantastisk!
Vores kahyt var dejlig selv om der ikke var vinduer (”koøjer”)
for vi var jo ikke på luksusrejse men ”bare” på en rejse.. Det var
fint nok for os selv om der var tre kvinder og ”kun” en mand.
Vi fik det hurtig arrangeret sådan at Bjarne stod først op og
lod pladsen vige for damerne der havde flere gøremål end
ham (mente han).
Maden ombord var og blev ligesom vi havde forberedt madpakker og gør det selv mad på dækket og det var faktisk hyggeligt da vejret var med os.
Ja vejret var så fint at selv søsygetabletterne blev gjort til
skamme.
Endelig om morgenen kl. 6 Færøsk tid (der er en times
forskel) kom vi i havn med tåge som lettede inden vi fandt
vandrehjemmet.
Vi tog selvfølgelig rundt på øerne og så rigtig mange smukke
landskaber og områder. Kendetegnet for det hele var at vi var
midt i Atlanterhavet ingen træer og fårene havde lige fået lam
ja tiden var skruet lidt tilbage på årstiden, men smuk var det
og vi kan kun anbefale en sådan tur, selv om tre dage næsten
var for lidt.
Jeg har valgt ikke at uddybe opholdet på Færøerne for der
findes mange smukke bøger om emnet, men kun konstatere
at det hele forløb i en munter stemning og uden problemer af
nogen art.
Hjemturen var lige så smuk som turen op.
En rejse vejr også for førtidspensionister.
førtidspensionisten 2/2008
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Ledvogteren
giver dig sunde led

Ledvogteren er til dig med skrøbelige og slidte led eller til dig, som belaster kroppen
i forbindelse med hårdt arbejde eller sport. Ledvogteren består bl.a. af Grønlæbet Muslingolie,
der har en yderst positiv virkning på slidte og svage led samt ingefær til lindring af ubehag.
Hver kapsel indeholder 350 mg Grønlæbet Muslingolie og 290 mg ingefær.
Vi anbefaler 1 – 2 kapsler pr. dag.
Ledvogteren fås hos Matas, helsekostbutikker og hos udvalgte apoteker
i pakning med 45 kapsler til vejledende udsalgspris kr. 149,95.
Nærmere info:
Pharma-Vinci A/S
telefon 47 77 07 08

Pharma-Vinci A/S
Care for health since 1941
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Frivilligt Samråd

Alvilda er nu prisbelønnet

Alvilda Nielsen fra foreningen
af Førtidspensionister blev
kåret til Årets Ildsjæl ved årsmødet i Frivilligt Samråd.
tekst Anne-Mette Riis • Foto Poul Erik Bilstrup

Det var Alvilda Nielsen, der løb med den største opmærksomhed ved årsmødet i Frivilligt samråd.
Hun blev nemlig kåret til Årets frivillige Ildsjæl for sit ukuelige
arbejde i Foreningen af Førtidspensionister Thy / Mors og fik
overrakt et glashjertet fra Glas og Uld som symbol på, at hun
har hjertet på rette sted.
Formand Ulla Andersen begrundede onsdag aften tildelingen
af prisen med hendes uegennyttige arbejde for andre, der
ligesom hun selv er blevet førtidspensionist.
Alvilda arbejdede i Morsø Sparekasse i mange år, men måtte
på grund af en ødelagt ryg sige farvel til arbejdsmarkedet i
utide. I stedet lægger hun et stort stykke arbejde i foreningen,
der er blevet den største lokalforening i landet.
Formålet er primært at hjælpe sygdomsramte borgere, som
finder det svært at møde det offentlige system.
Alvilda kender sociallovgivningen til fingerspidserne. Utallige
gange har hun siddet som bisidder i både Morsø og Thisted
Kommune, når sager skulle fremlægges og et resultat skulle
nås. Alvilda nyder stor respekt i kommunerne på grund af
sin retskaffenhed og sin indsigt i lovgivningen sagde Ulla
Andersen blandt andet.

Alvilda sidder desuden i hovedbestyrelsen i Landsforeningen
og har været primus motor for udgivelse af et landsblad.
Fem-seks gange om året mødes hun med politikere på
Christiansborg for at fremlægge nogle af de problemstillinger,
førtidspensionister må slås med.
Alle politikere er glade for at mødes med Alvilda på grund af
hendes store viden, sagde Ulla Andersen.
I sin beregning i øvrigt fremhævede hun årets store fællesarrangement i en fyldt teatersal med Erik Clausen, der på
sædvanlig underholdende og provokerende vis fortalte om
menneskets to hjernehalvdele. Der var desuden planlagt et
temamøde med højskolemanden Poul Erik Søe, der desværre
blev syg og døde forinden.
Til oktober planlægges et stort marked med fokus på sundhed
for øens frivillige organisationer i Bankohallen. Efter beretningen blev der hygget med fællessang og god musik leveret af
Niels Otto Degn, Bjarne Knudsen, Topper og Jørgen Degn.
Frivilligt Samråd er en paraplyorganisation for foreninger på
Mors.

førtidspensionisten 2/2008
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5882

Fætter Morten 9 år - altid fuld fart frem

Kusine Julie 27 år - allermest til aktiv ferie

Moster Sanne 48 år - instruktør i klatreklubben

Onkel Bendt 67 år - nyder at færdes i det fri

Genoptræning
– uden ventetid
Efter en operation i knæet, hoften
eller ryggen gælder det om at komme
hurtigt i gang med genoptræning. På
Center for sundhed og træning tilbyder vi effektive
genoptræningsophold – tilpasset dig!
Besøg www.gigtforeningen.dk/middelfart eller ring til
centerchef Alice Viby på telefon 63 40 16 40 og hør,
hvordan du hurtigt kommer i gang – uden ventetid.

Her er fire generationer, der aldrig
bliver trætte af at udfordre sig selv.
Stærke knogler sparer man op til hver dag - hele livet.
Har du og din familie nok på kalkkontoen?

UniKalk ® forhandles på apoteket, i Matas og hos førende helsekostbutikker.

Prisen afhænger af opholdets varighed og indhold.

styrker knoglerne

Pharma-Vinci A/S
Care for health since 1941
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www.unikalk.dk

Landsforeningen for Førtidspensionister

ÅRSBERETNING 2008
Siden sidste landsmøde har vi fået flere nye lokalforeninger og
dem vil jeg gerne byde velkommen i vores netværk.
På sidste landsmøde lovede jeg at der ville blive afholdt kurser
flere forskellige steder i landet, det ser ud til at det kan lade
sig gøre med de næste to kurser som vil blive afholdt to til tre
steder i landet, medio august og medio september.
Kurserne vil være ”Den gode sagsbehandling” og ”Redskaber
til støtte og kontaktpersoner”.
Formålet med det første kursus er at få redskaber til at kunne
påvirke kommunerne til, som minimum at overholde vejledningen fra socialministeriet om god sagsbehandling.
Det andet kursus er en opfølgning på det første og også beregnet på at give nogle redskaber til dem som har gennemført
bisidderkurset bl.a. med at kunne passe på sig selv.
Vi har søgt om Satspulje igen i år, men fik desværre ikke
noget, det har vi forsøgt at gøre socialudvalget opmærksom
på ved at forelægge en beregning på hvad en henvendelse i
gennemsnit koster hos DUKH i forhold til os.
Det var spændende tal, DUKH kr. 4.327 pr. henvendelse og
hos os er tallet kr. 37,00.
Blandt andet i den forbindelse har vi været i folketingets
socialudvalg og arbejdsmarkedsudvalg, hvor vi begge steder
afleverede ca. 3600 underskrifter mod ægtefælle/samleverafhængigheden. Desuden drøftede vi sygedagpenge indtil
ens sag bliver afgjort, anke ved matchgruppeplacering, revalidering, skånejob (job m/løntilskud) erhvervspraktik og
bibeholdelse af invaliditetsydelse ved folkepension, da vi jo
ikke bliver raske ved overgang til folkepension. Vi har også
været i Velfærdsministeriet, til et møde med ydelseskontoret
v/kontorchef Bent Nielsen, for at forelægge vores synspunkter
og bl.a. fremkomme med et forslag om leasing af invalidebiler
og også der afleverede indsamlede underskrifter mod ægtefælle/samleverafhængigheden. Desuden drøftede vi lægekonsulenternes rolle, retssikkerhed og boliger, der bliver for
dyre for førtidspensionister i byerne.

Igen har jeg siden sidst, været på besøg i en del af vores lokalforeninger og vil også i år sige tak for den gode modtagelse
som både Inge og jeg har fået.
Det ser ud til at det er ved at lykkedes at få lokalforeningerne
til at enten deltage eller være fælles om sociale arrangementer.
Vi har som de første været til møde med formanden for skattekommissionen, hvor vi fik forelagt de ting som landsforeningen har på det område.
Vi er blevet inviteret til, sammen med Social og Retspolitisk
forening, at lave et fremstød til forbedring af sagsbehandlinger uden at lægekonsulenterne får den magt som de har i
dag.
Resultatet af dette samarbejde vil foreligge senere på året.
Da den tidligere næstformand, af helbredsårsager ikke kunne
fortsætte, har desværre været nødvendigt, at finde ny næstformand. En stor tak til Georg Lillie for det arbejde som han
har lavet.
På det sidste landsbestyrelsesmøde besluttedes det, at vi
fremover skal have 2. næstformænd. De to nye næstformænd
er: Lena Krog Pedersen og Bjarne Buhl. På samme møde blev
Margrethe Lind valgt som landssekretær.
I december 07 lavede vi en annoncekampagne i TV2-Fyn, med
to daglige annonce indslag a 30 sekunder i 5. dage.
Resultatet medlemsmæssigt var ikke særligt stort, men på
Landsforeningens hjemmeside, som var med i annoncen var
der over 600 flere besøg.
Om det har været pengene og arbejdet værd kan være svært
at sige, for erfaringsmæssigt er vores målgruppe meget lang
tid om at reagere.
En stor tak til alle for den indsats I har gjort for at hjælpe andre
mennesker.

I er med til at gøre en forskel.

Carl-Erik Nielsen, Landsformand

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.
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det sker lokalt
førtidspensionisten

NR .

Bornholm
Åbningstider i Sagahuset:

Sagavej 2, 3700 Rønne
Mandag kl. 10-11.30
Her kan du møde mindst 1 fra
bestyrelsen
Tlf. 56 91 08 80 • FFP-B@hotmail.com
Hjemmeside: ww.ffp-b.dk

Faaborg - Midtfyn
BESTYRELSE:
Formand, bisidder og suppleant til
Landsbestyrelsen og kontaktperson i
Korinth og omegn:
Henrik Hansen, Viadukten 1, 1sal Korinth
5600 Faaborg, Tlf. 25 13 82 85
Næstformand og repræsentant til
Landsbestyrelsen, bisidder og kontaktperson i Faaborg, Millinge og
Svanninge:
Hans Sørensen Assensvej 229
5642 Millinge, Tlf. 42 80 81 23
Kasserer og kontaktperson i Ringe:
Sanne Uhre, Gestelevvej 22
5750 Ringe, Tlf. 62 62 39 25
Bestyrelsesmedlem, sekretær og kontaktperson i Bøjden og Horne :
Elisabeth Kanstrup Ramsevej 5A
Bøjden, 5600 Faaborg, Tlf. 62 60 14 41
Bestyrelsesmedlem og koordinator
for Aktivitetsudvalget:
Herdis Larsen Lindevej 19
5600 Faaborg, Tlf. 22 15 91 14

2 ·

Juli

2008 · 5. årgang

Åbne huse
Suppleanter:
• Lars Hansen, Stubmøllevej 14
5600 Faaborg, Tlf. 22 46 44 72
• Allan Bech, Dyreborgvej 12
5600 Faaborg, Tlf. 62 61 47 67
Aktivitetsudvalg:
• Herdis Larsen, Lindevej 19, 5600
Faaborg
• Lars Hansen
Stubmøllevej 14, 5600 Faaborg
• Henrik Hansen,
Viadukten 1, 1. sal, Korinth, 5600
Faaborg
Fleksjobsudvalg:
• Carsten Hammerich
Pugesøvej 6, 5600 Faaborg
• Hans Sørensen
Assensvej 229, 5642 Millinge
• Lars Hansen
Stubmøllevej 14, 5600 Faaborg
Hjælpere i Bestyrelsen:
• Kirsten Sørensen
Assensvej 229, 5642 Millinge
• Irene Hansen
Irisvænget 2, 5856 Ryslinge
• Vibeke Sørensen
Svendborgvej 11, 5750 Ringe
• Finn og Anette Pedersen
Pejrupvej 28, 5600 Faaborg
• Carsten Hammerich
Pugesøvej 6, 5600 Faaborg
• Ulla Toft Pedersen
Grøftager 40, 5750 Ringe
• Gitte Larsen
Møllegårdsvænget 9, 5672 Nr. Broby
• Tina Wilhelmsen
Fallevej 5, 5772 Kværndrup
• Anita Falkenberg
Rødhøjsvej 74, 5772 Kværndrup

”Det Gamle Bibliotek”
Grønnegade 44 5600 Faaborg
Onsdage 2008
27.08 - 10.09 - 08.10 - 05.11
Tirsdag
09.12 .08 ( Julestue )
Onsdage 2009
14.01 - 11.02 - 11.03 - 22.04 - 20.05
17.06
”Fælleshuset”
Stationsvej 2 5750 Ringe
Mandage i 2008
01.09 - 29.09 - 27.10 - 24.11 ( Julestue)
Mandage i 2009
26.01 - 23.02 - 23.03 - 27.04 - 25.05 - 22.06

Foreløbige aktiviteter
i efteråret 2008
Torsdag d. 28 August kl.16.30 Tur med
fiskekutteren Marna, fra Faaborg havn .

Bowling i Assens
Korsvangcenteret 1, 5610 Assens
Søndage 07.09.2008 kl.16.00 og
19.10.2008 kl. 17.00
Kontakt Herdis omkring pris og tilmelding tlf. 2215 9114
Egeskov Marked
Onsdag d, 17 september,
Bøjdenvejen 22, 5772 Kværndrup .
Lokalforeningerne på Fyn, har sammen en
stand på markedet.
Medlemsfest
Lørdag d. 15 November er der medlemsfest. Indbydelser vil blive sendt ud.
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Fredericia

Horsens
BESTYRELSE:
Formand: Vibeke Pedersen

BESTYRELSE:
Formand: Lena Krogh Pedersen
Nagbølvej 43, 6640 Lunderskov
e-mail: nunuka@privat.dk
Tlf. 75 58 60 40
Mellem kl. 7.30- 8.30 og efter kl. 20.00
Næstformand: Georg Lillie
Kongensstræde 37, 7000 Fredericia
e-mail: georglillie@msn.com
Tlf. 41 56 30 31 - i dagtimerne

Tlf. 75 61 50 63 - 50 41 38 06
e-mail: vibekeogcarsten@hotmail.com
Kasserer: Lene Jespersen
Tlf. 75 64 05 53 - 20 74 48 38
Sekretær: Karin Jensen
Tlf. 23 82 04 97

Møde på ”Vindmøllen” hver den første
tirsdag i måneden. Kl. 16.00 til 18.00.
Åben rådgivning.

Førtidspensionistforeningen
holder til på Ceres Centret,
Nørretorv 4 – 6, 8700 Horsens.

Landsforeningsrepræsentant:

Kerteminde
KONTAKTPERSONER:

• Britta Due, Sybergs Have 69,
5300 Kerteminde, Tlf. 65 32 33 32 træffes bedst formiddag.
• Johanne Jeppesen er foreningens
repræsentant i Landsforeningen.
• Mads Jeppesen er foreningens
repræsentant i Landsforeningens
Flexudvalg.

Anna Andersen
Foreningens e-mail:

llf-ktm@hotmail.com
Foreningens hjemmeside:

www.123hjemmeside.dk/lff-ktm

Haderslev

Onsdag formiddag mødes vi på Ceres
Centret fra kl. 10ºº - 11.30, hvor vi drikker kaffe sammen og hygger os.

BESTYRELSE:
Formand: Bente Ravnskjær Weber
Tlf. 60 91 83 19 - 74 52 76 58
e-mail: benteweber@forum.dk

Ca. en gang om måneden tager vi på
tur, eller har fællesspisning, medlemsmøde og lignende.
2 gange om året bestræber vi os på, at
holde et lille bankospil.

Birthe Villasen
Tlf. 22 96 38 92

Kom og få vores program, så kan I derigennem se, hvad vi ellers laver.

Hillerød
Kontakt os:
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.
Kontaktpersoner: Lennart og Niels-Erik

Ikast - Brande
BESTYRELSE:
Formand: Bjarne Dueholm

Mosevænget 5, 7330 Brande,
Tlf. 97 18 05 30 - 23 71 51 30
e-mail: bjarne.dueholm@mail.tele.dk
Næstformand: Villy Sørensen
Vibevej 5 B, 7430 Ikast, Tlf. 97 70 74 77
e-mail: villy@mvb.dk
Kasserer: Eddie Sørensen
Vestervang 16, 7441 Bording,
Tlf. 28 72 69 36, e-mail: jes@os.dk
Revisor: Birthe Søndergaard
Akacieparken 21, 7430 Ikast,
Tlf. 97 15 56 54,
e-mail: f-g-s@mail.tele.dk
Hjemmeside og IT: Eddie Sørensen
Vestervang 16, 7441 Bording,
Tlf. 28 72 69 36
e-mail: jes@os.dk

Bestyrelsen:
Formand
Britta Due • 65323332
Næstformand
Jeanette Solvang
Kasserer Gerda Jakobsen • 65391160
Sekretær
Vivi-Ann H. Nielsen
Pr-ansvarlig
Gerda Jakobsen
Kaffemutter
”Gumse” (Gunvor)Andersen
Kaffemutter
Connie Hansen
Bestyrelsesmedlem
Søren Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Kristian Olsen
Bestyrelsesmedlem Kim Gommesen
Suppleant
Claus Andersen
Suppleant
Margrethe Lind

Åbent hus
Vi holder åbent hus den 2. tirsdag i hver
måned på: ”Mødestedet”, Strandvejen
10 C, 5300 Kerteminde fra kl. 13.00 til
15.00.
LFF – Kerteminde holder ”åbent hus”
hver anden fredag, dvs. fredage i lige
uger fra kl. 13.00 til kl. 16.00 (Britta)
Her hygger vi, (derfor kalder vi det også
hygge fredag), vi spiller forskellige spil,
vi strikker – hækler og maler, og ikke
mindst – snakker vi sammen både i flok
og på to - mands hånd.
Vi holder åbent hus den hos DUI, 5330
Munkebo, kl. 13.00 til 15.00 hver anden
måned, og håber på, at vi også kommer til dette på Hans Tausencentret i
Birkene.
LFF – Kerteminde giver selvfølgelig kaffen til disse arrangementer.

Aktiviteter:
Vi har mange aktiviteter, både nogle der
er i gang og mange som er på vej.
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Vi har et malerhold, som mødes hver 14.
dag, hvor der er en underviser på.
Svømmehold, der mødes hver uge.
Motionshold, der også mødes hver uge.
Et petangquehold, der mødes en gang
hver uge i sommerhalvåret.
Til ovenstående hold, er alle medlemmer velkomne, også de passive medlemmer.
Vi spiller billard hver tirsdag kl. 10 – 12
på Aktivhuset, Vestergade, Kerteminde.
(Vivi-Ann og Kristian)
Vi spiller Bowling sidste mandag i hver
måned i Munkebo Idrætscenter fra kl.
16 til 17, men man møder op kl. 15.40
(Laila og Britta)
Vi har blomster-binding 1 gang om
måneden, og vi har nogle stykker, der
dyrker motion og svømning sammen 1
gang om ugen. (Gerda)

København
BESTYRELSE:
Formand: Jan B. Olsen

København Nv
Ring venligst til mig vedr. Indmelding/
bisidder/arrangementer eller
spørgsmål om vores Forening på tlf.
25115008 onsdag og fredage fra kl.
10-12
E-mail: j.b.olsen@mail.dk
Næstformand: Finn Efland.
Bisidder/kontor/cafe-dag
Albertslund
Kasserer: Carsten L. Hansen.
Pc. Work/tryk
København Ø
Bestyrelsesmedlem Mona Andersen.
Valby
Ring venligst til Mona på tlf.50599058
ang. tilmelding til vores arrangementer. Mandage fra kl. 10-11
Frivillige hjælper:

Efter sommerferien spiller vi petanque 1
gang hver måned. (Søren)
Til august holder vi frokost i det grønne
med medbragt mad og hunde (hundene skal være omgængelige, og kunne
tåle andre hunde). Vi holder det på
Kerteminde Civile Hundeførerforenings
baner, Gedeskovvej, Kerteminde. (Hans
og Kristian)
Til September planlægger vi en tur til
Naturama Svendborg, og når vi når hen
under jul, tager vi til Tivoli og kigger
på lys og udstilling. Hvis nogle kunne
tænke sig en tur i rutschebanen, står det
dem frit for.
Ud over dette forsøger vi at arrangerer
spændende foredrag ca. 2 hvert år.

Kontingent:
Enkelt medlem
Dobbelt medlemskab
Passivt Medlemskab

250 kr. årligt
400 kr. årligt
100 kr. årligt

Vi er pt. ca. 74 medlemmer, hvoraf de 12
er passive.
Vel mødt i LFF – Kerteminde, hvor der er
plads til et godt grin, en lille tåre, en stor
diskussion, en privat samtale, masser af
gode idéer og hyggeligt samvær.
Alt dette og meget mere kan der læses
om på vores nye hjemmeside, som er
under opbygning: lff-kerteminde.dk
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Herdis B.C. Ottinger

Vi holder til i Griffenfeldsgade 58
2200 N København

Kontortid
Første fredag i hver mdr. fra kl. 10-12
Sidste fredag i hver mdr. fra kl. 12-14
Vores Cafe-dag er blevet lidt af en succes, således at vi nu har åbent 2 gange
om måneden.
Første fredag og sidste fredag i hver
måned fra kl. 10-14 plus det løse.
Men vi vil så gerne have at der kommer
endnu flere medlemmer/gæster og kigger ind til vores
Hyggelige Cafe-dage.
Vores arrangementer løber fint af
stablen. Besøget på Arken museum, gik
rigtig fint. Det var jo om Skagen malerier. Foredraget af Jytte Hestbech gik
over alt forventning. Så jeg regner med
at vi skal have flere foredrag i ”Huset” i
den kommende periode. Det er så hyggeligt når vi for gæster langvejs fra, til
vores arrangementer. Tak til jer alle der
kiggede forbi.
Vores borgmester Jacob Hougaard kom
også på besøg. Det gik faktisk rigtig
godt, man kan mærke at Borgmesteren
arbejder for vores sag, men desværre
er han jo også låst af lov/paragraffer/
penge direkteret fra Christiansborg. Der
var tid til at svare på spørgsmål fra de

fremmødte, det klarede Borgmesteren
fint. Så alt i alt en god ”Spørgetime”.
Så jeg regner stærkt med at det ikke er
sidste gang, at vi har Borgmester Jakop
Hougaard på besøg. Han udtrykte da
også ønske om at komme igen.
I skrivende stund mangler vi vores store
tur til Hven, samt vores årlige Bakketur.
Men mon ikke vi kan sige at det var et
par gode dage.
I august lægger vi ud med en tur i
Zoologisk Have. Så bliver det ellers
spændende at se, hvad vores aktivitetsgruppe ellers vil lave af arrangementer
for det sidste halvår. Vores Julefrokost
ligger jo fast. Jeg skulle hilse fra Mona
og sige i godt må ringe til hende ang.
tilmelding til vores arrangementer. Det
er jo hver mandag fra kl. 10-11. Så ring
nu, ikke.
Så har vi ellers været ude og ”Fremvise”
vores Forening. Først en fantastisk tur i
Bella-Center, som foregik over 3 dage.
Rehab-messe. Jeg vil gerne sige tak
til Kristian Jensen og alle jer andre i
Handicapidrættens Videncenter, for at
vi måtte have lov og være med.
Vi mangler i skrivende stund at deltage
2 steder, (Måske 3 steder, Kulturdage
2008 som foregår på Lygten) Nørrebrofestival samt Grundlovsdagen på
Christiania.
Så vil jeg gerne sige tak til 2 af vores
medlemmer for deres rørende artikler i
Landsbladet.
Man kan næsten kun sige, at det er godt
man ikke er alene.
Som fast kutyme går bestyrelsen jo ned
i kadence her i juli måned. Kontoret
holder lukket, samt vores Cafe-dage.
Vores første Cafe-dag efter vores lille
ferie, bliver den 1 august, på sædvanlig
tid, fra kl. 10-14 og ikke at glemme, alt
det løse.
Jeg vil lige til sidst sige, at postvæsnet
desværre ikke lever op til sin berømte
standard. Så hvis i ikke har modtaget
post fra os af, Landsbladet o.s.v., inden
for ca. 3 måneder, så vær` sød og give
mig et opkald eller mail. Skal samtidig
hilse fra Carsten og høre om der er nogen der ikke har modtaget deres medlemskort til vores forening, (Det er ikke
kortet fra Samvirke af) I bedes venligst
give mig besked, over telefon eller mail.
Så sender jeg noget til dig.
Rigtig dejlig sommer til jer alle.
Venligst bestyrelsen i København
Jan B. Olsen

førtidspensionisten 2/2008

23

0-&.""3&)&--&-6/%+&/4$)3#""(&5)0.4&/
,"41"3,-0,'""#03(.*$)"&-.""3&36/&.0&'&-5

WWWBISGAARDMAAREDK
% MAIL ADVOKATFIRMA BISGAARDMAAREDK
&ISKETORVET s .RREGADE   s  /DENSE # s &AX  

4LF  

Østbirkvej 2, 8700 Horsens
Tlf 8919 2900
www.danishcrown.dk

24

førtidspensionisten 2/2008

Nordfyn
BESTYRELSE:
Formand: Lotte Sørensen
Kælebro 15, 5400 Bogense,
Tlf. 64 86 12 30, mobil 61 16 90 20
Næstformand: Ida Rasmussen
Østrup Skovgårdsvej 51, 5450 Otterup
Mobil 26 74 41 96
e-mail: ida_oestrup@hotmail.com
Kasserer: Dorthe Bondesen
Svinget 27, 5450Otterup,
Mobil 20 88 58 29
e-mail: db_bondesen@privat.dk
Sekretær: Vibeke Rasmussen
Chr. Koldsvænget 8, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 14 07
E-mail: vib_ras@hotmail.com
Bestyrelsesmedlemmer:
• Dorte Sørensen
Brønstrupvej 54, 5485 Skamby
Tlf. 64 85 17 40, mobil 22 77 74 29
e-mail: dorte20@hotmail.com
• Betina Holm
Sømarksvej 218, 5471 Søndersø
Tlf. 64 89 18 08, mobil 20 76 18 03
e-mail: betina@saknet.dk
• Helle Bøg
Plantagevænget 13, 5462 Morud
Tlf. 66 15 53 86, mobil 61 69 29 51
e-mail: hbb@manet.dk
Sup: Torben Thomsen
Ømosevej 2B, Skovby, 5400 Bogense
Tlf. 64 81 31 12

vi alle kan blive til at se godt ud, ellers
fortsætter vi bare på et nyt hold. Vi starter mandag d. 1. sep. kl. 11.00 til 13.00
og frem til 8. dec. 2008. Opstart efter jul
bliver 5. jan. og frem til 9. marts 2009.
Har du lyst til at deltage, så tilmeld dig
allerede nu til:
Ida Rasmussen tlf. 26 74 41 96
Du er altid velkommen til at kontakte
bestyrelsen

Nordjylland
BESTYRELSE:
Formand: Lona Nørlev

Askevej 15, 9480 Løkken,
Tlf. 98 99 16 26 - Mobil: 20 68 14 18
e-mail: mulle15@mail.dk
Næstformand: Anna - Lise Kiel
Rundmarken 3 B, Harken,
9800 Hjørring, Tlf. 98 91 16 63
Mobil. 41 61 16 63
e-mail: annalisekiel@stofanet.dk
Kasser: 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
Bestyrelsesmedlem: Tove Jensen
Tøtmosen 29, 9800 Hjørring

Første Onsdag i hver måned, har vi
hygge dag, alle er velkommen
Der serveres gratis kaffe

Ny Assens
BESTYRELSE:
Formand: Alice Christiansen
Tlf. 62 72 14 01
Træffes hverdage mellem kl. 15ºº - 16ºº
Næstformand og Kasserer:
Elisabeth Rasmussen
Tlf. 35 12 06 59 Mellem kl. 18ºº - 20ºº
Foreningens Adresse:
Springenbjergvej 3
5620 Glamsbjerg

Nyborg
BESTYRELSE:
Formand: Helle Hansen

Tlf. 62 29 21 90
Bestyrelsesmedlemmer:

•
•
•
•
•

Kurt Jørgensen, Tlf. 65 37 25 27
Betty Søe
Margit Madsen
Bente Klausen
Bente Larsen

Der er personlig rådgivning
Landsbestyrelsen:
Dorthe Bondesen og Lotte Sørensen
Fleksudvalg:
Lotte Sørensen

hver onsdag fra kl. 13.00 til 15.00:

Hjemmeside:

www.foertidspensionisten-nyborg.dk
Forsamlingsbygningen
Østergade 9
9800 Hjørring.
Tlf. 98 90 39 79

Vi mødes i ”Vestervold” i Nyborg, den
3. mandag i hver måned kl. 13ºº - 16ºº

Lokalafdelingsudvalg:
Lotte Sørensen og Vibeke Rasmussen

Så er det tid for nye og spændende
aktiviteter her på Nordfyn
Foreningen holder sommerferie i
hele juli md. og frem til uge 33
Vi starter op i Bogense i NFN´s lokaler
d. 12. aug. kl. 10.00 og d. 20. aug. i
Søndersø i Borgerhuset kl. 10.00
EDB på VUC i Søndersø er det noget
for dig.
Efter sommerferien har kurset overskriften Layout. Du kan få lært, at lave nogle
meget spændende indbydelser, pjecer
osv. Hvis der er tid til det, kan vi også
lærer, at fjerne rynker på billeder, så

Her kan man møde, og evt. nyde en kop
kaffe med bestyrelses medlemmer og
rådgiver for lokalforeningen for førtidspensionister i Nordjylland.

Støt vore annoncører
de støtter os
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Odense
BESTYRELSE:
Formand: Hans Chr. Andersen
Østerbro 61, 5000 Odense C.
Tlf. 66 19 34 15
Mail.ahc.andersen@gmail.com
Kasserer Arne Dencker
Stavadgyden 201, 5270 Odense N
Tlf. 66 18 06 83
Mail.arnebuster@hotmail.com
Sekretær Grethe Larsen
Henriettevej 75, 5000 Odense C
Tlf. 63 12 25 46
B.medlem Anna Poulsen
Roersvej 29 2-4, 5000 Odense C.
Tlf. 40 75 40 87
B.medlem Per Olesen
Rønnehaven 12, 5320 Agedrup
Tlf. 66 10 98 51
B.medlem Peter Hansen
Dankvartdreøers Vej. 39, 5230 Odense M.
Tlf. 66 14 34 36
1. Suppleant Per Fogde
2. Suppleant Charlotte De Vos

DER ER ÅBEN I NETVÆRKSKONTAKTEN
- FRIVILLIGCENTER PÅ
Jens Benzons Gade 54, 5000 Odense C .
Fra Kl. 12.30 – 14.30.
MANDAG D. 11. AUGUST
MANDAG D. 8. SEPTEMBER
MANDAG D. 13. OKTOBER
MANDAG D. 10. NOVEMBER
DER ER FERIE LUKKET I JULI og
DECEMBER
ANNA POULSEN ER FORENINGENS
KONTAKT PERSON TLF. 4075 4087
MED VENLIG HILSEN
Hans Christian Andersen
formand

Region Sjælland
BESTYRELSE:
Formand: Arne Cederholm

Åsø Bygade 25, 4171 Glumsø
Tlf. 22 44 99 13
e-mail: alc4171@elvis.dk
Næstformand: Henrik Hjorth
Lindhøjvej 3, 4800 Nykøbing F
Tlf.: 24 83 14 24
e-mail:a.h.hjorth@privat.dk
Kasserer: Jan Busse
Ferskenvej 38, 4700 Næstved
Tlf.: 35 12 53 28 - 20 92 86 28
e-mail: busse@email.dk
Sekretær: Steen Sepstrup
Smedebakken 43,Tybjerglille Bakker
4160 Herlufmagle
Tlf.: 57 64 29 05 / 20 87 33 17
e-mail: sepper@post.tele.dk
Bestyrelsesmedlemmer:

• Gitte Olesen
Kornbakken 33, st. tv., 4700 Næstved
Tlf.: 50 94 67 18
e-mail: frigga@kunst.dk
• Inge Thorsen
Engvej 18B 90, 4700 Næstved
Tlf.: 55 72 24 05
• Carsten Dyja
Rosengården 109, 4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 70 32
e-mail: dyja@c.dk
Bestyrelsessuppleanter:

• Hanne Baltzer
Egedal 21, 1. dør 3, 2690 Karlslunde
Tlf.: 29 82 43 26
hannebaltzer@hotmail.com
• Tanya Madsen
Sct. Jørgenspark 106, 3. mf.
4700 Næstved
Tlf.: 22 30 11 85
tanyamadsen@gmail.com
Revisor: Jan Fagerberg
Kværkebyvej 78, 4100 Ringsted
Tlf.:57 52 55 33
Jan@huset-fagerberg.dk
Revisorsuppleant

Lone Bach
Rypevænget 30 A - Brøderup
4733 Tappernøje
Tlf.: 55 37 17 00
Lone-Bach@stofanet.dk
Telefon vagten kan kontaktes
tirsdag og torsdag mellem kl. 13 og 16
Arne Cederholm
Henrik Hjorth (Lolland & Falster omr.)
Gitte Olesen
Steen Sepstrup / sekretær
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Foredrag
Den 09-10-08 kl. 19.00 vil der være
foredrag af major Michael Mentz i
lokalet få futura, majoren er tidligere
chef for dragon eskadronen i Næstved
nu er han chef for de kongelige stalde i
København.

Set og sket!
Flex og skånejobbere Region Sjælland.
Vi var to mand her syd for storstrømmen,i Bella centret sammen med
København det var interessant at se alle
de hjælpemidler stort som småt. Der var
mange mennesker det er bare synd,
at det er så svært, at få de hjælpemidler
ud til de mennesker, som har brug for
dem. Der var små radiosendere, til biler
senge, kørestole, cykler og meget andet.
Har en aftale med København om at
samarbejde om at lave udflugter som vi
prøver at få i gang. Håber det lykkes.
Med hilsen Henrik Hjorth
Region Sjælland

Struer/Thyholm
BESTYRELSE:
Formand: Bente Stougaard, Struer
Tlf. 97854687
Kasserer:

Alice Christensen, Struer
Tlf. 97 85 42 84
Medlemsmøde:

Vi holder medlemsmøde hver onsdag
i lige uger fra 11 – 13. Adressen er FDF
huset Nordvest vej, Struer.

I maj måned fik vi mulighed for at dele
hus med FDF spejderne i Struer. Det
giver os flere muligheder for forskellige
aktiviteter bl.a. skal vi have en fælles
mad aften.
Den 15 maj havde vi en rigtig dejlig og
hyggelig foredrag med Kresten Touborg
fra SF.
Vores sommer udflugt bliver en dejlig
tur på vandet med skonnerten Saga.
Der vil blive flere tiltag i løbet af sommeren.
En hilsen til alle fra Struer afdelingen

Svendborg

Thy/Mors

BESTYRELSE:
Formand: Hanne Hørdum
Stenten 6, Thurø 5700, Svendborg
Tlf. 62 20 60 68 – 29 24 37 93
Kasserer: Estrid Heldager
Nyborgvej 109, 5700 Svendborg
Tlf. 62 2183 58 – 23 71 49 39
Bestyrelsesmedlem + Repræsentant i
Landsforeningen: Dorthe Aa. Møller
Bestyrelsesmedlem: Tommy Krogh
Bestyrelsesmedlem: Walter Møller

BESTYRELSE:
Formand: Annemarie Saaby

7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 72 26 44
e-mail: annemariesaaby@mail.dk
Næstformand: Pia Correll Mouritsen
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 72 07 34
e-mail: floravej@karby.dk
Kasserer: Alvilda Nielsen
Dragstrup, 7950 Erslev, Tlf. 97 74 40 47
e-mail: alvilda@mail.dk
Sekretær: Birthe Rahbek Nielsen
Sundby, 7950 Erslev, tlf. 97 74 62 59
e-mail:birani1950@msn.com

E-Mail: lff-sydfyn@hotmail.com

Aktiv bestyrelsesmedlem:

Vi mødes i Multihuset – Gl. Skårupvej
3, 5700 Svendborg – 1. og 3. mandag i
måneden mellem 15 og 17 – når vi altså
ikke har aftalt at mødes et andet sted ;-)
Når I modtager dette blad har vi sikkert
haft en god sommerfest.
I starten af august forventer vi, at have
mulighed for at deltage i foreningernes
dag i Svendborg, endnu kender vi ikke
datoen, men det arrangement kan I
sikkert læse mere om i dagspressen og i
vort nyhedsbrev til vore medlemmer.
I efteråret forventer vi, at vi kan få besøg
af en eller flere repræsentanter fra kommunen , vi laver det som et åbent arrangement, der forhåbentligt kan trække
nye medlemmer til.
I september regner vi med, at vi skal til
Egeskovs Marked, hvor de fynske lokalforeninger skal have en stand sammen.

Lilly Sørensen Bach
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 72 59 85
e-mail:kelli@mail.dk
Suppleant: Knud Rask Nielsen
7700 Thisted, Tlf. 20 21 59 81
Hjemmeside:

www.foertidspensionisterthymors.dk

Hyggeklub:
Den 2. og 4. torsdag fra kl. 13.30 til kl.
15.30 har vi hyggeklub i Plantagehuset i
Thisted. Vi laver 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.

Tønder
BESTYRELSE:
Formand: Bjarne Nielsen

Tlf. 2553 7874
e-mail: bjarne-h.nielsen@webspeed.dk
Bestyrelsesmedlemmer:

• Peter Christiansen
Ribe Landevej 11, 6270 Tønder
Tlf. 74 72 70 45 - 50 80 21 90
e-mail: pctynne@pmail.com
• Ketty Petersen
Bjerndrup Bygade 5, 6200 Aabenraa
Tlf. 73 68 00 80
Suppleant:

Arrangementer:

Ulla Wissert
Tlf. 74 72 19 59

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

Vejle

Åben Rådgivning:

Sted:
De Frivilliges Mødested
Vettelsgade 2, 7900 Nykøbing Mors
Tid: 2. og 4. tirsdag hver måned
kl. 13.30 til 15.30
De Frivilliges hus
Skolegade 9, 7700 Thisted
		
Tid: 1. og 3. onsdag hver måned
kl. 16.00 til 18.00

BESTYRELSE:
Formand: Marie Brændstrup
Tlf. 75 83 70 32
e-mail:strup@mail.dk
Næstformand : Else Aistrup

e-mail:eaistrup@mailme.dk
Kasserer: Jan Kjær Frimann
Tlf. 75 89 09 87 – 40 27 91 68
e-mail:frimabb@get2net.dk

Støt vore annoncører
de støtter os
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Vi er til
at tale med
Så ring på 70 12 50 00,
hvis du har brug for et
godt råd. Vi står altid klar.
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Vestjylland
BESTYRELSE:
Formand: Bjarne Buhl

Hovedgaden 76, 6980 Tim
Tlf. 97 32 28 28
e-mail: bjarnebuhl@mail.dk
Næstformand: Jan Kipker
Tulipanhaven 22, 6950 Ringkøbing
Tlf. 20 30 12 64
e-mail: kipker@mail.dk
Sekretær: Eva Olsen
Alkjærparken 15, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 20 78
e-mail: evaulla@webspeed.dk

Der bliver serveret kaffe, tee og brød
til. Evt. Entre bliver offentliggjort i
dagspressen.
Henrik Dam Kristensen der er en meget
aktiv politikker, men har afsat tid til at
komme på besøg i Ringkøbing og fortæller om emnet overførsels ydelser og
socialdemokratiets holdninger til bl.a.
førtidspensionister.

Foreningen vil fremover mødes hver
anden torsdag fra kl. 15 til 17 i De
Frivilliges Hus på Mølholmsvej 2. Der har
man mulighed for at komme og få en
snak med ligestillede og har man behov
for rådgivning eller en bisidder, vil vi
være behjælpelige, så godt som vi kan.
Opstart torsdag d. 8. maj kl. 15.00.

Kasserer:

Per Fredskild
Grønlandsgade 6, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 27 70
e-mail: fredskild@mail.dk
Kontaktperson: Mariane Svendsen
Heboltoft 35, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 20 46
e-mail: mesv@mail.dk
Bestyrelsesmedlem: Gerda Thorsted
Velling Kirkeby 69, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 38 36
e-mail: gerda.t@privat.dk
Suppleant: Edith Nørgaard Nielsen
Enghavevej 29, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 04 98
e-mail: edith@stampeselektro@mail.dk
Hjemmeside: www.ffvest.dk

Lokaler / Aktiviteter
Vester kær 5, 6950 Ringkøbing
Vi har egne lokaler i Medborgerhuset
hvor der er PC undervisning, kaffe
hygge, Træning af ryg, skulder og nakke
samt mandagshygge med rundstykker
hver anden mandag i lige uger.
-Gå ture hver onsdag kl. 10 ved Gerda
- Cafedag 1. onsdag i hver måned kl. 13
- Pc undervisningen starter man. d. 15/9
Husk tilmelding ved kontaktperson
Mariane Svendsen 98 32 36 84
Sommer lukket i juli.

Foredrag
Henrik Dam Kristensen
Medlem af folketinget for
Socialdemokraterne
Onsdag den 17. september kl. 19.00
Sted: 3 F Huset
Holmsland. Byskellet 33
6950 Ringkøbing

Formand: Ea V Jensen
Petershøjvej 5, 9280 Mou
Tlf.: 40 75 99 09
mail: dsl290416@vip.cybercity.dk
Kasserer: Eva-Vibeke Madsen,
Runddyssen 52, 9230 Svenstrup J
mail: eva-vibeke@mail.dk
Sekretær: Elena Bilstru
Feggersundvej 21, 2.tv, 9220 Aalborg Ø

For mere information: Læs mere på
www.foertidspensionist.dk

4-Kløveren
Aalborg
BESTYRELSE:
Formand: Ea V Jensen

Petershøjvej 5, 9280 Mou
Tlf.: 40 75 99 09
e-mail: dsl290416@vip.cybercity.dk
Kasserer: Eva-Vibeke Madsen
Runddyssen 52, 9230 Svenstrup J
e-mail: eva-vibeke@mail.dk
Sekretær: Elena Bilstru
Feggersundvej 21, 2tv 9220 Aalborg Ø.

Ny forening i Aalborg for førtidspensionister, fleksjobbere, skånejobber og
langtidssyge.

Vi er en forening for førtidspensionister i alle aldre, efterlønsmodtager og
folk, der er på vej til pension/fleksjob.
Vi holder til på Asylgården i
Gudumholm, hver tirsdag formiddag
fra kl. 9.30 til ca. 12.00.
Vi hygger os med forskellige ting såsom spiller spil, laver ting og har banko
hver måned, vi tager også nogle gange
på ture, efter valg af medlemmerne.
Kom indenfor og kig! Alle er velkommen.
Sommerferie fra den 10 juni til den 9
september 2008.
Kontakt formand:

Susanne K Jensen Tlf. 98 31 72 17
Er du langtidssygemeldt, førtidspensionist, eller er du ansat i et skåne- eller
fleksjob?
Og har du lyst til, enten aktivt eller passivt, at være med i en lokal forening i
Aalborg?
I forlængelse af et afholdt informationsmøde onsdag d. 5. marts 2008 i De
Frivilliges Hus i Aalborg med deltagelse
af formanden for Landsforeningen for
Førtidspensionister, er der nu taget initiativ til, at danne en forening i Aalborg
for førtidspensionister.
Der blev afholdt stiftende generalforsamling d. 22. april, hvor der blev valgt
en bestyrelse:

Fleksudvalg
KONTAKTPERSONER:
Birthe Gotfredsen Tlf. 98 95 84 02
Bedelundvej 39, 9830 Tårs,
e-mail: trolderik@mail.dk
Lena Krog Pedersen Tlf. 75 58 60 40
e-mail: nunuka@privat.dk
Arne Cederholm Tlf. 22 44 99 13
e-mail: alc4171@elvis.dk
Lotte Sørensen Tlf. 64 86 12 30
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I et sidste forsøg på at få samlet et
optimalt fleksjobudvalg, vil der blive
indkaldt til et møde efter sommerferien.
Der er for få personer i udvalget til at det
kan fungerer og vi vil gerne have mere
fokus på udvalgets eksistens, så der er et
stort ønske om flere frivillige deltagere
fra de forskellige lokalforeninger.

ner med i udvalget, men også for at få
nogle fleksjobbere til at deltage i mødet
og støtte op om at der er brug for os
i udvalget, uden at være med i selve
udvalget.
Vi vil derfor gerne have en forhåndsmelding om dette har nogen interesse, så
der kan arrangeres et godt møde, hvor
alle der er interesseret er velkommen.

Så send en mail til Birthe Gotfredsen
trolderik@mail.dk eller til Carl-Erik, hvis
i ønsker at deltage, eller har noget på
hjertet, som gerne tages op på mødet.
Carl-Erik vil sende en mødeindkaldelse
senere, når vi ser hvor mange der ønsker
at deltage.
På Fleksjobudvalgets vegne
Birthe Gotfredsen

Vi vil gerne vide om der er stemning for
holde et nyt møde, for at få flere perso-

Landsforeningen for Førtidspensionisters ·

Landsbestyrelsen

Landsformand

Næstformand

Landskasserer

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

Bjarne Buhl
Hovedgaden 76, 6980 Tim
Tlf. 97 32 28 28/24 67 02 18
e-mail: bjarnebuhl@mail.dk

Alvilda Nielsen
Dragstrupvej 67, 7950 Erslev
Tlf. 97 74 40 47
e-mail: alvilda@mail.tdcadsl.dk

Næstformand

Sekretær

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

Margrethe Lind
Tlf. 65 93 86 70

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

Mærkesager
1. Fokus på lægekonsulenternes rolle.
2. Midlertidig førtidspension til borgeren, når det er be
sluttet, at det enten er fleksjob eller førtidspension
borgeren skal have.
3. Oprettelse af arbejdsvurderingsinstitutioner geografisk,
svarende til kommuner eller amter, hvor man skal have
ansat alle de specialister, som er nødvendige for at
kunne vurdere borgerens funktionsevne i forhold til alle
erhverv. (Dette burde kunne gøres på 1-2 uger). Dette
for at borgeren ikke som nu bliver mere syg jo længere
tid sagen er uafklaret. Det medfører ofte mange flere
udgifter for det offentlige i form flere lægebesøg og
hospitalsophold.

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

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

SOMMERKURSER
BORNHOLMS
SOMMERHØJSKOLE
Bornholms Højskole
Almindingsvej 35
3720 Aakirkeby
Tlf.: +45 5697 4077 kl.10-14
Fax: +45 5697 4078
adm@bornholmshojskole.dk
www.bornholmshojskole.dk

LIVSGLÆDE
OPLEVELSER
UDVIKLING
2008
•
•
•
•

Ugekurser og 14 dageskurser
Senior- og bridgekurser
Vandre- og cykelkurser
Sang, musik og dans

Bustransport direkte til skolen
fra Ålborg og ned gennem landet.
førtidspensionisten 2/2008
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Afsender adr.:

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

