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Mangler du
en bil tilpasset
AALBORG

HERNING

dine behov?

AARHUS

Find en brugt bil, se flere
produkter, eksempler på
biler og meget mere
på vores hjemmeside:

KØBENHAVN
ODENSE
RIBE

Se aktuelle nyheder, tilbud
og info om events og meget
mere på vores Facebook:
facebook.com/
handicareautodanmark

handicare.dk/auto-danmark

Vi kan tilpasse din nye eller brugte bil efter dine behov. Vi bygger bilen op omkring dig, og er med hele vejen med rådgivning fra start til slut.
Handicare Auto har over 15 års erfaring og er Danmarks største opbygger af handicapbiler til kommuner, institutioner, erhverv og private!
Vi klarer enhver opgave! Se mere på handicare.dk, ring til os eller besøg en af vores afdelinger i hele landet!

HE R N I NG

KØBEN H AVN

AALBORG

RIBE

AARHUS

OD EN S E

Baggeskærvej 48

Park Allé 289 G

Fabriksparken 3

Industrivej 22

Bredskiftevej 6 A

Hvidkærvej 39

DK-7400 Herning

DK-2605 Brøndby

DK-9230 Svenstrup

DK-6760 Ribe

DK-8210 Aarhus V

DK-5250 Odense SV

+45 97 12 96 22

+45 43 20 57 00

+45 96 96 15 22

+45 76 88 18 00

+45 87 31 46 00

+45 63 15 20 00

Leder

Siden sidst...
I det forløbne halve år er der trådt en del ny lovgivning i kraft, som får den konsekvens at stort set
alle under 40 år ikke kan tilkendes førtidspension,
men skal igennem et ressourceforløb på op til 5
år og man kan endda tilbydes flere på hinanden
følgende forløb.
Reformen får også efter vores bedste skøn antallet
af tilkendelser af førtidspension til at falde fra ca.
16.000 årligt til ca. 6.000.
De ca. 10.000 som på de gamle ordninger fik førtidspension, vil fremover blive tilkendt fleksjob på
mellem 3 og 10 timer, desværre uden udsigt til at
kunne få et fleksjob.
Er det bedre at parkere disse mennesker på en
kontanthjælps lignende ydelse end en førtidspension, som stadig kan tidsbegrænses?
Det bedste der kan siges om den nye kontanthjælps lignende ydelse er at den bliver uafhængig
af ægtefællens indtægt og er ikke formueafhængig.
Der skal herfra være en opfordring til Christiansborg om at få fundet en model til hvordan der
bliver plads til alle de ledige fleksjobbere, som
man efter min mening skylder muligheden for at
kunne få det arbejde som man, efter ofte meget
lang sagsbehandling bliver tilkendt.

Dette kom der flere gode bud på og der vil efterfølgende i efteråret blive lavet flere tiltag.
Fremmødet til landsmødet var større end det
plejer, det fører forhåbentlig til en styrkelse af det
store frivillige arbejde som bliver udført i alle lokalforeningerne, for jo flere vi deles om opgaverne, jo
bedre. Det var dejligt at se en del nye ansigter.
Interessen for vores forening er stærkt stigende,
men når det kommer til at få folk til at stille op til
bestyrelse er der ikke den store tilslutning på trods
af at man får at vide at der vil være praktisk hjælp
at få fra Landsforeningen og lokalforeningerne.
Ofte er argumentet for ikke at stille op til en bestyrelse, at der er et for stort ansvar og arbejde.
Det mener jeg ikke, da vi altid opfordrer til at så
mange som muligt yder det de kan og at man kun
har ansvar hvis man overtræder den borgerlige
straffelov, men det gælder alle borgere i Danmark.
Landsforeningen fortsætter med at lave bisidderkurser og kan også tilbyde kassererkurser.
Center for frivilligt socialt arbejde har også en del
kurser som man kan deltage i. Se mere derom på
www.frivillighed.dk
I ALLE ØNSKES EN GOD SOMMER!
Carl-Erik Nielsen, landsformand

Forsidefoto: C-E.
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På besøg
hos Bygma i Hjørring

Først mødtes vi i Forsamlingsbygningen til en kop kaffe og en rullepølsemad, her gik snakken livligt, indtil vi skulle af sted til vores
grill-aftale. Her er vi samlet på p-pladsen ved Bygma.

Foreningen for Førtidspensionisterne i Nordjylland havde
inviteret medlemmer med på en tur i Bygma for at høre om
havegrill, onsdag 15. maj. Bygma-personalet synes det var en
god ide og ville meget gerne have os på besøg denne eftermiddag.
Vi blev modtaget af 2 meget venlige og friske ”grill-eksperter”
som havde tyvstartet med at lægge en steg på en gas-grill, så
vi kunne få en smagsprøve, der duftede rigtig godt, da vi kom
ind i butikken til deres grill-udstilling og med denne liflige
duft omkring os, fortalte de os om de forskellige havegriller,
som der var i udstillingen.
På disse ”vidundere” af forskellige grilltyper, kan man faktisk
lave det samme mad, som man kan i sit køkken. Der kan købes
forskelligt udstyr til grillen, så man kan lave næsten alt, lige

Et stort område med forskellige havegrill og masser af ekstra udstyr
til især Weber grillen.
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Med en kul-grill, skal man have god tid til at tænde op og her er en
grillstarter en meget god hjælp, når grillbriketterne har den rigtig grå
farve, fordeles de varme briketter i bunden af grillen og den er klar til
brug, det er lige før man ikke har brug for sit komfur, der kan jo grilles
både sommer og vinter, hvis man har mulighed for det og så slipper
man for stege-os i køkkenet.

fra at stege/ røge kød/fisk, koge kartofler/grøntsager, bage
brød, lave pomfritter, pizza og til at lave æbleskiver på grillen,
fascinerende!!
En gasgrill er derimod meget hurtigere at starte op, man tænder bare for gassen og den er klar i løbet af 5 min. og de nye
gasgrill får kødet til at smage lige så godt og saftigt som med
en kulgrill. Dette beviste smagsprøverne til ug, det smagte
fantastisk.
Vi så på mange typer af grill, lige fra den store Weber kuglegrill- og gasgrill til den lille bordgrill Smokey Joe, som er en
smart camping/udflugtsgrill. Yderligere findes der også en
el-grill, men denne havde de ikke i udstillingen, men sådan
en el-grill er jo praktisk hvis man kun har en lille altan til grillhygge.

Et par friske ”grill-eksperter” med stegen fra gasgrillen.

Det nye tiltag fra Weber, er en røggrill, meget smart ide, her
kan der røges både kød, fisk, brie-ost, pølser og sikkert meget
mere. En smart opfindelse til hjemme-røgeren.
”Grill-pigerne” besvarede alle vores spørgsmål og vi blev
meget klogere på brugen af havegrill, det var en rigtig god
og lærerig eftermiddag hos Bygma og inden vi sluttede af,
fik vi hver en pose med forskellige brochurer på havegrill,
lidt opskrifter, blok, kuglepen, mundgodt og et mini vaterpas
som nøglering. Og ikke mindst en rabatkupon som gjaldt for
resten af maj måned. Super.

Vi takkede dem som støttede op om vores lille arrangement
og for en rigtig god eftermiddag og en stor tak til Bygma og
grill-pigerne, for at de havde tid til at fortælle os om havegrillerne, vi følte os rigtig godt modtaget og velkommen.
På bestyrelsens vegne
Birthe Gotfredsen

Får du førtidspension
efter gamle regler?
Fra den 1. juni 2013 og året ud kan alle, der får førtidspension efter gamle regler, vælge at
skifte til de nye. For nogle førtidspensionister vil det være en fordel, mens det for andre
ikke kan svare sig.
Førtidspensionister, der fik tilkendt førtidspension inden 2003,
kan nu vælge at skifte til de nye regler for førtidspension, som
blev indført i 2003. Hvis det gælder for dig, har du fået et brev
fra Udbetaling Danmark, hvor der står, hvordan du skifter.
Der er forskel på de nye og de gamle regler. For nogle vil det
være en fordel at skifte, mens det for andre ikke kan svare sig.
Hvis du ikke vil skifte, skal du ikke gøre noget.

Det er Folketinget, som med skattereformen fra 2012
besluttede, at alle, der får førtidspension efter de gamle
regler, kan vælge at skifte til de nye.
Hvis du vil vide mere om loven – læs lovforslaget her:
www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=145701

Sådan skifter du
Du skifter ved at udfylde og returnere den blanket, du har fået
i brevet fra Udbetaling Danmark.
Ønsker du at skifte, skal du gøre det i perioden fra den 1. juni
til den 31. december 2013. Hvis du fylder 65 år inden den 1.
februar 2014, skal Udbetaling Danmark dog have din blanket
senest to måneder før din fødselsdag.
Vær opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit valg.

Se mere på borger.dk
Hvis du har adgang til nettet, kan du få hjælp til at beslutte
dig på www.borger.dk/omvalg
Her kan du:
• logge på med NemID og se en beregning, der viser, hvad
du får i førtidspension, hvis du skifter til de nye regler.
• læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, inden
du beslutter, om du vil skifte.

Hvis du har brug for hjælp
Hvis du har brug for hjælp til din beregning, eller du har andre
spørgsmål, kan du ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70
12 80 61. Har du ikke mulighed for at ringe, kan du henvende
dig i din kommune. Læs mere på www.borger.dk/omvalg.

Vær opmærksom på!
• Hvis du i dag får højeste førtidspension, vil du sandsynligvis få mindre udbetalt, hvis du skifter.
Får du i dag forhøjet almindelig førtidspension eller mellemste førtidspension, er der mulighed for at du får mere
i førtidspension, hvis du skifter til de nye regler. Men, du
skal være opmærksom på, at dine rettigheder og eventuelle tillæg bliver påvirket, hvis du skifter til ’de nye regler.’
• Det er vigtigt, at du nøje overvejer dit valg, da det kan få
stor betydning for din økonomi. Husk, at du ikke behøver
beslutte dig med det samme.
• Du må gerne vente til du har tænkt dig grundigt om, da du
har resten af 2013 til at sende din ansøgning.
• Det kan være svært at overskue, om det vil være en fordel
at skifte. Derfor er det en god idé at tale med andre om det,
før du beslutter dig.
• Udbetaling Danmark og din kommune kan hjælpe dig
med oplysninger, men må ikke ”vælge for dig”. Hvis du er i
tvivl, kan det derfor også være en god idé at søge rådgivning hos Landsforeningen for Førtidspensionister, som kan
tilbyde medlemmer at lave en beregning.
førtidspensionisten 2/2013
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Mund- og Fodmalende Kunsteres Forlag ApS
Sankt Peders Stræde 39 st., 1450 København K
Tlf. 4635 4975 • E-mail: mail@mfk.dk
www.mfk.dk

Kvoter for tilkendelser
af førtidspension?

Af C.-E. Nielsen, Landsformand

Hvor mange kommuner er der som har lavet kvoter for tilkendelser af førtidspensioner,
lige som i Struer kommune.
Mig bekendt er det ikke lovligt og jeg vil nødig være kommende handikappet eller ulykkesramt, for tænk om det sker efter kvoten er opbrugt.
Efter gældende lovgivning er det helt klart at det skal være individuel sagsbehandling og
ikke en eller anden tilfældig kvote som skal afgøre om der skal tilkendes førtidspension.
Hvad er det som får nogle kommuner til at overtræde lovgivningen til skade for deres
egne borgere?
Uanset hvilken begrundelse kommunerene kunne finde på er det stadig ikke lovligt, men
desværre findes der ikke de store sanktions muligheder.
Jeg opfordrer hermed kommunerne til at følge lovgivningen.

førtidspensionisten 2/2013
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KARENS PLEJESERVICE
Personlig pleje • Rengøring • Indkøb • Praktisk bistand

DONG Energy Thermal Power A/S

Studstrupværket
Ny Studstrupvej 14
8541 Skødstrup
Tlf. 99 55 19 00

www.dongenergy.dk

Egervænget 17, Askov • 6600 Vejen
Tlf. 75 58 84 84 • 61 55 25 42
www.karens-plejeservice.dk

Rekonvalescenthjemmet
LYSGLIMT i Gilleleje Pragtfuld beliggenhed direkte til havet. Storslået udsigt.
Frisk luft. Naturskønne spadsereture.
Et køkken som tilbyder inspirerende varieret kost.
11 døgns ophold. Enkelt- og dobbeltværelser.
Godkendt af Sygesikringen Danmark.
For tilsendelse af brochure eller værelsesreservation
Åbent 23. april - 5. oktober 2012
Kontortid Man. - fre. 10 - 12 • Ring 4830 0247
Besøg også vor hjemmeside: www.lysglimt-gilleleje.dk
www.lysglimt-gilleleje.dk

GalloJob
Find dit løntilskudsjob gennem Gallojob
I Gallojob har vi de seneste 15 år hjulpet
førtidspensionister videre i job med løntilskud.
Overvejer du selv at søge et løntilskudsjob,
er du meget velkommen til at kontakte os
på tlf. 86 18 86 09
eller på gallojob@gallojob.dk.
Vi hjælper dig med evt. afklaring, opsøger
arbejdsgivere, støtter dig i praktikken, og
efter at du er blevet ansat. I Gallojob har vi
ingen tidsbegrænsning – vi er hos dig, så
længe, du ønsker det.
Vi ser frem til at høre fra dig om dine ønsker.
Med venlig hilsen
Kirsten Risom og Bjørn Stensvold
Gallojob, Nørre Allé 31, 3. • 8000 Aarhus C

Ændring af
fleksjobordningen

Af Alvilda Nielsen

Hvis man tilkendes et fleksjob vil man fremover blive aflønnet
efter andre regler. Jobcentret skal fastsætte hvilke skånehensyn den enkelte har og fastsætter antal effektive arbejdstimer og lønnen skal så fastsættes mellem arbejdsgiveren og
den ansatte, og kommunen supplerer lønnen op til max kr.
36.400,-. Aftalen skal genvurderes hvert 5. år.
Løn + tilskud kan højst udgøre mindstelønnen på området.
For hver kr. 1.000,- man tjener reduceres tilskuddet med 30%
= kr. 300,- indtil man kommer op på kr. 13.000,- i løn, herefter
reduceres tilskuddet med 55% = kr. 550,- for hver 1.000,indtil løn og tilskud tilsammen udgør kr. 36.400,-.

Løn		

Fradrag		

Tilskud		

0,00
1.000,00
10.000,00
13.000,00
14.000,00
24.000,00
34.000,00
36.000,00
36.400,00

30% af
0		 16.700,00
30% af
1.000,00		 16.400,00
30% af
10.000,00		 13.700,00
30% af
13.000,00		 12.800,00
30% af 13.000,00 + 55% af 1.000,00 		 12.250,00
30% af 13.000,00 + 55% af 11.000,00		 6.750,00
30% af 13.000,00 + 55% af 21.000,00		 1.250,00
30% af 13.000,00 + 55% af 23.000,00		
150,00
0			
0

Til udbetaling i alt
16.700,00
17.400,00
23.700,00
25.800,00
26.250,00
30.750,00
35.250,00
36.150,00
36.400,00
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Kragshedevej 84
5200 Odense V
Tlf. 63 13 08 80
www.walthersdinner.dk

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

privatraadgiver.com
din private og fortrolige socialrådgiver

Din specialist i arbejdsmarkedssager
www.facebook.com/privatraadgiver
www.privatraadgiver.com

Brev sendt
til Socialministeren
Socialt bedrageri?
1. Hvordan kan den enkelte borger vide om de evt. begår en overtrædelse af den sociale lovgivning, når der ikke er helt klare regler om hvad man må eller ikke må.
2. Krænker man ikke borgerenes retssikkerhed, når der er tale om at kommunerne reagerer på
anonyme henvendelser, som kan være ubegrundede.
Man fratager den anmeldte borger, muligheden for at retsforfølge den anonyme anmelder, for
uretmæssig anmeldelse og øvrige forhold vedrørende den borgerlige straffelov.
3. Det er vel også på kant med grundlovens bestemmelser om opdeling af lovgivende, udøvende og dømmende magt, når det er den enkelte kommune, som er både udøvende og
dømmende magt.
4. Landsforeningen for Førtidspensionister vil kraftigt opfordre til at der bliver lavet en lovgivning som retter op på ovenstående.
Med venlig hilsen
Landsforeningen for Førtidspensionister
v/ Carl-Erik Nielsen, landsformand
Stengade 8
3700 Rønne
Tlf. 21 72 30 06
carle@nielsen.tdcadsl.dk
www.foertidspensionist.dk

førtidspensionisten 2/2013
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Af Alvilda Nielsen

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

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

På den gamle ordning kan man få:

Alm. Forhøjet pension:
Mellemste pension:
Højeste pension:
			

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

Med alle de forskelligheder, skal man undersøge, hvad der
gælder for en selv, før man beslutter sig. Hvis man ønsker det,
kan vi lave beregningen.
Man kan rette henvendelse til Udbetalingdanmark i perioden
fra 01.06.2013 til 31.12. 2013 for at få førtidspensionen ændret, dog sker det med tilbagevirkende kraft fra 01.01. 2013.

Sundholmens Nyttehaver
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førtidsbeløb
invaliditetsbeløb
invliditetsbeløb og
erhvervsudytighedsbeløb

Om at passe godt på den
lille indre arbejdshest
Det er helt klart godt at have en lille flittig hest inden i sig,
som vil slide for at andre får det bedre. Men den lille hest skal
også plejes. Den skal have mad og hvile og strigles og nusses
om.
Man må ikke piske den lille hest, for så går det galt til sidst. Så
kan den ikke mere - og den vil gerne og kan utrolig meget,
faktisk kan den tjene én hele livet, hvis man er god ved den.
Det vigtige er, at den frivillige lærer sig selv at kende og de
signaler kroppen giver om, at man kører for hårdt på. Kroppen
lyver ALDRIG. Hvis man ikke lytter, vil kroppens signaler blot
blive stærkere og stærkere... man kan ikke bare overhøre dem
og fortsætte uden ændringer, uden at kroppen reagerer på
det. Man er nødt til at mærke sig selv.
Man er nødt til at gå i dialog med de signaler og forsøge
at forstå dem og forsøge at fjerne det, som udløser dem.
Alarmlamperne fra kroppen er bl.a. den lange række af symptomer på stress, som de fleste kender, men det kan også være
helt individuelle ting, som man kun selv er klar over er tegn
på, at man er på vej ud over kanten.

En stor motivation til at blive bedre til at passe på sig selv,
kan måske være, at man når man passer godt på sig selv også
kan være rollemodel for andre, som man selv synes i hvert
fald skulle begynde at tage bedre vare på sig selv. Man må
selv kunne klare at vise den hensyntagen til sig selv, som man
ønsker at se den anden tage. Let er det ikke. Men ”Det første
skridt på vejen er at opdage disse ting hos sig selv. Være mere
opmærksom på sig selv og på sin krop. Måske kan man ikke
lave en masse om sådan lige på en gang, men man er faktisk i
gang med processen, når man har opmærksomheden, så går
det den rigtige vej”.
Sådan er det i hvert fald for mange frivillige ildsjæle med varme hjerter og et kæmpemæssigt engagement. De brænder
tit deres lys i begge ender.... og de tror ALTID at de ikke kan
brænde ud. Men det nytter jo heller ikke noget blot at give
den engagerede dårlig samvittighed over at være elendig til
at passe på sig selv. Man kan jo ikke gøre for, at man tænder
let og brænder meget.

Og det er jo grundlæggende også en super god ting!

førtidspensionisten 2/2013
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BESTYRELSE:

Formand, kasserer, bisidder og repræsentant til landsbestyrelsen:
Erik Jepsen, Klinteskovsvej 6, Helnæs,
5631 Ebberup, Tlf. 23 95 17 34, hverdage
16 – 18.
E-mail: jepsenbyg@msn.com
Næstformand: Torben L. Damgaard
Bestyrelsesmedlem: Henrik Lund
Suppleant til bestyrelsen: Hans Erik
Jepsen
Revisor: Bruno Andersen
Revisorsuppleant: Marianne Andersen

Allerød
Allerød Førtidspensionister er en lille
hyggelig forening i Allerød for folk som er
førtidspensionister, langtidssygemeldte
eller i flex /skånejob.
Adresse: Kirkehavegård, Kirkehaven 1618, 3450 Allerød
Åbningstider: Mandag og onsdag
kl. 10-14
Kontingent pt.: Aktive medlemmer 250
kr./½ år. Passive medlemmer: 50 kr./½ år
Hjemmeside: www.afpn.dk
Udover div. kreativiteter bliver der også
brugt en del tid på billard og wii.
Hver 14. dag bliver der arrangeret akvarelmaling, hvor der bliver fremstillet nogle
rigtige flotte billeder. Her er et lille udpluk.

Nogle gange bliver der bagt nogle lækre
kager.
Vi arrangerer fælles morgenmad 1 gang
om måneden, og brunch/ frokost engang
i mellem.
Derudover forsøger vi også at arrangere
nogle ture og arrangementer som ”ryster”
folk lidt sammen.
Vores julefrokost blev holdt i Allerød bowlinghal. Det var rigtig hyggeligt.
Til vores påskefrokost som blev holdt på
Gården blev der bl.a. pustet fjer og løbet
med æg.
førtidspensionisten 2/2013
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4-kløveren
Kontaktperson:
Formand: Susanne K. Jensen,
tlf. 98 31 72 17
Kontakt rådgiver: Ea V Jensen,
tlf. 40 75 99 09 - mellem 16 og 18 i hverdagen og læg en besked på telefonsvareren, så ringer hun dig op ellersend en
E-mail: eavolfgang@live.dk
Vi er en forening for førtidspensionister,
efterlønnere og folk, der er sygdomsramte og måske er på vej til enten førtidspension eller fleksjob. Vi mødes hver
tirsdag i Asylgården i Gudumholm fra kl.
9.30 til 12.00.
Vi hygger os sammen med en kop kaffe/
te og rundstykker, pris: 10 kr.
Tager på ture og har banko hver måned.

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

Nogle af vores kommende planer er, at vi
vil deltage i Aktiv fritid i gågaden i Allerød
d. 24-8-2013.
Vi er også i gang med at arrangere en
sensommertur til Den blå planet.
Det var hermed lidt nyt fra os. Vi har stadig
plads og lyst til nye medlemmer, så hvis
lysten er der,er alle velkomne til at kontakte os.

Hilsen
Formand Pia Lohse

Birthe Gotfredsen
Bedelundvej 39
9830 Tårs
Tlf. 9895 8402
Email: bigtrolderik@mail.dk
Ea V. Jensen
Tlf. 4075 9909
Email: eavolfgang@live.dk
Carl-Erik Nielsen
Stengade 8
3700 Rønne
Tlf. 21723006
Email: carle@nielsen.tdcadsl.dk

Horsens
Formand:
Karin Jensen
Tlf. 23 82 04 97
E-mail: karin_jensen@fibermail.dk

Kasserer:
Solvej Graversen
Tlf. 75 62 51 37- 61 46 33 83
E-mail: sunway@mail1.stofanet.dk

Sekretær:
Hanne Arentoft
Tlf. 75 61 58 94- 50 41 54 48
e-mail: hannearentoft@hotmail.com
Vi mødes hver onsdag kl. 10 til 11.30 i
Sund By butikken Åboulevarden 52 til en
kop kaffe og en gang om måneden tager
vi på tur ud af huset.

Kerteminde
Formand:
Elisabeth Larsen
Grønløkkevej 14, 5300 Kerteminde
Foreningens tlf. 41 19 97 00
Hjemmeside: Www.lffkerteminde.dk
E- mail: info@lffkerteminde.dk
Næstformand:		
Kristian O. Holm – Vrangbæk		
Kasserer: 			
Karin Borup Jensen		
Sekretær:			
Vivi - Ann S. Holm – Vrangbæk		

Øvrig Bestyrelse:
/Kaffe - Kage:
Gunvor Andersen		
Connie Hansen			
Aktivitets Udvalg:		
Søren Nielsen			
Bjarne Thagesen
Hanne Thagesen		

Suppleant:			

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

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

Revisorer:
Hans Lund			
Karin Rosenbæk		

Suppleant:			
Henning Wagner		

LF – Repræsentant / Suppleant:
Åben Post - Efter behov

Vi afholder fast Åbent Hus / Hygge –
Fredag fredag i lige uger fra 13.00 – 16.00
- hvor foreningen er vært med te og kaffe
Og dem der nu har lyst medbringer mundgodt efter eget ønske.

Dette sker på:

”MØDESTEDET”
Strandvejen 10 c.
5300 Kerteminde
Den årlige Sommer Fest afholdes fredag
d. 28/06 - 2013 - og så går Foreningen på
Sommerferie. Vi mødes igen d. 09/08 2013

God Sommer til Alle
Bestyrelsen

Derpå informerede hun så de fremmødte medlemmer om bestyrelsens
visioner for det kommende år. Tillige
berettede hun også om det forgangne
forenings år.
Karin fremlagde friskt regnskabet - og
kassen stemte som altid. Vivi-Ann ved
pc’en og 20 veloplagte medlemmer deltog aktivt i kampen om tarteletterne.

Sidste svarfrist: 19/06 - 2013
Ring til Gumse på tlf: 20 89 44 16

Et forslag om en mindre kontingent
forhøjelse for støttemedlemmer blev
vedtaget. Dette for at gøre det mere
attraktivt at blive aktivt medlem samt
tillige at opnå de aktive medlemmers
fordele såsom bisidderhjælp m.m.

April:
- Bestyrelsesmøde: 10/04

Maj måned i kreativitetens tegn!
Forår/Sommer 2013
Sommeren er nu så småt ved at banke
på døren - og vi er også klar til at byde
den velkommen.
I planlægningen af årets aktiviteter er
der selvfølgelig taget højde for vore
medlemmers ønsker i det omfang det
nu har været os muligt.
Humlemagasinet. Det der engang var et
grossistfirma i humle med salg til private
er i dag både Sigfreds Pedersens museum, et dukkemuseum og besøgshaver
m.m. der er mulighed for at købe bla.
kaffe og kage i stedets Café, se mere i
næste nummer af LFF-Posten

Vi er så heldige at vi fik et tilbud som vi
ikke kunne stå for: ”Vil I lære noget om
knytning for begyndere”? - Ja tak!.., det
eneste det kræver er at man medbringer
en skruetvinge eller andet til at fastholde den anden ende af sit håndarbejde.
Vi har hele 2 fredage til at lære de rette
knuder og teknikker.

Malerholdets Damer
- udstiller forårets kunstværker alle- rede
nu her på Hygge - Fredagen d. 3. maj så
vi f.eks. kan finde lidt inspiration...
Til at møde op og dyste bravt på:
Minigolf Banen den 29. maj kl. 15.00,
48,- kr. voksne 30,- kr. børn.
- så er der mulighed for revanche fra
efterårets match!

En af de ting, som vi blandt andet til
stadighed pusler lidt med, er årets
obligatoriske Juleudflugt. Detaljerne
omkring denne kan først blive endeligt
klarlagt senere hen i året, når de enkelte attraktioners juleplaner kommer
til offentlighedens skue. Så indtil videre
vil det være en overraskelse, hvilken af 3
mulige alternativer, der vælges til årets
Juledestination.

Sommerfesten anno 2013

Er atter placeret på midtersiderne, hvor
også lidt praktisk information om de
kommende arrangementer forefindes
for de interesserede.

Foreningen trakterer med: Salatbar,
kartoffelsalat, flutes, grillkul samt smør/
hvidløgssmør.
I medbringer selv den sædvanlige
picnickurv indeholdende service, de
ønskede kødvarer samt øl, vand og vin
Slutteligt serveres: ”Dessert Surprise”.

Elisabeth meddelte med sorg, at 2 af
vore medlemmer var gået bort i året der
gik og vi holdt 1 minuts stilhed til deres
ære.

Jan./Feb./ Marts:
- Bestyrelsesmøder afviklet henh.
08/01 - 12/02 - 09/03
- General Forsamling/ Konstituering:
13/03

Maj:
- Bestyrelsesmøde: 10/05
- Fernisering: 03/05
- Knyttekursus 1. del: 17/05
- Minigolfturnering: 29/05 kl. 15.00
- Knyttekursus 2. del: 31/05
Juni:
- Bestyrelsesmøde: 11/06
- Sommerfest: 28/06
Juli: Ferie
August:
- 1. Hygge - Fredag efter ferien: 09/08
- Bestyrelsesmøde: 13/08
- Humlemagasinet/
Sigfred Petersens Museum: 21/08
September:
- Bestyrelsesmøde: 10/09
- LFF ’s 8 års FØDSELSDAG: 20/09
Oktober:
- Bestyrelsesmøde: 08/10
- Bowling/ Spise - Hygge aften: 24/10
November:
- Bestyrelsesmøde: 12/11
- Jule Hygge - Fredag: 29/11
Vi laver juledekorationer og der trakteres med gløgg samt æbleskiver.

Arrangements Kalenderen 2013

General Forsamling

Arrangements Kalenderen 2013

Dato: 28/06 – 2013 i Cricketklubbens
Lokaler og det grønne græs, om vejrguderne er med OS Klokkeslæt: 16..00 - ?
Amerikansk Lotteri - husk pakke til ca. 20 kr.

December:
- JULE UDFLUGTEN 2013: 04/12
Destination endnu ukendt! 		
- Bestyrelsesmøde: 10/12
- JULEFROKOST/
JULE AFSLUTNING: 13/12
Der planlægges cirka et halvt år ad gangen i detaljer, og selve året som sådan
skitseres op i grove træk, når den årlige
General Forsamling har været afholdt.
Inden bestyrelsen går på sommerferie
færdig detaljeres andet halv år endeligt,
med datoer, cirka klokkeslæt osv.
Hygge - Fredage afholdes kontinuerligt
hver fredag i lige uger i 2013
førtidspensionisten 2/2013
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Disse fortsætter som altid, og starter fast
igen den 9/8 – 2013 - efter vel overstået
Sommerferie.

Kommende Arrangementer:
Fernisering Fredag: den 03/05
Knyttekursus 1. del: den 17/05
Minigolf Turnering: den 29/05
Knyttekursus 2. del: den 31/05

Nordfyn
BESTYRELSE:
Formand: Dorte Sørensen
Søndersøvej 411, 5471 Søndersø
Tlf. 22 77 74 29
Email: dorte20@hotmail.com
Næstformand: Lis Pjengaard
Bogmose 24, Skovby Sand
5400 Bogense, tlf. 40 57 50 96
Email:lispjengaard@gmail.com

Kasserer og landsbestyrelsen:

SIDEN SIDST
Vi har ansøgt om §18 midler endnu en
gang til vores Jule udflugt. Sidste år var
vi heldige at komme i betragtning, så nu
prøver vi atter lykken.

Dorthe Bondesen
Svinget 27, 5450 Otterup
Tlf. 20 88 58 29
Email: dorthekratlund@gmail.com
Sekretær: Vibeke Rasmussen
Chr. Koldsvænget 8, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 14 07
Email: vib_ras@hotmail.com

Den 18. april indstiftedes en ny forening, der kommer til at danne rammen om det kommende Frivilligcenter
i Kerteminde. Selve centret bliver en
forening og ikke en offentligt ejet
institution. Tilblivelsen sker i samarbejde
mellem Ministeriet, Kommune og så
ovennævnte forenings bestyrelse - der
er selve FrivilligCentrets repræsentation.

Sup. I landsbestyrelsen:

...Vi har ladet os fortælle at der også
skulle blive plads til os, så det vil vi da se
frem til!

Suppleant:

Elisabeth

Suppleant:

Bemærk: FERIE LUKKET I JULI!

Lis Pjengaard
Bogmose 24, Skovby Sand
5400 Bogense, tlf. 40 57 50 96
Email: lispjengaard@gmail.com

Tlf: 22 50 54 61
Træffetid: Tirsdag og torsdag mellem
17 – 19
Email: brorson3@gmail.com
Næstformand: Lise Hansen
Tlf: 81 53 67 48
Træffetid: Mandag mellem 10 – 12
Kasserer: Jan Olsen
Tlf: 50 59 85 64
Træffetid: Onsdag mellem 10 – 12
Email: jbolsen@it.dk
Foreningens adresse:

Amager kulturpunkt
Loftet, Øresundsvej 4 , 2.sal
2300 København S
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Aktiviteter i 2013
Vi har fremmøde i vores lokalforening hver
onsdag i lige uger året rundt og hjælper
medlemmer med deres problemer med
kommune i forbindelse med sager vedr.
pension/sygdom, langtidssyge og fleksjob.
Vi har i vores forening ikke nogen fast aktivitetskalender, men stiller op ved særlige
lejligheder og interesserede er velkommen
til en uforpligtende snak og en kop kaffe.
Her er der også muligheder for vores
medlemmer at deltage i de aktiviteter / hobbyarbejder som findes i
Forsamlingsbygningen og man kan købe
mad, kaffe og kage i bygningens kantine.

En lille påmindelse, hvis I flytter, vil vi
gerne vide det, så I bliver ved med at få
bladet tilsendt.

Bestyrelsesmedlem:
Marianne Sørensen
Havrekær 52, 5474 Veflinge
Tlf. 64 88 14 52/ 28 28 40 84
Email: m.paarsgaard@gmail.com
Jørn Erik Hansen
Løkkehøj 2h, st., 5471 Søndersø
Tlf. 21 35 15 66
Ida Rasmussen
Østrupskovsvej 51, 5450 Otterup
Tlf. 26 74 41 96
Email: ida_oestrup@hotmail.com

København
BESTYRELSE:
Formand: Poul Brorson

Vi beder om at I viser hensyn
til vores privatliv og kontakter
os på hverdage og i dagtimerne.

Nordjylland
Bestyrelsesformand:
Lona Nørlev
Havklitvej 1A, 9800 Hjørring
Tlf. 98 99 16 26 - Mobil: 20 68 14 18
E-mail: lona9800@gmail.com
Kasserer: Birthe Gotfredsen
Bedelundvej 39, 9830 Tårs
Tlf. 98 95 84 02
Sekretær: Lis Olesen
Idræts Alle 127 S, 9800 Hjørring
Tlf. 98 99 64 87
Vi holder til i Forsamlingsbygningen
Østergade 9, 9800 Hjørring
Hver onsdag i lige uger fra kl. 14.00-16.00
Tlf. 41 93 73 41

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

Ringkøbing
FFVest BESTYRELSE:
Formand : Edith Nørgaard Nielsen
Næstformand: Leif Jepsen
Sekretær: Eva Olsen
Kasserer: Gerda Thorsted
Bestyrelsesmedlem: Ove Rasmussen
Suppleant: Svend Aage Nøhr
Revisor: Frank Jensen
Suppleant: Marianne Svendsen
Kontakt person til FFVest
for nye medlemmer:

Marianne Svendsen, tlf. 97 32 20 46
Email: ffvest@gmail.com

Foreningens postadresse:

FFVest, Medborgerhuset
Brogaardsvej 2, 6950 Ringkøbing
www.ffvest.dk

Roskilde
BESTYRELSE:
Formand: Kate Nelausen

Ringparken 40 st.tv
Mobil. 28 29 52 05
Email: k-n@webspeed.dk
Kassere: Jonna Petersen
Støden 26 st. tv. , 4000 Roskilde
Mobil: 24 40 68 08
Email: jonna.farmor@mail.tele.dk
Vores værested er:
Kulturhuset Kildegården.
Helligkorsvej 5. 1. sal, 4000 Roskilde.

Mødedage og tidspunkt:
Hver tirsdag kl. 12-15
Pris for medlemskab er 300 kr. pr år.
Vi starter gerne med socialt samvær over
en kop kaffe eller the samt brød og pålæg
Kan købes for kr. 20,-

Aktiviteter:
Mange spændende foredrag:
Banko 2x årligt
2 store udflugter med bus, samt kulturelle
mini udflugter.
Tøjdemonstration
Bowling, Petanque og mange andre ude
og indendørs spil
Sommerfest
Julefrokost
Delvis egen betaling ved arrangementer.
Vi optager også medlemmer, Som langtidssyge, fleks-og skånejobber, samt
efterlønner og folk som venter på at få en
førtidspension.

HUSK VI ER DER FOR DIG OG VI ER
ALLE LIGE STILLEDE
Du er velkommen til at komme forbi, og se
hvem vi er. Vi giver en kop kaffe.
Eller henvende dig til formanden og få
tilsendt en aktivitets kalender
Vi holder altid sommerferie i juli og til
medio august.

Vi ønsker alle en rigtig God Sommer og på
gensyn.

Sorø
Vi forsøger at starte en lokalforening op i
Sorø. Hvis det er noget for dig så kantakt
Jesper.
Kontaktperson:
Jesper Thomsen
Peter Damsvej 80, 4180 Sorø
Tlf. 31 26 74 04
Email: jt62@live.dk

Struer/Thyholm
BESTYRELSE:
Formand: Bente Stougaard
Tlf. 28 14 83 49
Kasserer: Rikke Stougaard
Bestyrelsesmedl: Henning Nielsen
Bestyrelsesmedl: Benny Hørbye.
Bestyrelsesmedl: Yvonne Jensen
Suppleant: Gitte Sørensen
Suppleant: Knud Erik Andersen
Revisor: Henning Nielsen
Revisorsupp: Benny Hørbye
Sekretær: Rikke Stougaard
E-mail: rikkefs@hotmail.dk

Thy/Mors
BESTYRELSE:
Formand: Pia Correll Mouritsen,
7900 Nykøbing Mors,
Tlf. 97 72 07 34
Email: pia.c.mouritsen@live.dk
Næstformand: Karin Mikkelsen
7950 Erslev, Tlf. 97 74 17 13
Email: karin_mikkelsen@hotmail.com
Kasserer: Alvilda Nielsen,
Dragstrup, 7950 Erslev,
Tlf. 97 74 40 47
Email: alvilda60@gmail.com
Sekretær: Lilly Sørensen Bach
7900 Nykøbing Mors,
Tlf. 97 72 59 85
Email:kelli@mail.dk

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

Hjemmeside:
Vi mødes d. 1 og 3 Onsdag i hver måned,
til en kop kaffe og brød.

www.foertidspensionisterthymors.dk

Arrangementer:
Mødested: Aktivitetscenteret, mødelokale 6. Fra kl. 11.00 - 13.00.

Årskalender:
12 Juni
Jesperhus Blomsterpark
31 Juli
Grill-fest
24 August Hestevognstur
November Julefrokost
4 December Julehygge/afslutning

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

Åben Rådgivning:
Sted:		
De Frivilliges Mødested
Skovparken, Østergade 37
7900 Nykøbing Mors

Tid:
2. og 4. tirsdag hver måned
kl. 13.30 til 15.30
		

Åben Rådgivning og Hyggeklub:
De Frivilliges hus		
Skolegade 9, 7700 Thisted
1. og 3. onsdag hver måned kl. 14.00 til
16.00
I hyggekluben laver vi det vi har lyst til lige
fra ingenting til spil, håndarbejde evt. en
udflugt, kort sagt man bestemmer helt
selv. Men vi hygger os og får altid en god
snak.

Hjemmeside:
www.foertidspensionisterthymors.dk
førtidspensionisten 2/2013
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SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT

FORENINGSBLAD
Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et,
kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad
er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer.
Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan
være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt
annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.
Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver,
f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.
Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores
erfaring...

FL REKLAME

Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870
www.flreklame.dk · fl@flreklame.dk

Vamdrup
BESTYRELSE:
Formand: Else Nesgaard

tlf. 26 70 02 44
Kasserer: Merete Schmidt
tlf. 25 59 50 93
Bestyrelsesmedlemmer:
Birgit Petersen
Lone Lund
Alice Andersen

Arrangementer
Fredag 5. juli
VIKINGESPIL, Jels
”Vejen til Vinland” kl. 20. Vi mødes ved
Lindely 19.15
Pris: 110 kr.
Tilmelding senest 28/6 til Merete på tlf.
25 59 50 93

Aalborg
KONTAKT:

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

Aarhus
BESTYRELSE:
Formand: Jens Thygesen

Tlf.: 50 11 04 52
Email: thygesenjens@gmail.com
Vi mødes hver tirsdag fra 10-12 og
onsdag fra 13-15 i Grønnegade 80, 4.
lokale 7, 8000 Århus C.
Indholdet af vores møder varierer,
nogle gange tager vi ud af huset, andre
gange afholdes der kurser/foredrag
samt eftermiddagshygge.
Alle er velkomne og vi har altid kaffe
og te på kanden.
Hjemmeside:

www.fpf-aarhus.dk
Alle er velkomme!

Tirsdag 6. august
UDSALG ”Jackems” kl. 14.00
3 dele 200 kr.
Tilmelding til Alice på tlf. 75 58 25 54
Fredag 30. august
GRILLAFTEN - hos Birgit, Trelle ager 67,
kl. 17.30. 75 kr. medbring drikkevarer
Tilmelding senest 23/8 til Birgit 40 76
54 84
Torsdag 24. oktober
MUSIK PÅ STORSKÆRM
Kl. 14.00 i Kino
Efter koncerten kaffe m/kage 40 kr.
Tilmelding senest 21/10 til Else 26 70
02 44
ALLE TILMELDINGER ER BINDENDE
Besøg hjemmesiden:
www.vamdrupførtidspensionister.dk

Vordingborg
KONTAKTPERSON/BISIDDER:
Bent Ejlert Hansen
Elme Allé 18 st.tv
4760 Vordingborg
Tlf. 24 84 96 02
bent.ejlert@hansen.mail.dk
Hvis der er nogen I Vordingborg der
har lyst til at være, med i bestyrelsen
og dermed være med til at lave noget
for andre og deltage i socialt samvær så
ring eller skriv.
førtidspensionisten 2/2013
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Landsforeningen for Førtidspensionisters ·
Landsformand

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

Landsbestyrelsen

Næstformand

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

Næstformand

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

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

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

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

Landsforeningen for Førtidspensionisters ·
Næstformand

Landskasserer

Fleksudvalget

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

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

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

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.

Brugerne er i fokus på
f a g fe st i va l p å h a n d i c a p o m rå d et
MESSE C, Fredericia den 5. - 7. september 2013

BESØG CAREFESTIVAL
Nu kommer messen, der i tre dage sætter det gode liv i
fokus, og hvor brugernes behov og interesser er temaet.

Spændende program, oplev blandt andet
•

Flere end 110 spændende stande

Sæt kryds i kalenderen den 5. - 7. sept., når brugere
og professionelle indkøbere samles til ”Carefestival
2013” – en ny messe på handicapområdet arrangeret
af MESSE C Fredericia i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

•

Oplev ferietilbud, bilområde, nye trends mm.

•

Skab din fremtid på innovationsområdet

•

Stort festivalprogram, mød bl.a. Sys Bjerre,
Thomas Ring og brugerbandet Bali på scenen,
Teaterforestillingen “Giv mig asyl” med Nordhøj og
Mungo Park.

•

Prøv kræfter med handicapidræt på DHiF’s stor
idrætsområde

•

Søren Holmgren - ildsjælen, der inspirerer,
motiverer og vækker til eftertanke

•

Oplev fotoudstillingen 8 towards 12 af fotograf
Bo Nymann - En historie, fortalt i billeder, om
viljestyrke, glæde, skuffelse, anerkendelse, livskvalitet og om aldrig at give op eller lade sig stoppe

•

Gå hjem diskotek fredag...

p å h a n d i c a p o m rå d et
Carefestival sætter fokus på nytænkning, innovation
og erfaringsudveksling på handicapområdet, med det
specifikke mål, at øge livskvaliteten og lette hverdagen
for handicappede, langtidssyge og alle omkring dem.
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VI SES I FREDERICIA
DEN 5. – 7. SEPTEMBER 2013 FRA KL. 10.00 TIL 17.00

MESSE C

l

Vestre Ringvej 101

l

7000 Fredericia

l

Tlf. +45 75 92 25 66

l

www.messec.dk

SE HELE PROGRAMMET OG UDSTILLERLISTEN PÅ

WWW.CAREFESTIVAL.DK

VI SES I FREDERICIA DEN 5. – 7. SEPTEMBER 2013 FRA 10.00 TIL 17.00

Afsender adr.:

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

VANLØSE
CYKELCENTER

Jernbane Alle 88
2720 Vanløse
Tlf. 82 82 88 88
www.vanlosecykelcenter.dk

