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Leder

Siden sidst...
Siden sidste blad har landsforeningen afholdt
landsmøde, hvor der var repræsentanter fra 12
af vores lokalforeninger og der blev genvalg af
undertegnede for de næste 2 år.
Landsforeningen har fået valgt en ny næstformand; Leif Jepsen fra Ringkøbing og en ny sekretær; Helle Minerth fra Ballerup.
Der bliver ved med at komme nye reformer, som
berører det område som vi beskæftiger os med
og det bliver mere svært at overskue konsekvenserne, hvilket tilsyneladende også gælder for
kommunerne, hvor der på det seneste er lavet en
del undersøgelser omkring hvor mange sager som
bliver behandlet forkert og derfor bliver tilbagevist til kommunerne, med store helbredsmæssige
konsekvenser for borgeren.
Jeg erindrer at man fra folketingets side sagde
at den nye reform ville betyde en mere ensartet
sagsbehandling, hvilket mildt sagt ikke har været
tilfældet.

Forsidefoto: C-E.

Indhold

Sagsbehandlingstiderne er ikke blevet mindre
og det kan man ikke være bekendt, da det som
sagt gør borgerne mere syge og dermed forringer
deres mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

udgangspunkt fra regeringens side mente at der
var ca. 37.000 der med fordel kunne komme over
på den nye førtidspension.
Det viste sig at der var ca. 2.000 der søgte.
De mange som jeg har talt med, har som grund
til ikke at søge angivet at, de ville beholde den
tryghed som de trods alt har på den gamle førtidspension og at det var et øjebliksbillede, den dag
man søgte og det kunne ændre sig efterfølgende
således at man på sigt blev dårligere stillet.
Landsforeningen har de sidste år deltaget i
Brugernes Bazar i Odense sammen med netværk
for brugerorg. Dette netværk er ophørt, men
Landsforeningen har i år besluttet at deltage med
egen stand, da temaet i år er: Reformerne – svar på
socialt udsattes behov? Jeg håber at der er mange
af vores lokalforeninger der vil tage det som en
udflugt og møde op, for at synliggøre jer. Se postkortet side 4.
Vedrørende tilmelding kontakt undertegnede.
Se mere på: www.udsatte.dk
Desværre kunne vores tombolamand Brian Nielsen
ikke være tilstede ved landsmødet, så jeg vil her
udtrykke vores store taknemmelighed for hans
utrættelige indsats i de sidste 10 år.

Ansøgning om overgang fra den gamle til den
nye førtidspension som sluttede 31-12-2013 , må
betegnes som værende en fiasko, da man som

I ønskes alle en god sommer.
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BRUGERNES BAZAR
2014
ÅRETS TEMA:

Reformerne – svar på socialt udsattes behov?
Reformerne om kontanthjælp, førtidspension og fleksjob er politikernes
svar på en bedre indsats for udsatte
borgere. Men hvordan mærker
landets socialt udsatte konsekvenserne af reformerne på egen
krop?
Lad din stemme blive hørt i
debatten med relevante
folketingspolitikere.
Endeligt program kommer i juli.
Indtil da kan du læse mere om
transport, tilskud og andet praktisk på
www.udsatte.dk.
Vi håber at se dig!
Venlig hilsen Rådet for Socialt Udsatte
Yderligere oplysning:
Karina Find på 41 85 11 03 eller
kfi@udsatte.dk
Alice Rasmussen på 23 33 52 96 eller
alice.kerteminde@stofanet.dk

i samarbejde med:

Onsdag den 27. august
i Kongens Have
i Odense

(over for banegården)

BrugerForeningen

SVID

Man skal bare

komme ud af busken
Af Lilly Bach · foreningen Thy/Mors

Selvom det kan være frygtelig svært, når man har været sygemeldt i lang tid og nærmest helst vil gemme sig. Jeg husker
hvordan jeg nærmest blev lokket for snart 10 år siden, til at
møde op i foreningen for Langtidssygemeldte/ førtidspensionister/ skåne og fleksjobbere. Jeg havde det rigtig svært
med at være langtidssygemeldt og ikke være på job. Ikke at
yde noget for sin løn og for samfundet, ikke mindst at savne
alle sine skønne arbejdskammerater og den daglige kontakt
med dem. Ja jeg var vel nærmest ved at blive lidt sær hvis jeg
selv skal sige det. Men så en aften havde jeg ”vovet” mig til by
night i gågaden, noget jeg aldrig havde prøvet og har faktisk
heller ikke været til det siden der mødte jeg en fra bestyrelsen
i vores lokalforening Thy / Mors og hun ”lokkede” mig nærmest til at komme og besøge foreningen dagen efter, hvor
der var åben rådgivning og hygge. Jeg vred og vendte mig,
men der var ingen kære mor jeg måtte ”ud af busken ” UHA at
skulle møde så mange fremmede mennesker på en gang, det
var ikke rart. Men jeg blev simpelthen så godt modtaget af
alle de søde mennesker, at jeg faktisk har været der til alle møder siden, undtagen nogle få stykker. Det synes jeg der siger
meget om hvor rart det er at være sammen med ligesindede,
man finder jo ud af, at det ikke kun er en selv der har noget at
gå og tumle med. Der gik ikke lang tid før jeg også blev med-

lem af bestyrelsen. Vi laver en masse aktivt for vores skjønne
medlemmer og vi har rigtig god opbakning til det meste. Kan
bla. nævne vores årlige sommerudflugt til forskellige steder,
bankospil, strømpenissekursus, pileflet, patchworkkursus,
udflugter til forskellige steder der bare falder os ind, f.eks. en
fisketur her i foråret med madkurv/grillhygge. I marts måned
havde vi besøg af seniorshop bussen, hvor vi havde vores
egen lille modeshow, med friske piger fra vores egne rækker
vi har også haft besøg af Thyra Frank og forskellige politikere
og hvis min ”husker” havde været bedre, kunne jeg nævne
meget meget mere , men formålet med mit indlæg er egentlig at opfordre DIG som går og tumler med en masse og føler
dig alene i verden og måske føler dig udenfor, fordi du ikke
mere kan arbejde, skynd dig at finde en lokalforening i dit
område hvor du kan komme og være en del af fællesskabet. Vi
har alle noget at byde på og det er så befriende, at være sammen med nogle der er i samme båd som en selv. Jeg ville ikke
ret gerne undvære ”min” forening, tænk bare på alle de søde
mennesker man lærer at kende, alene det er jo guld værd.
Og hvem ved måske er det lige pludselig DIG der er kommet
ud af ”busken ” . Held og lykke med det. Alle ønskes et rigtig
dejligt forår og en dejlig sommer og kom nu ”ud af den busk ”
inden bladene falder af .
førtidspensionisten 2/2014
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Mor’s hjerte
Kan ikke beskrives med ordDet er en varm følelse af udholdenhed.
Hvordan kan man ikke tilgive sin mor
Hendes ondskabsfulde bemærkninger.
Hvis hun gjorde noget ondt,
Så var det på grund af uvidenhed.
Hvis hun gjorde noget godt,
Så var det på grund af kærligt hjerte.
Men uanset hvorhen i verden havner du.
Hendes spirit er altid med dig,
Hun snakker med dig,
Hun præger for dig.
Hun arbejde for din velfærd.
For at du blev ikke sulten, mit barn.
For at du gik ikke barfodet, mit barn.
For at du havde taget over hovedet.
Og når du en dag forlader barndomshjem,
Og drager ud i verden,så kik dog omkring dig.
Og så netop dengang ser du din Mor´s hjerte.
Dette hjerte er din mor´s bevis på,
At hun elsker dig og hvert barn hun bringede til verden.
Husk Mor´s Hjerte med hjertet.
Skrevet af Leonarda Utzig-Petersen

Vigtigt nyt om boligstøtte
Bor du i et alment boligselskab og får boligstøtte, skal du ikke
længere give besked til Udbetaling Danmark, hvis din husleje
ændrer sig, eller der sker ændringer i din bolig, fx fordi den
bygges om. Udbetaling Danmark får automatisk besked om
det fra dit boligselskab.

• Du flytter – også selv om du har givet besked til folkeregistret.
• Indkomsten for dig eller én, du bor sammen med, ændrer
sig.
• Antallet af personer, der bor i boligen, ændrer sig.

Du modtager altid et brev fra Udbetaling Danmark, hvis der
sker ændringer for dig. Husk at tjekke, at oplysningerne i
brevet er rigtige.

Det er vigtigt, at du giver Udbetaling Danmark besked med
det samme, så du får det rigtige beløb. Så undgår du at skulle
betale penge tilbage.

Bemærk, at du stadig skal give besked til Udbetaling
Danmark, hvis der sker andre ændringer i din situation, fx hvis:

Læs mere om boligstøtte på borger.dk/boligstoette.
Du kan også kontakte Udbetaling Danmark på telefon 70 12
80 63.
førtidspensionisten 2/2014

7

Støt vore
annoncører
de støtter os...
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Nyt fra
Hvad er Digital Post?
• 1. november 2014 bliver det obligatorisk for alle danskere
over 15 år at modtage Digital Post fra det offentlige.
• Danskere har pligt til at tjekke deres digital post – ligesom
de skal har pligt til at tjekke deres fysiske post.
• Myndighederne vil sende breve via Digital Post – men det
er ikke et krav, at alle breve sendes digitalt. Myndighederne
kan kontaktes via Digital Post.

August – september 2014: Tilmeld dig Digital Post
• Borgere, der ikke er tilmeldt, får et fysisk brev sendt til
folkeregisteradressen.
• Borgere, der er tilmeldt delvis enkelte myndigheder, får et
fysisk brev sendt til folkeregisteradressen.
• Borgere, der allerede er tilmeldt alle myndigheder, får et
brev med Digital Post.
• Borgere, som er fritaget, modtager intet brev

November 2014 – august 2015: Adviseringsbreve
• Borgere, der aldrig har været logget ind i postkassen samt
borgere, der ikke har været logget ind efter august 2014,
vil få et fysisk adviseringsbrev første gang de har ulæst
post. Brevet bliver kun sendt én gang.

Digital Post og e-Boks ligner hinanden
• Digital Post leveres af e-Boks A/S og er derfor tæt integreret til e-Boks.
• Digital Post er obligatorisk og e-Boks er frivillig.
• Borgeren kan se sin digitale post fra det offentlige både på
borger.dk og i e-Boks.
• Funktionerne på Digital Post og e-Boks er de samme
• De mapper, som borgeren har lavet i e-Boks, vil være de
samme i Digital Post.
• Sendt post fra e-Boks kan også ses i Digital Post
• Hvis borgeren sletter en besked i e-Boks, bliver den også
slettet i Digital Post.

Der er ikke tale om to digitale postkasser – men to
indgange til den samme post. Borgeren kan selv vælge,
om de vil læse deres post i e-Boks eller på borger.dk

Fritagelse
Borgere, som ønsker at blive fritaget, har siden 1. marts 2014
kunnet henvende sig hos Borgerservice i deres egen kommune og søge om fritagelse.

Hvad siger reglerne?
Borgere kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det
offentlige, hvis de:
• har en funktionsnedsættelse, som hindrer dem i at modtage post digitalt.
• ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i deres hjem.
• er registreret som udrejst af Danmark.
• er hjemløs.
• har sproglige vanskeligheder.
• har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID.
• Fritagelse er som udgangspunkt tidsbegrænset til 2 år
• Borgeren kan bede om at få en kvittering. Det fremgår af
kvitteringen, hvornår fritagelsen udløber.
• Borgerne bliver underrettet i god tid, inden fritagelsen
udløber.
• Permanent fritagelse
• Borgere kan blive permanent fritaget grundet fx demens,
handicap eller andet, hvor borgerens situation ikke forventes at ændre sig.

førtidspensionisten 2/2014
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Nætter og dage,
dage og nætter
Digtet er skrevet af Leonarda Petersen og inspirationen kom fra en roman af Maria Dabrowska under
titlen “ Dage og nætter” derfor digtet fik titlen “ Nætter og dage, dage og nætter”.
Jeg har ikke glemt,at du eksisterer.
Nætter og dage, dage og nætter ligger vi ved siden hinanden.
Præludium af din hvisken,
Rytmen af din krop,’
Varmen af dine kyssene,
Drømmen af dine ordene.
Længslen efter dine hænder,
AT stille tørsten ved dine læber.
Jeg genkalder i erindringen,at du skal eksistere.
Nætter og dage, dage og nætter ligger vi smeltet sammen.
Overgiv dig til mig ganske frivilligt.
Stil dine læber til gensidig rådighed,så længe vi trekker vejret.
Ræk mig dine hænder og holdt mig på skødet .
Betro mig din krop.
Betro mig din ånd og dit hjerte.
Og så vil jeg ikke ønske mig mere.
Nætter og dage, dage og nætter for altid vil jeg være sammen med dig.
Jeg vil gerne kysse kun dig,
Jeg vil gerne berøre kun dig,
Jeg vil gerne elske kun med dig.
Endnu ville jeg gerne gentage med højrøstet stemme, at Jeg elsker dig.
Jeg elsker dig over alt på jorden,
Jeg elsker dig som en skør teenagerpige.
Du er min kærlighedens smukke og levende væsen.
Hvad kunne jeg kræve og begære mere?
Fra den dag og den nat, hvor jeg for første gang rørte ved din saftig krop
Og smagte kærlighedens hede akt med alle sanserne...skal jeg indrømme
At hver tanke skabt i min hjerne er ved siden dig, sammen med dig,rundt omkring dig
Både underbevidsthed og bevidsthed samles ved tanken om DIG.
Jeg er ved at blive sindsyg med sådan tankegang...
Ingen anden vil jeg elske -kun dig og dig og atter og atter igen dig.
Nætter og dage, dage og nætter, hver celle af min krop savner dig.
Nætter og dage,dage og nætter, hver dråbe af mit kredsløb begærer dig så lidenskabeligt.
Sandelig har jeg det himmelsk inde hos dig.
Jeg er vild med eventyr,
Det var en gang en smukke mand...
Hvor er han henne nu ?
Han skulle komme i den syvende himmel
Nu kan han elske mig oppefra ...
10
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Kørestier for hestevogne
på Toppen af Danmark
I Nordjylland har vi en unik natur, som alle gerne vil nyde,
men det kræver, at man kan komme ud i naturen og væk fra
asfaltvejen. Der findes i forvejen et sti- og vejnet fra gamle
dage, som forbandt hele samfundet her i Nordjylland. Dette
sti- og vejnet er i stor udstrækning intakt endnu, lige bortset
fra de steder, hvor vejene desværre er blevet inddraget til
landbrugsjord.

Angående vedligeholdelse af sti- og vejsystemet er der stort
set ingen. Holdningen er, at hvis du ikke kan køre der, er det
en forkert vogn der er valgt, og ikke stien eller vejen, der er
noget galt med. De vogne som bruges, er nogle små to og
firepersoners meget terrængående vogne, som kun kræver en
ca. 1,40 m. bred sti.

Etableringen af rideruten er et af de gode tiltag, som er kommet. Hjørring Kommune er nu den første, der kan tilbyde
kørestolsbrugere at komme ud og se den unikke natur, dér
hvor man normalt ikke kan komme med kørestol.

En kørestolsbruger viser hvordan man håndtere hest og vogn
ved Hjørring Dyrskue.

Billedet her taler vist for sig selv, glade mennesker der gerne
vil ud og nyde naturen fra hesteryg eller hestevogn.
Hjørring Kommune har i samarbejde med Vendsyssel
Køreforening/Dansk Køre Forbund og Skov- og Naturstyrelsen
Nordjylland, gjort det muligt i Tversted Klitplantage, som det
første sted.
Her er der tænkt i helt nye baner ved anlæggelse af sti- og
vejsystemer, som en kombination af stier hvor det vil være
muligt at cykle, ride/køre og gå/løbe. I dette udbredte sti- og
vejsystem, vil man, ud over at gå, ride, cykle, også kunne køre
med hestevogn.
Der arbejdes med at synliggøre at det er muligt og vi er i fuld
gang bl.a. ved hjælp af frivillige fra Vendsyssel Køreforening/
Dansk Køre Forbund at sætte skilte op i skoven. Hjørring
Kommune og Skov- og Naturstyrelsen Nordjylland skal stå for
at markedsføre de nye friluftsaktiviteter.
Forskning fra flere fagområder bekræfter den generelle opfattelse af, at naturen er en ressource for menneskets fysiske og
mentale sundhed og i vor naturskønne kommune, ligger det lige
for at udnytte dette: Øge borgernes livskvalitet og sundhed og
mindske sundhedsudgifterne.

Det betyder, at når vejen først er anlagt, er der stort set ingen
vedligeholdelse. De udvalgte fotos af vogne til kørestolsbrugere, viser en slags træningsvogne som i stor udstrækning
bliver brugt af kørestolsbrugere.
Her er kuskesædet til højre afmonteret og der er skinner i bunden, som en kørestol kan spændes fast på. Kørestolsbrugeren
kan nu køre med sin egen hest og vogn siddende i kørestolen
og derved blive meget mobil.
Vognen er indrettet sådan, at hjælperen, som sidder til venstre, er den som bremser, når der er behov for det. (Der bliver
for øvrigt afholdt VM i kørsel med hest og vogn for handicappede. Konkurrenceregler kan findes på Dansk Rideforbunds
hjemmeside.)
Mange af de stier og veje som en gang forbandt Nordjylland,
kunne ønskes gen-etableret, der hvor de er pløjet op, så det
åbne landskab kunne blive mere åbent, derved vil vi alle igen
kunne komme ud og få naturoplevelser uden at skulle bruge
de asfalterede veje.
Kort over Tversted Klitplantage kan findes her: http://naturstyrelsen.dk/media/nst/89801/Tversted_151113_Web.pdf
Vendsyssel Køreforening - Dansk Køre Forbund
Flemming E. Nielsen
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Hvad
drømmer
7-årige om?
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I tiden før jeg fik tilkendt min førtidspension led jeg af en
årelang depression med kronisk spisevægring til følge, eller
også var det omvendt!
Jeg var i årevis helt nede under gulvbrædderne, lå i sengen i
flere dage, måtte vende om på vej til arbejde og gå hjem igen.
Selv om jeg ikke gik i selvmordstanker, var jeg godt klar over,
at ingen mad på et tidspunkt ville medføre døden. Jeg hang
kun fast i neglene, men jeg ville ikke dø!
Min spisevægring var ikke et aktivt forsøg på at slå mig selv
ihjel, men en reaktion på mit liv og en handlingslammelse
over for overgreb og hændelser, som jeg ikke kunne gøre
noget ved. For hvordan får man som lille pige sin storebror
til at opføre sig ordentligt overfor sig?, hvordan får man sin
mand til at lade være med at slå?, hvordan får man fortalt sin
mand, at man vil skilles, når han har lovet én at gøre livet til
et helvede for dig, hvis ægteskabet opløses og du finder en
anden at dele dit liv med? Osv. osv.
Mit lyspunkt i livet var mine to børn, som jeg for alt i verden
ikke ville lade i stikken. Jeg måtte blive rask, eller i hvert fald
komme så meget ovenpå igen, at jeg kunne leve og ikke bare
holde mig i live. Jeg har fået de to børn, fordi jeg ville have
dem og jeg er lykkelig over at have fået dem.
Mens det var slemt, havde jeg på et tidspunkt en diskussion
med en af mine bekendte, som ikke helt fattede omfanget
og konsekvenserne af min situation. Hun kunne ikke forstå,
hvorfor jeg ikke bare kunne ”tage mig sammen og spise”!
Hvis jeg kunne det, ville jeg have gjort det. Selvfølgelig, hvad
ellers? Det var et helvede på jorden og selv om jeg ikke ville
dø, kunne det dårligt blive værre end døden! Nu tror jeg
altså hverken på himmel eller helvede, men hvis man opfatter begreberne som tilnærmelsesvis meget lykke eller meget
ulykke, så ligner det meget godt.
Mit svar til hende var: ”Tror du virkelig, at jeg som syvårig
drømte om, at når jeg engang blev voksen, så ville jeg lide af
depression og spisevægring? At så kunne jeg ikke arbejde,
ikke sove, aldrig grine, altid være sulten, men ikke kunne
spise, leve af te med sukker for trods alt at få lidt ”næring” og
benzin til hjernen? Tror du også, at narkomaner og drankere
drømte om at de engang skulle blive narkomaner og drankere, da de var syv år? Man kan muligvis tage narkoen og
sprutten fra narkomanerne og drankerne, men man kan ikke
maden fra én, der i forvejen ikke spiser! Hvad gør man så? ”
Hendes forestilling om borgere på overførselsindkomst/
førtidspension var, at de forholdt urealistisk til livets kendsgerninger. Kendsgerninger, som bestod i at arbejde til livets
opretholdelse. Førtidspension er nassernes vej til rigdom på
den arbejdende befolknings bekostning! Jeg foreslog, at vi
fandt noget andet at tale om, fordi den diskussion førte ingen
vegne hen. Så gik hun! Næste dag kom hendes mand med
en blomst og en undskyldning. Men det var jo ikke ham, der

skulle undskylde hendes snæversyn, det kunne hun selv have
gjort! Hvis hun havde været bevidst om det. Men som en
anden sagde til mig: ”Nu er det jo ikke kriminelt at være dum”
og ”Den sidste idiot er ikke født endnu”
Jeg var så heldig at få en førtidspension. Heldig, fordi jeg hver
eneste dag spekulerede over, hvad jeg skulle leve eller dø af.
Jeg kunne ikke arbejde.
Jeg fik på et tidspunkt tilkendt en revalidering og kunne starte
på seminarium for at uddanne mig til folkeskolelærer. Jeg ville
efter endt studium få udsigt til et godt job, ikke nødvendigvis
som skolelærer, for uddannelse ville give adgang til så meget
andet. Men: når man vejer 43 kg, og burde veje 58 og, skal
slæbe bøger og fotokopier til og fra seminariet; når ens medstuderende ikke gider forberede sig til gruppearbejde og man
er den eneste i gruppen, der har læst samtidig med, at det
meste af tiden på seminariet er henlagt til gruppearbejde! Når
man sidder til efter kl. 00 for at forberede sig og har to hjemmeboende børn, man også gerne vil have tid sammen med,
så giver man op til sidst! Det magtede jeg ikke. Desværre, for
jeg kunne godt lide studiet og jeg ved, at jeg ville være blevet en god lærer. Jeg havde inden studiestart haft et halvt år
som lærervikar, som jobprøvning, og jeg elskede det og jeg
elskede børnene. De elskede også mig, i hvert fald synes de
jeg var sej, da jeg piskede rundt på banen til rundbold, trådte
hælen af på min ene sko og bankede den på plads igen med
et slag mod fliserne!
Men med udsigten til førtidspensionen kunne der komme
mere ro på mit liv. Da jeg fik tilkendt pensionen, fik jeg en
økonomi jeg kunne leve af. Ikke leve fedt af, men bare leve af.
Jeg kunne nu koncentrere mig om at få styr min spisevægring
og min depression. Jeg har fået hjælp at min egen læge, af en
god privatpraktiserende psykolog og af en overlæge i psykiatri på Rigshospitalets afdeling for spisevægring, hvor jeg
gik ambulant i næsten et år. Herefter fulgte jeg et forløb på ti
sessioner for voksne med spisevægring og siden har jeg klaret
mig selv.
Jeg kan stadig ikke arbejde. Jeg lever og jeg er glad for livet.
Jeg hænger nu ikke kun fast med neglene, men drømmen om
at kunne arbejde er en illusion. Min krop vil altid være mærket
af at have fået for lidt næring i mange år og mit sind vil altid
være mærket af de overgreb, jeg ikke kunne forsvare mig
mod.
Men jeg er glad for at leve i et land, hvor jeg kan leve anstændigt, fordi nogle raske og rørige borgere bidrager med deres
skat, og nogle andre raske og rørige borgere udbetaler noget
af den skat til mig. Gid det vil vare ved. Gid de raske og rørige
vil blive ved med at have forståelse for, at andre mennesker
kan have brug for deres hjælp, også efter at de fyldt 7 år!
Forfatteren er anonym men kendes af redaktionen.
førtidspensionisten 2/2014
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Har du heller ikke helt
forstået de nye reformer

indenfor Førtidspensions – Fleksjob og kontanthjælps området?
Har du heller ikke helt forstået de nye reformer indenfor Førtidspensions
– Fleksjob og kontanthjælps området?
Har du heller ikke helt forstået de nye reformer indenfor Førtidspensions – Fleksjob og kontanthjælps området?
Hvad kan der gøres for at hjælpe kommende mini fleksjobbere?
Vil du gerne have svar eller mere klarhed over dette, med et sprog vi alle forstår?
Så mød op onsdag d. 7. maj kl. 13.00 i De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg.
Landsformanden Carl-Erik Nielsen for førtidspensionister/fleks/skåne og langtidssyge kommer og vil prøve, at
gøre reformerne mere forståelige, samt tager imod diverse spørgsmål.
Alle er velkommen og det er gratis.
Lokalforeningen Aalborg er vært med kaffe/te og lidt til ganen.

Dette var plakaten som vi havde sat op forskellige steder samt
mailet til de relevante steder.
Men alligevel var der kun tilmeldt 22 og der dukkede 17 op.
Men ellers en dejlig eftermiddag med Landsformanden som
foredragsholder og han er rigtig god til at snakke (som næsten alle ved)!
Nå men nu til emnet, der er lavet en del om på de forskellige
regler indenfor førtidspension, hvor at det næsten er umuligt
at få en pension, hvis man er under 40 år dette gælder også
hvis man er over 40 år, men her kommer man ikke automatisk
i resourceforløb.
Sagsbehandlerne er mere fokuseret på, hvad man kan end
hvad man fejler og hvad man ikke kan, og hvad sker der så når
man ikke kan finde en ordinær erhvervsevne (37½ time), så
bliver man sendt ind til et rehabiliteringsteam, bestående af
egen sagsbehandler, læge, jobcentret, lægefaglig repræsentant for regionen som så vurderer, om man kan godkendes
som fleksjobber eller om man skal igennem et ressourceforløb på max 5 år.
Mens man er på ressourceforløb får man kontanthjælps satsen, men uden at man bliver trukket i forhold til samlever/ægtefælle eller formue. Ressourceforløbet skal så gerne afklare,
hvad man kan og der er mulighed for at uddanne sig til noget
som, man så kan klare.
Der er mulighed for at selv at søge sin pension og fleksjobbevilling via § 17, men vi som Landsforening anbefaler det ikke,
da man så søger på forligende grundlag, det vil sige at man
ikke kan få tilføjet flere ting til ens sag, hvis man har været ved
speciallæge m.m.
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Så de papirer kommunen havde da du søgte er dem som
bliver brugt. Hvis man vælger dette og man får afslag, skal ens
sag stadigvæk forsætte (men kommunerne er slemme til at
glemme dette) og man kan anke afgørelsen indenfor 28 dage
altså ca. 4 uger og hvis man ikke overholder fristen, så er der
ingen kære mor!
Landsforeningen prøver at komme igennem med, at det er
utroligt vigtigt, at en sag starter med en grundig samtale med
ens sagsbehandler omkring regler og de forskellige muligheder,
så der undgås misforståelser og får lavet et godt samarbejde.
Vi skal huske på at sagsbehandlere kun er budbringer i forhold til de regler regeringen har udstukket.
Fleksjob reformen er lavet om til, at kan man ”bare” arbejde
2 timer om ugen, så skal man det og man skal selv ud og
søge på lige vilkår som de arbejdsløse på fagforeningen.
Fleksjobordningen er blevet til en midlertidig ordning som
løber 5 år og derefter skal der vurderes om man er det rigtige
sted og om man kan klare flere timer m.m.
Kontanthjælpen er her fra d. 1/1 2014 blevet lavet om, så hvis
man er samboende m.m, så bliver man trukket på grund af
forsørgerpligten, hvad man ikke gjorde før, da skulle man være
gift.
Dette var et lille udpluk af hvad der blev fortalt om. Og jeg
som formand for lokalforeningen Aalborg takkede af med en
lille kurv med godter og lidt til ganen til landsformanden og
en blomst til hans højre hånd Inge.
God sommer
Ea V Jensen

Fra anarki til FORTIP
Ballerup Kommune har nu fået en Forening for Førtidspensionister under landsforeningens paraply. I daglig tale
kalder vi den FORTIP.
Forløberen for foreningen var 3 informationsmøder på rådhuset fra forår til efterår i 2013. Flere af kommunens medarbejdere var mødt op fra diverse afdelinger og orienterede
om vores ret og pligt. På opfordring fra de kommunale medarbejdere, politikere og interesserede og med den moderne
teknologi inviterede Ballerup Kommune alle kommunens
førtidspensionister til disse informationsmøder på rådhuset.
Om det første møde ved vi ikke ret meget andet end, at det
handlede om fritidsaktiviteter. På det andet informationsmøde handlede det bl.a. om stiftelse af en forening for førtidspensionister. Der var dog blandede følelser hos de fremmødte

førtidspensionister. Derfor foreslog en af førtidspensionisterne, vores nu formand Leonarda Petersen for FORTIP, at det
måske var en god ide at invitere landsformanden med til det
3. og sidste møde. Ballerup Kommune påtog sig opgaven og
inviterede Carl-Erik Nielsen.
Han kom og fortalte om både landsforeningens og lokalforeningernes arbejde. Der var en god stemning blandt de
mange fremmødte og det viste sig, at der var et ønske fra flere
førtidspensionister for en forening. Nina Prip, foreningens
senere valgte revisor, samlede e-mailadresser ind og sammen
med Malika Kaas, nu menige medlem, indkaldte hun til den
stiftende generalforsamling. Den afholdt vi den 3. december
2013. Desværre kom der ikke så mange, for i samme tidsrum
blev der nemlig oprettet en anden forening for førtidspensionister, og der var nogen polemik mellem de to foreninger.
førtidspensionisten 2/2014
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Formanden til Folkemøde 2014

Det er BL - Danmarks Almene Boliger, som med støtte fra Lokale og Anlægsfonden står bag opførelsen af
domen. Det sker i tæt samarbejde med Bornholms Regionskommune og Folkemødets sekretariat. Domen er
tænkt og tegnet af arkitektfirmaet Tejlgaard & Jepsen. Nedenstående billeder er fra LOA Fondens hjemmeside.

16

førtidspensionisten 2/2014

Men vi fik stiftet foreningen under meget postyr, men også en
god del udholdenhed fra bl.a. den valgte bestyrelse på 5 medlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter og en hel del tålmodighed fra vores alle sammens landsformand Carl-Erik Nielsen.
Den 2. januar 2014 mødtes bestyrelsen for første gang. Et
medlem var udeblevet fra mødet, fordi vedkommende alligevel ikke ville være med. En af suppleanter var dog med og vi
kunne konstituere med i alt 5 medlemmer: bestyrelsen med
formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Næstformanden, der før var suppleant, trak sig dog senere
og vores andet bestyrelsessuppleant trådte herefter ind i
bestyrelsen som bestyrelsesmedlem. Næstformandsposten
er således ikke besat, men vi har siden været arbejdsdygtige
og mangler ikke resultater. Fordi vi er formålsrettede og
sætter fokus på de rigtige opgaver. I starten drejede det sig
om registrering hos SKAT med CVR-nummer, en plads i kommunens vejviser for foreninger og ikke mindst en bankkonto.
Det lykkedes alt sammen og vi kan nu koncentrere os om
foreningsarbejdet.
På vores første generalforsamling den 26. marts 2014 inviterede vi Carl-Erik med til at styre tropperne som ordfører. Det
gjorde han godt, tak for det. Bestyrelsen blev genvalgt og
foreningens vedtægter blev ændret fra et sammensurium
af paragraffer til den sammensætning af vedtægter, som de
andre lokalforeninger har. Således kom der også til at stå i
vedtægterne, at vi er tilknyttet Landsforeningen. Det vedtog
vi på hin stiftende generalforsamling, men det kom af uanede
grunde ikke til at stå i de gamle vedtægter. Lige som så meget
andet. Men vi fik styr på det og vedtægterne er på plads. De
indeholder således ikke kun de sociale aspekter, men også det
mere oplysende arbejde, bisiddervirksomhed og de muligheder vi har ifølge lovgivningen. Mottoet for generalforsamlingen var ”Vi bygger bro og skaber dialog sammen”!
Vi fik en medlemstilgang på 80 % og kom således op på 11
medlemmer! I skrivende stund er vi 15 og vi har tilsagn om
flere.
Bestyrelsens opgave er at ”servicere” vores medlemmer, men
vi forventer også, at vores medlemmer bidrager med et godt
tip bl.a. til vores årskalender. Vores hjemmeside henviser til
medlemmernes input og den servicering vi vil yde og det er
ikke flyttehjælp eller græsslåning!
Vi har indledt samarbejde med landsforeningen, hvor vi har
deltaget med 2 bestyrelsesmedlemmer i landsbestyrelsen,

den ene blev valgt til sekretær, og samme 2 deltog også på
landsmødet, som lige er afholdt.
Vi har fået hjørneplads i vores kommunale pensionistavis ”De 4
Årstider”, som er relevant for lignende interessegrupper og udgives i 10.000 eksemplarer. Radio Ballerup har sendt en udsendelse om vores forening med interview af formand Leonarda
Petersen. Interviewet er senere genudsendt.
Før dannelsen af foreningen var Ballerup Bladet opmærksom
på vores eksistens og har et par gange skrevet gode informantionsartikler om os.
I fremtiden vil samarbejdet med relevante organisationer og
foreninger udvides efter behov til nærmeste omegnskommuner. Eksempelvis har vi kontakt med den anden førtidspensionistforening ved Anette Loop og vi er glade for samarbejdet.
Vi har også fået en god behandling af Tapeten’s daglige leder
Michael Hansen. Han har givet os gode informationer om f.eks.
ansøgning om § 18 midler under kr.10.000 samt tildelt os et lokale til et sekretariat/mødested. Her sidder bestyrelsesmedlemmerne på skift foreløbig alle onsdage mellem kl. 14 og 15.00.
Alle nye og nuværende medlemmer er velkomne til at møde op
og få en snak om vores mærkesager og ellers bare hygge, spille
kort og rafle.
Til orientering er Tapeten Ballerup Kommunes mødested for
kommunens frivillige foreninger. Se mere på hjemmesiden
www.tapeten.dk
Vi arbejder nu både at få penge og få egne lokaler. I øjeblikket
har vi kun de indtægter som medlemmerne betaler i form af
kontingent samt det beløb landsforeningen har bidraget med
som starttilskud.
Vi er taknemmelige for vores hemmelige sponsorer, som dels
har givet billetter til et foredrag på vores hovedbibliotek om
Beatles og dels givet en støttemedlemsfrokost uden mavedans!
på den lokale restaurant Ankara.
Vi har lagt billeder fra Beatles-arrangementet på vores hjemmeside www.fortip.dk
Vores hjemmeside og årskalender er stadig under udvikling og
vi imødeser gerne flere input til f.eks. aktiviteter, udflugter og
museumsbesøg.
På foreningens vegne formand Leonarda Petersen og kasserer
Helle Minerth
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PRESSEMEDDELSE:
fra Beskæftigelsesministeriet
Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget en reform af sygedagpengesystemet, der sikrer syge borgere forsørgelse under
hele sygdomsforløbet og en fremrykket, forbedret og målrettet indsats, der skal hjælpe sygemeldte tilbage i arbejde.

meldte og ikke kan arbejde, kan opleve at stå i den uholdbare
situation, at de mister deres forsørgelsesgrundlag. Hjælpen fra
det offentlige skal ikke stoppe ved en bestemt dato, men når
den sygemeldte er kommet på fode igen.

Det såkaldte ”sorte hul” i sygedagpengereglerne bliver dermed lukket. Syge borgere, der ikke er omfattet af mulighederne for at få forlænget sygedagpengene, starter efter fem
måneder i et jobafklaringsforløb med en særlig tilrettelagt
og tværfaglig indsats. Under forløbet, hvor der ikke er en fast
bagkant, modtager de en ydelse på kontanthjælpsniveau, der
er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og
formue.

- Vi har fundet en model, der opfylder to behov. Vi fjerner nu
den usikkerhed, det er, at ens forsørgelsesgrundlag kan bortfalde, mens man fortsat er syg. Omvendt skal vi hverken have et
system eller et samfund, hvor man bare uden videre kan blive
ved med at modtage sygedagpenge, for det er heller ikke lykken, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Med reformen bliver der taget særligt hånd om borgere, der
er ramt af en alvorlig, livstruende sygdom som fx kræft. De
bliver ved hjælp af en ny forlængelsesmulighed sikret sygedagpenge gennem hele sygdomsforløbet. Samtidig får syge
borgere mulighed for at afvise behandling, uden at de derved
mister deres forsørgelsesgrundlag.
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen siger:
- Regeringen har igennem mange år været optaget af at
få varighedsbegrænsningen på sygedagpenge afskaffet.
Grundlæggende er det dybt urimeligt, at borgere, der er syge-
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For langt de fleste syge borgere vil de nye regler ikke betyde
nogen ændringer i forhold til i dag. De vil fortsat kunne få
forlænget deres sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesregler og med den samme ydelse.

De nye regler om jobafklaringsforløbet, den nye forlængelsesregel og muligheden for at sige nej til behandling træder i kraft 1.
juli 2014. De øvrige dele af lovforslaget, der udmønter hele aftalen om sygedagpengereformen, træder i kraft 5. januar 2015.
Hele lovforslaget kan ses på; www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/
L194/index.htm

Fleksjob
Den nye fleksjobreform
Der blev den 1 januar 2013 lavet meget om med den nye
fleksjobreform, og noget af det, ser vi først virkningerne af
nu, og det betyder også, at der kommer mindre ændringer
løbende. Her er lidt omkring fleksjob reglerne, men hvis man
vil læse mere og have flere detaljer om lovgivning kan man gå
ind på arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside. www.ams.dk
eller beskæftigelsesministeriets hjemmeside. www.bm.dk (her
er også satserne for 2014) eller Styrelsen for Fastholdelse og
Rekruttering www.fleks.nu

Bevilling af fleksjob
Et fleksjob bliver bevilget for 5 år ad gangen. Hvis man er under 40 år, skal kommunen, lidt før de 5 år er gået, vurdere om
man fortsat opfylder betingelserne for fleksjob. Hvis man gør
det, får man bevilget et nyt for 5 år mere. Hvis man er over 40
år, får man efter det første midlertidige fleksjob på 5 år, bevilget et permanent, hvis man fortsat opfylder betingelserne.

Ansat i ny fleksjob ordning
Er man ansat efter de nye regler, så er det pr. time at arbejdsgiverne afregner, og det er for de effektive timer. Det vil sige,
at hvis man har pauser i løbet af dagen, så vil de ikke blive
betalt af arbejdsgiveren. Time satserne er udregnet ud fra en
alm. måndsløn hvis man er funktionær, og oftest er det den
overenskomstmæssige mindste løn man får, indenfor det
pågældende arbejdsområde evt. med et mindre tillæg.
Kommunen supplere med det som kaldes et fleksløntilskud,
og som kan udgøre op til 98 % af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb svarende til kr. 17.312 kr. pr. måned (2014
takst).
Fleksløntilskud aftrappes med en modregningssats på 30 %,
indtil en løn før skat på 13.446 kr. (2014 takst) inkl. pension
pr. måned. Når lønnen, samt bidraget fra pensionsordningen
(din og arbejdsgiver), den som man har oprettet som led i
ansættelsesforholdet, overstiger 13.446 kr. om måneden, er
modregningssatsen 55 %.

Bruttoløn uden pension 3.640 kr. + (17.312 kr. – 1.092 kr.) =
19.860 kr.

Ansat i gammel fleksjob ordning
Er man ansat på den gamle ordning inden 1 januar 2013, så vil
det være således, at hvis man skifter enten til en ny ansættes
i samme firma eller i en anden virksomhed, så er det de nye
regler der gælder for løn afregning m.m.
Hvis man bliver ledig, og man er selvforskyldt i endt ansættelse, så er der således at man får 3 uger karantæne.

Ledig og på ledighedsydelse
Er man ledig så udgør satserne henholdsvis 89 procent, ca. 80
procent eller ca. 60 procent af det højeste dagpengebeløb.
Ledighedsydelsen svarer til 89 procent af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, og der er visse betingelser man skal
opfyldte for at opnå de 89 procent.
Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, modtager man ledighedsydelse på niveauet for henholdsvis kontanthjælpsmodtagere på forsørgersats (ca. 80 procent af arbejdsløshedsdagpenges højeste beløb) eller ikke forsørgersats (ca. 60 procent
af arbejdsløshedsdagpenges højeste beløb).
En person, der modtager ledighedsydelse på kontanthjælpsniveau, opnår ret til ledighedsydelse på 89 procent af arbejdsløshedsdagpenges højeste beløb, når den pågældende har
været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18
måneder.

Arbejdsgiver tilskud
Der er også tilskuddet til arbejdsgiveren fra Fonden for
Forebyggelse og Fastholdelse, som er på 25.000 kr. hvis man
har haft en fleksjobber ansat i 6 måneder på under 10 timer
pr. uge. Dette er kun for arbejdsgiveren. Det er indført for at få
flere fleksjobbere der kan arbejde under 10 timer i arbejde.

Kommunen indbetaler 5 pct. af det beregnede fleksløntilskud,
dog max 500 kr. om måneden.
Når man har været ansat i fleksjob i 9 måneder, så har man
optjent ny ledighedsperiode.

Løn eksemplet er uden pension, da pension
aftalerne er forskellige fra person til person
7 timer pr. uge.
Timesats 120 kr. pr. time
Ansættelse 1 år.
7 timer * 120 kr. * 52 uger /12 måneder = pr. måned 3.640 kr.
(+ pension aftalen)
Flekslønstilskud pr. måned. 17.312 kr. ( max).
Modregning i flekslønstilskud 3.640 kr. * 30 % = 1.092 kr.
førtidspensionisten 2/2014
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Folkemøde 2014
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Ballerup
BESTYRELSE:
Formand: Leonarda Petersen
Kasserer: Helle Minerth
Sekretær: Per Larsen
Bestyrelsesmedlem:
Per Sørmer-Sørensen
Bestyrelsesmedlem:
Anette Søberg
Bestyrelsessuppleant:		
Mahmoud Firouzi
Kontaktperson: Helle Minerth,
tlf. 44 65 92 86,
E-mail: minerthhelle@yahoo.dk

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

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.

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

Horsens
Formand: Karin Jensen
Tlf. 23820497
E-mail: karin_jensen@fibermail.dk
Kasserer:
Solvej Graversen
Tlf. 75625137- 61463383
E-mail: sunway@mail1.stofanet.dk
Sekretær:
Hanne Arentoft
Tlf. 75615894- 50415448
E-mail: hannearentoft@hotmail.com
Vi mødes hver onsdag kl. 10 til 11.30 i
Sund By butikken Åboulevarden 52
til en kop kaffe og en gang om måneden
tager vi en tur ud af huset.

Holbæk
Bestyrelsesmedlem: Niels Hass
Tlf.: 72 36 55 38
E-mail: nieha@holb.dk

2·

Juli

2014 · 11. årgang

Kerteminde
KONTAKT OS:
Formand: Elisabeth Larsen
Grønløkkevej 14, 5300 Kerteminde
Foreningens tlf. 41 19 97 00
E-mail: info@lffkerteminde.dk
Vi afholder fast Åbent Hus / HyggeFredag fra kl 13. – 16 i LIGE UGER, hvor
foreningen er vært med te og kaffe.
De der nu har lyst medbringer mundgodt
efter eget ønske.
Vi holder til på ”Mødestedet”
Strandvejen 10 C. 5300 Kerteminde.
Aktiviteter i øvrigt:
Ud over fredagshyggen arrangerer
foreningen andre aktiviteter og ture.
Se venligst nærmere her om på vor
hjemmeside: www.lffkerteminde.dk
- eller scan QR koden:

Første Hygge-Fredag efter ferien finder
sted den 08/08 – 2014

Mange sommer hilsner
fra Bestyrelsen
Vi ønsker alle en rigtig dejlig Sommer

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

Nordjylland
KONTAKT PERSONER, RÅDGIVER OG
BESTYRELSESMEDLEMMER:
Bestyrelsesformand: Lona Nørlev
Havklitvej 1A, 9800 Hjørring
Tlf.: 98 99 16 26 - Mobil: 20 68 14 18
E-mail: lona9800@gmail.com
Kasserer: Birthe Gotfredsen
Bedelundvej 39, 9830 Tårs
Tlf. 98 95 84 02
Sekretær: Lis Olesen
Idræts Alle 127 S, 9800 Hjørring
Tlf. 98 99 64 87
Vi holder til i Forsamlingsbygningen
Østergade 9, 9800 Hjørring
Hver onsdag i lige uger fra kl. 14.00-16.00
Vi beder om at I viser hensyn
til vores privatliv og kontakter
os på hverdage og i dagtimerne.
Aktiviteter i 2014 for Lokalforeningen for
Førtidspensionisterne i Nordjylland
Vi har fremmøde i vores lokalforening hver
anden onsdag i lige uger året rundt og
hjælper medlemmer med deres problemer
med kommunen i forbindelse med sager
vedr. pension/sygdom, langtidssyge og
fleksjob.
Vi har i vores forening ikke nogen fast aktivitetskalender, men stiller op ved særlige
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lejligheder og interesserede er velkommen
til en uforpligtende snak og en kop kaffe.
Her er der også muligheder for vores medlemmer at deltage i de aktiviteter/hobbyarbejder som findes i Forsamlingsbygningen og man kan købe mad, kaffe og kage i
bygningens kantine.
En lille påmindelse, hvis I flytter, vil vi
gerne vide det, så I bliver ved med at få
bladet tilsendt.

Odense

Roskilde
BESTYRELSE:

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

På grund af sygdom, beder vi jer om evt.
at kontakte Birgit Lindquist tlf. 22 16 12 43,
eller Landsforeningen på tlf. 21 72 30 06,
e-mail: carle@nielsen.tdcadsl.dk

Mødedage og tidspunkt:
Hver tirsdag kl. 12-15.
Pris for medlemskab er 300 kr. pr år.

Vi efterlyser frivillige til bestyrelsesarbejde.
Der vil i løbet af foråret blive indkaldt til et
møde for at få valgt bestyrelse.

Vi starter gerne med socialt samvær over
en kop kaffe eller the samt brød og
pålæg. Kan købes for kr. 20,-

Ringkøbing
FFVEST BESTYRELSE:
Formand: Edith Nielsen
Næstformand: Leif Jepsen
Kasserer: Gerda Thorsted
Bestyrelsesmedlemmer:
Frank Jensen
Eva Olsen
Suppleant: Svend Aage Nøhr
Revisor: Ove Rasmussen
Suppleant: Mariane Svendsen
Kontakt person FFVest: Leif Jepsen
Tlf. 21 46 26 05
Den 27 august 2014 har vi udflugt
til Lystbækgård kl. 14,00, med start
Fra Medborgerhuset kl. 13,00. Får og
Hyrdehunde på Lystbækgaard. Kom med i
Fårefolden, oplev fårene og deres lam.
Se Border Collien arbejde.
Cafe med Hjemmebagt brød. Turlænde 0,5
km. Pris 50 kr. Gangbesværede og handicapegnet.
Vi tager på udflugt en gang om måneden.
Drikker formiddagskaffe mandag i lige
uger kl. 10.00
Cafedag onsdag eftermiddag kl 14.00 en
gang om måneden. I første ulige uge efter
formiddagskaffen.
Vi holder 1 sommerfest og en julefest.

Aktiviteter:
Mange spændende foredrag:
Banko
En stor udflugt med bus, samt kulturelle
mini udflugter.
Tøjdemonstration
Bowling, Petanque og mange andre ude
og indendørs spil
Sommerfest
Julefrokost
Delvis egen betaling ved arrangementer.
Vi optager også medlemmer,
Som langtidssyge, fleks-og skånejobber,
samt efterlønner og folk som venter på at
få førtidspension.
HUSK VI ER DER FOR DIG OG VI ER ALLE
LIGE STILLEDE
Du er velkommen til at komme forbi, og se
hvem vi er. Vi giver en kop kaffe.
Eller henvende dig til formanden og få
tilsendt en aktivitets kalender
Vi holder altid sommerferie i juli og til
medio august.

Vi ønsker alle en rigtig God Sommer og på
gensyn.

Struer/Thyholm
BESTYRELSE:
Formand: Bente Stougaard.
Tlf.: 28148349
Kasserer: Rikke Stougaard.
Bestyrelsesmedl: Benny Hørbye.
Bestyrelsesmedl: Henning Nielsen.
Bestyrelsesmedl: Yvonne Jensen.
Revisor: Henning Nielsen.
Sekretær: Rikke Stougaard.
E-mail: rikkefs@hotmail.dk

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

Åben Rådgivning:
Sted:		
De Frivilliges Mødested
Skovparken, Østergade 37
7900 Nykøbing Mors
Tid: 2. og 4. tirsdag hver måned
kl. 13.30 til 15.30
		

Åben Rådgivning og Hyggeklub:
Vi mødes d. første onsdag i måneden kl.
11.00 og d. tredje onsdag kl. 13.00, til kaffe
og brød, samt hyggeligt samvær.
Mødested:
Aktivitetscenteret, mødelokale 6.
Derudover har vi diverse udflugter og aktiviteter i løbet af året, bl.a. vores sommertur
i hestevogn gennem Klosterheden, samt
julefrokost og meget mere.

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:
Vi holder sommerferie i Juli måned.

www.foertidspensionisterthymors.dk

Kig forbi, alle er velkomne.

EFTERÅRETS ARRANGEMENTER
Tur til Fur, Onsdag d. 18. juni.
Ved samkørsel fra Thisted mødes man kl.
12.40 i Vilsund, derefter samkørsel kl. 13 fra
Havnen i Nykøbing. Vi skal se forskellige
ting rundt på øen og eftermiddagskaffen
bliver indtaget på det hyggelige sted ”På
Herrens Mark”, hvor der serveres lækre pandekager ellerr kage. Vi hygger og slutter
dagen af med spisning til aften på kroen.
Tilmelding nødvendigt senest d. 11. juni til
Alvilda på 97744047 eller Pia på 22950734.
Alle er velkomne til at deltage, ligeledes
ens familiemedlemmer.

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:
www.foertidspensionisterthymors.dk

Aktiviteterne er indstillet i juli måned, dog
er der Åben Rådgivning i Skovparken i
Nykøbing: Tirsdag d. 8. juli samt tirsdag d.
22. juli fra 13.30 – 15.30.
Thisted afslutter med Fur turen Onsdag d.
18. juni og vender tilbage i Skolegade 9,
Thisted, igen Onsdag d. 6. August.

Vamdrup
BESTYRELSE:
Formand: Else Nesgaard
Tlf. 26 70 02 44
Kasserer: Alice Andersen
Sekretær: Birgit Petersen
Suppleant: Lone Lund
Suppleant: Merete Schmidt
www.vamdrupførtidspensionister.dk
Aktivitetprogram sommer 2014
Torsdag 7. august UDSALG ”Jackems”
3 stk. 200 kr.
Afgang Lindely 13.45
Tilmelding til Lone på 26 82 76 00.
Fredag 8. august GRILLAFTEN
hos Else, Trelle ager 70 F, kl. 18.00
75 kr. medbring drikkevarer
Tilmelding senest 2/8 til Else 2670 0244
Tirsdag 7. oktober KINO kl. 13.30
”3096” dage, Om Natasja Campus`
8 år som privat fange.
Kaffe m/kage 40 kr.
Tilmelding senest 1/10 til Merete 28 74 47
32.
ALLE TILMELDINGER ER BINDENDE!

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

Aalborg
KONTAKT:

Sommerudflugt til Ebeltoft
Lørdag d. 9. august.
Se venligst vedlagt indbydelse.
På foreningens vegne vil jeg ønske Jer
alle en dejlig sommer, håber I finder vores
program spændende.

Med venlig hilsen
På Bestyrelsens vegne
Pia Correll Mouritsen

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.
førtidspensionisten 2/2014
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13.00 til 15.00 i De Frivilliges Hus på
Mølholmsvej 2. Vi hygger med en kop
kaffe/te, tager på ture samt deltagere i
forskellige arrangementer sammen.
Bare kom og vi finder ud af noget sammen.
Alle er velkomme!

Aarhus
BESTYRELSE:
Formand: Jens Thygesen

Tlf.: 50 11 04 52
Email: thygesenjens@gmail.com
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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
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Landsforeningen for Førtidspensionisters ·

Landsbestyrelsen

Landsformand

Næstformand

Næstformand

Landssekretær

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

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

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

Landskasserer

Alvilda Nielsen
Dragstrupvej 67, Dragstrup
7950 Erslev
Tlf. 97 74 40 47
Email: alvilda60@gmail.com

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

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

Landsforeningen for Førtidspensionisters ·
Næstformand

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

Fleksudvalget

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

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

Støt vore
annoncører
de støtter os...

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

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

