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førtidspensionisten
udgives af Landsforeningen for førtidspensionister

Hvem er Førtidspensionisten?
Hvad er en Førtidspensionist?

Leder

Denne gang vil jeg igen starte med at sige velkommen
til to nye lokalforeninger, en i Sønderborg og en i
Tønder.
Fra d.1.januar 2008 har Landsforeningen meldt sig ind
i Pensionisternes Samvirke, jeg håber at vi vil få et godt
samarbejde og kan nævne at, vi vil få adgang til rabatter i forskellelige forretninger og firmaer,med det medlemskort som følger med medlemskabet.
Landsforeningen vil få ret til 3 delegerede på Pensionisternes Samvirke`s generalforsamling.
Pensionisternes Samvirke er med i en paraply organisation som hedder Ældremobiliseringen, som blandt
andet driver datastuer rundtomkring i landet.
Landskassereren blev d. 11-11-2007 60 år og i den forbindelse vil jeg gerne sige et stort TILLYKKE!
Landsmødet vil blive afholdt tirsdag d.06 maj 2008.

Og så til forside spørgsmålene

Indhold

Forsidefoto: Carl-Erik.

Hvem er så Førtidspensionisten?
Det er kvinden yderst til venstre.
Hvad er en Førtidspensionist?
Formålet med de to spørgsmål er at få folk til at tænke over, at et af de største handicap man har som
Førtidspensionist er at man ofte ikke har et synligt
handicap, og dermed kan folk ikke tro andet end at
man er rask.
Når man så fortæller folk at man er Førtidspensionist,
kan man se på dem at de tænker på de klip som ofte
er blevet vist i tv, hvor man ser diverse misbrugere
omkring en bænk, og dermed er man så stemplet som
samfundsnasser.
Det skal her indskydes at jeg mener at de omtalte
mennesker er fremstillet uretfærdigt, da misbrug jo

også er en invaliderende ting og som dermed sagtens
kan berettige en Førtidspension.
Der er en udbredt opfattelse i befolkningen af at det
er for nemt at få tildelt en førtidspension, jeg hører tit
udsagn om at ”man går bare ned på kommunen hvis
man har lidt ondt, så giver kommunen en førtidspension”.
Hvis man følger udsagnet om at gå på kommunen og
beder om at få en førtidspension, vil det være på foreliggende grundlag, som er de oplysninger som kommunen ligger inde med på det tidspunkt man søger.
Jeg kan ikke kraftigt nok sige, at sådan er det ikke!!
Over 98 % af disse ansøgninger bliver afslået!
Man skal igennem en meget langvarig, ofte årelang
sagsbehandling, hvor man hvis man er gift eller samlevende risikerer at miste hele sin indkomst, fordi ægtefælle/samlever har en indtægt.
For enlige er der en stor risiko for at komme på kontanthjælp, som ofte er meget lavere end deres tidligere
indkomst.
Vi har ikke selv valgt at blive syge, handicappede eller
udsat for en ulykke, men når det så sker, er vi udsat for
både mistænkeliggørelse,langvarig sagsbehandling og
som tidligere skrevet udsat for fordomme og forudfattede meninger.
Er det forkert at Førtidspensionister vil se ud og opføre
sig som raske mennesker når de færdes blandt andre?
Jeg vil kalde det et forsøg på at udvise lidt værdighed, men det som andre ikke ser, er de omkostninger
det har at udvise denne værdighed.
Førtidspensionister er også en slags mennesker.

I og jeres familier ønskes en
GOD JUL samt ET GODT NYTÅR
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Landskasseren Alvilda Nielsen
blev d.11-11-2007 60 år
Hun ønskes et stort tillykke med dagen fra hele Landsforeningen.

4

førtidspensionisten 1/2008

Seneste nyt
om lægekonsulenterne!
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Er det rimeligt at lave
skattenedsættelser for de
højestlønnede ?
- når 39.000 gifte og samlevende førtidspensionister betaler
70 % af indtjeningen, nemlig 40% i skat og 30% i fradrag i
pensionen?
Landsforeningen for førtidspensionister foreslår fjernelse af
den uretfærdige ægtefælle/samleverafhængighed.

fundet få en gevinst i form af flere ægtefæller/samlevere som
kan påtage sig noget mere arbejde, som det med de nuværende regler ikke kan betale sig, samt frigive nogle tusinde
boliger ved at der er flere som vil flytte sammen når man ikke
som nu bliver beskattet af samlivet.

Ved at fjerne ægtefælle/samleverafhængigheden, så vil sam-
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tekst Mona Andersen

Hvad er et menneskes værdi?
7669,- kr. pr. mdr. er den værdi regeringen mener et menneske
i Danmark har når det menneske ikke længere er et aktiv for
arbejdsmarkedet, når mennesket har tilladt sig at blive syg
efter mere end 25 år på arbejdsmarkedet med at tage sig af
de gamle, syge og handicappede, har passet de små børn og
gjort rent for direktøren.
7669,- kr. pr. mdr. er det man mener et menneske kan leve af i
Danmark i 2007, man kan jo bare lade være med at bo i en
lejlighed fra 50´erne, man kan bare lade være med at have
varmt vand og bad og man kan bare lade være med at råde
over hele 73 kvm fordelt på 21/2 værelse. Desuden kan man
bare lade være med at have lys i boligen, gas at lave mad på,
et lille indbo at forsikre, et gammel tv at betale medielicens af,
en udgift til transport til div. lægeundersøgelser og behandlinger og en telefon så samme behandlere & myndighedspersoner kan komme i kontakt med en.
7669,- kr. pr. mdr. er hvad man skal leve for (eller dø af ) når
man ikke længere kan være på sygedagpenge og er faldet for
varighedsbegrænsningen, mennesker der har giftet sig er
endnu mindre værd, de får 0, hvis de har været så ubetænksomme at gifte sig med en der bare har mindstelønnen. Hvad
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er det for et samfund vi lever i, der gør en dyd ud af at presse
mennesker der i forvejen er meget hårdt ramt, mennesker der
i forvejen ligger ned, hvornår er det blevet den gængse opfattelse at alle kontanthjælpsmodtagere er arbejdssky, socialbedragende misbrugere og bare skal ”overtales”, ved at presses
økonomisk til at komme ud og arbejde og hvis ingen vil ansætte disse ”bedragere”, så sætte dem til at fange ”farlige”
snegle, hvordan kan det være, at når man er syg skal man ikke
kun slås med sine sygdomme, psykiske som fysiske, smerter
og eventuelle funktionsnedsættelser, men også med økonomiske problemer, for nogle ruin og sidst men ikke mindst, hvor
længe skal man tåle omgivelsernes fordømmelse, for ”når
man er på kontanthjælp så er man bare doven, ikke syg, for så
havde man jo fået sygedagpenge eller pension, for ”sådan er
det jo i Danmark”.

Min historie
Kunne fylde mange sider og det gør den, men jeg skal forsøge
at fatte mig i læsevenlig korthed selv om det ikke er min
stærke side, for jeg brænder for at oplyse andre omkring den
uretfærdighed der bliver flere og flere syge til del i det danske
samfund i 2007.

Jeg blev sygemeldt i juli 2005 med ryggen, opereret i samme i
maj 2006, fik i den forbindelse (diagnosticeret i august 2006)
opdaget en bindevævslidelse der ikke kan behandles (EhlersDanlos Syndrom) og som er grundlæggende årsag til mine
mange gigtlignende smertetilstande i alle led, nogle led er
mere ramt end andre. Jeg har jo altid i mit 25-årige arbejdsliv
troet at det var "normalt" at jeg havde smerter i ryg, skuldre,
arme, håndled, fingre og i hofte og ankler, det troede jeg alle
havde der arbejde indenfor mit fag (pleje & omsorg, rengøring) og har aldrig "pebet" over det, men har nu opdaget at
det har "alle" ikke, at smerterne skyldes min bindevævslidelse
og at jeg altid har overforbrugt af min krop.
I dag har jeg udsigt til en endnu større rygoperation, en hvor
man stivgøre flere led i lænderyggen da jeg antageligt har et
stort rodtryk med mange nerver i klemme, jeg lider af brændende nervesmerter i højre ben og behandles med epilepsi
medicin, men da det er et led i en smertebehandling er der
ikke tilskud til denne, jeg har slidgigt i hele ryggen, smerter i
højre skulder og følelsesløshed i højre arm og hånd, kan f. eks
ikke skrive i hånden og oplever også at tabe ting da min hånd
pludselig nægter at adlyde. Min bindevævssygdom giver mig
hybermobilitet i hele kroppen og deraf overbelastning/overstræk af alle led (Pinocchio-syndromet = ”der er ingen bånd
der binder mig”) samt depression, social fobi og invaliderende
angst.
Allerhelst ønsker jeg nu nok i min tilstand efterhånden at få
tilkendt en lille pension som ville gøre mig i stand til at have
et værdig liv og give min tilværelse lidt ro og dermed livskvalitet så jeg ikke hele tiden skal kunne magte ikke at vide hvad
dagen i morgen bringer, men pensionstanken er en tanke jeg
ellers hele tiden afvist da jeg kun ønskede at returnerer til
arbejdsmarkedet, så det er noget af en kamel at sluge for mig
at skulle acceptere at jeg nok aldrig kommer det igen.
Men det bliver nu ikke helt let at få startet sådan en pensionssag da jeg hele tiden får af vide af forskellige sagsbehandlere
at jeg er så veluddannet og velfungerende at jeg ”bare” kan gå
ud og skaffe mig et job (efter § 5) når jeg bliver "rask" nok og
evt. må arbejde deltid for egen regning, hvis jeg ikke mener at
kunne klare fuldtid, altså er der ingen udsigt til hjælp i nogen
retning mht. revalidering (fik jeg i 1993-1997 også pga. min
dårlige ryg, så det er udelukket) eller pension, da jeg jo kan
trække vejret uden hjælp og samtidig vrikke med venstre
hånds lillefinger, så jeg har en ”rest-arbejdsevne”, et ord alle i
min situation har lært at hade af et inderligt hjerte, der skal
udnyttes.
Nu er jeg altså faldet for varighedsbegrænsningen på sygedagpenge, efter to års usynlig sagsbehandling, hvor man slet
ikke har taget hensyn til den ressourceprofil jeg selv skrev i juli
06 og gav til den sagsbehandler, betalt til formålet, som skrev
den ren og sendte den til jobcentret som så smed den væk,
men så var det jo godt det var mig selv der havde skrevet den,
så kunne de få min kopi. Så nu er jeg også tilmeldt Jobcentret
som aktiv jobsøgende og kan fra d.d. sendes i fuldtidsbeskæftigelse/aktivering, med mine krykker, mine (bla. morfin) tabletter og mine øvrige hjælpemidler, for man skal nemlig være
fuldt arbejdssøgende for at kunne søge kontanthjælp som
syg.

Min påstand er at hvis jeg var blevet behandlet værdig efter
arbejdsevnekreteriet og var blevet henvist til arbejdsprøvning
på et Reva-center hvor der er faglig eksperitice til at hjælpe og
vejlede fysisk og jeg dermed ikke skulle slæbe rundt på tunge
varer i det transportfirma jeg i stedet blev ”arbejdsprøvet” i,
(hvilket gav min ryg det sidste triste skub) stå i timevis i samme
stilling og åbne kuverter, (hvilket var meget smertefuldt og
endnu mere ødelæggende for mine skuldre, arme og fingre især i
højre side da jeg er højrehåndet- men også belastede for min ryg
og mine ben) og hvis jeg i denne periode kunne være blevet
indstillet til ”revalidering overvejende sandsynligt” eller kunne
have fået startet en pensionssag og dermed kunne have haft
mentalt ro omkring min økonomiske situation, så var jeg
måske heller ikke endt i den voldsomme psykiske krise der
kostede mig knapt 4-ugers indlæggelse på psykiatrisk hospital, så kunne mine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, på lempelige vilkår (fleksjob) måske havde været
lysere end jeg ser dem nu og en pensionsansøgning kunne
slet ikke komme på tale, da jeg ville få blankt afslag ”i morgen”
ifgl. konsulenten på jobcentret for sygedagpenge, fordi jeg
slet ikke er syg nok til at kunne få en sådan.
Man hyrede så midt i hele forløbet, et privat konsulentfirma til
at hjælpe Jobcentret for sygedagpenge og som i mit tilfælde
resulterede i mødet med en kvindelig konsulent S. M som på
første møde hvor jeg have bisidder med, fremstod som meget
anerkendende overfor mine problemstillinger og ville, citat:
”Gøre alt for at hjælpe, da *jeg* ikke er kommunens mand, men
ansat til at hjælpe borgerne der er endt i en vanskelig situation
og da jeg så dine papirer, måtte jeg bare se mennesket der havde
været gennem hele denne langvarig, grænsende til ligegyldige
sagsbehandling og som jeg bare må kunne gøre noget for” citat
slut.
Desværre var S. M ikke så anerkendende da jeg til det næste
møde mødte op alene, nu handlede det pludselig om at få
mig over på kontanthjælp så jeg kunne blive ”behørigt arbejdsprøvet” der, men at hun selvfølgelig ville indkalde mig til
en samtale hvis det blev ”kontanthjælpsvejen”, for ”sådan var
hun”.. Desværre led hun, ligesom de andre sagsbehandlere/
konsulenter på min sag, af dårlig hukommelse, for også hun
glemte pludseligt sin ”tale” og ansvar.

”Når sjælen brækker
pga. forkert og langvarig sagsbehandling”
Jeg oplevede at min sjæl gik i stykker i forlængelse med en
"Hovsa-arbejdsprøvning" i en reception i et privat firma lige
op til julen 2006, jeg skulle være der i 6 uger, mod normalt 13
fordi jobcentret for sygedagpenge ikke ville forlænge mine
sygedagpenge længere end til 31. januar 2007. (det blev så
alligevel ”administrativt” forlænget frem til 30. september
2007 da man ikke kunne nå at behandle min sag tidligere,
fordi jeg havde været så ubetænksom at bebyrde dem ekstra
ved at svare på alle partshøringer, så det var i grunden min
egen skyld, men det resulterede i at jeg levede i 8 mdr. fra dag
til dag med administrative forlængelser)
Men jeg var heldig, jeg mødte i denne reception en meget
sød kvinde som tog virkelig pænt i mod mig, men meget
hurtigt- efter få dage faktisk, fandt direktøren ud af at de så
kunne trække hende til andre opgaver og overlade receptioførtidspensionisten 1/2008
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nen til mig, jeg havde aldrig i mit liv arbejdet i en reception og
det var ikke bare en loppetjans med hyggelige telefonsamtaler, det var store udfordringer der faktisk krævede et indgående kendskab til dette transportfirma jeg nu var havnet i, et
kendskab jeg af gode grunde ikke havde. Desuden kom div.
chauffører og skulle købe julegavevin og alt muligt andet til
deres kunder, varer som jeg skulle slæbe og sælge, så skulle
der arkiveres på gammeldags manér, i tunge mapper i gulvniveau og som toppen af kransekagen fik jeg efter 2 uger det
fulde ansvar for forsikringsafdelingen, der var nemlig kun en
mand ansat og han skulle på juleferie - værs´go min ven, bare
kom i gang.
Det endte med at jeg en dag mellem jul og nytår, hvor jeg
skulle være derude helt alene, uden nogen at kalde på og
spørge, oplevede jeg en morgen at jeg på min cykel på vej
derud pludselig tabte orienteringsevnen, fik et black-out og
ikke anede hvor jeg var - jeg husker ikke andet end at en sød
ung pige stoppede og spurgte om jeg var okay og at jeg fik
overbevist hende om at, det var jeg. Hvordan jeg kom hjem
aner jeg til ikke, men hjem kom jeg og sygemeldt blev jeg,
men troede jeg kunne starte igen efter nytår.
Det gik rimeligt både d. 2 og 3. januar, men dagen efter, d. 4.
januar tidligt om morgenen gik jeg i bad og bagefter kunne
jeg slet ikke noget, jeg brød grædende sammen og min
stakkels 19 årige søn måtte kontakte min eksmand og bede
han om hjælp, jeg blev bragt til min dygtige og vidunderlige
læge og han fik mig overbevist om at jeg trængte til hjælp og
ro, at jeg hverken var tosset eller psykotisk og at en evt. indlæggelse på psykiatrisk hospital derfor var helt frivilligt, jeg
accepterede og for at gøre en meget lang historie kort, så var
jeg der i 31/2 uge og det er noget af det bedste jeg har gjort
for mig selv i mange år, jeg er ikke rask, så langt fra, jeg har
oven i udviklet angst og social forbi og blev mistænkt for
bipolar affektiv psykose (Maniodepressiv sygdom), men den
teori arbejder vi, min dygtige psykiater og jeg, ikke ud fra pt.,

vi ”nøjes” med resten, men ingen i dette behandlersystem er i
tvivl om at usikkerheden omkring min (økonomiske) fremtid
udløste denne voldsomme krise, som ignoreret- meget vel
kunne have resulteret i at jeg ville have forsøgt at tage mit
eget liv.
Det er meget meget svært at acceptere at man ikke "bare" er
fysisk syg, men også psykisk, men det værste er nu omgivelsernes mistro og fordømmelse, ikke mine nære og kære, men
alle de offentlige instanser, naboer, genboer og andre "udenforstående" - men jeg er færdig med at være offer, jeg er
meget mere værd og de erkendelse kan jeg bla. andet takke
Pia i Hillerød for, fordi:

Jeg er ikke alene
På et tidspunkt kommer jeg ved et tilfælde, via et debatforum,
i kontakt med en kvinde der selv er meget hårdt ramt af svær
sygdom og fattigdom, en kvinde der har kr. 500,- pr. mdr. at
leve for på kontanthjælp, en kvinde har kæmpet mange
kampe med sin kommune for bare at få tilkendt transport til
vigtige og uopsættelig sygehusbehandlinger, men som
alligevel har styrke til at ”råbe op udadtil”, der spørger om jeg
kender ”Landsforeningen for førtidspensionister”, med mottoet ”du er ikke alene” og gennem hende får jeg mailadressen til
Jan, formanden i Kbh. og i min dybe krise sender jeg ham hele
min sag, mange mange sider og han reagerer prompte og
beder mig komme ind til en snak, det er nu ca. 1/2 år siden og
jeg har været hele møllen igennem med partshøringer, fratagelse af sygedagpenge, klager og afslag, alt dette i tæt dialog
med foreningen som har givet gode råd og relevant vejledning omkring hvordan man (kan prøve at) gebærde sig i
systemet, men vigtigst af alt, så har jeg haft stor glæde og
udbytte af cafe ´sammenkomsterne med andre ”ligesindede”
og ikke mindst mødet med socialborgmester i København,
Mikkel Warming et meget interessant og informativt møde,
men det vigtigste er at man finder ud af at ”Du er ikke alene”.
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tekst Vibeke Pedersen

Mit mareridt
Den 31/7 2002 blev mit livs mareridt.
Kl. 6.30 vågnede jeg til en ny dag, men sikke en dag.
Mit liv var pludselig et mareridt fuld af angst for lige nettop
den dag. jeg græd og græd og kunne slet ikke se noget godt
ved tilværelsen.
Jeg ringede min søster op og hun kom i løbet af ,ja jeg ved
ikke måske en halv time, men det føltes som en hel dag. Vi fik
en tid ved lægen og jeg fik da ringet til min arbejdsplads og
sagt at jeg måtte blive hjemme den dag, men den dag blev et
halvt år.
Mit besøg hos lægen endte med, at han konstaterede en dyb
depression, så han ordinerede lykkepiller med det samme og
en ny tid en uge efter.
I den uge der kom, var jeg ikke alene, min søster kom hver
dag, sammen med min anden søster. Mine børn tog sig af mig
på en ny måde, de var meget bekymrede for deres mor, jeg
havde jo været deres ståsted og pludselig skulle der tages
hensyn til mig. Jeg var så syg, at jeg ikke kunne komme ind på
min arbejdsplads, jeg græd bare jeg skulle træde ind ad døren, så der kunne jeg ikke komme.
Jeg fik en utrolig opbakning fra mine kolleger, min chef og
brugerne. Jeg fik breve fra dem og en stor plance som de
havde lavet og skrevet på.Telefon opringninger fra brugerne,
der fortalte at de savnede mig utrolig meget. Det varmede, så
vidste jeg, selvom jeg var meget dårlig, at der var nogle der
ventede på mig.
Jeg kunne dog ikke helt undgå min arbejdsplads, da alle
møder med mig og de forskellige indblandede, foregik der,
men det tog mig næsten 2 dage at blive mig selv, når jeg
havde været til et møde.
Mine søstre var utrolig søde til at støtte mig ved at gå med til
møderne. Min yngste søn var også med til et par møder og
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det hjalp ham til at forstå hvad der skete med hans mor.
Det der plagede mig utrolig meget, var at jeg følte at jeg var
blevet snydt, da man i sin tid havde ansat mig i flexjob.
I 1998 var jeg blevet visiteret til flexjob, der var ret nyt på
daværende tidspunkt.
Man vidste ikke meget om det og loven omkring flexjob
havde min arbejdsplads ikke sat sig ind i og åbenbart heller
ikke kommunen.
Den største fejl man gjorde, var at man ikke havde inviteret
min fagforening med til forhandlingerne, så jeg sad ene over
for en sagsbehandler min chef og den øverste inden for min
afd.
Sagen blev hastet igennem, fordi jeg var ved at falde for
grænsen i fagforeningen og min understøttelse ville holde, så
alternativet for mig, som min chef sagde, var bistandshjælp og
det ville jeg ved gud ikke på.
Resultatet blev at jeg skrev under på at arbejde 30 timer, men
da jeg fik min første løn opdagede jeg at jeg havde skrevet
under på 30 timer med løn for samme. Det ville med andre
ord sige at jeg gik 1500,00 kr. ned i løn om måneden, hvilket
jeg absolut ikke kunne leve af, lønnen var mindre end en
pensionist fik udbetalt. Pensionisten har trods alt nogle goder
som boligsikring og billigere bus, samt varmehjælp. Det kunne jeg jo ikke få, så jeg havde mindre end 7000,00 kr. om
måneden, både til udgifter mad, tøj, gaver og fornøjelser.
Hver gang jeg skrev til kommunen, skrev de bare tilbage til
mig, at de ikke kunne se de havde lavet nogen fejl og jeg
havde jo selv skrevet under på papirerne.
Jeg skrev så til ekstra bladet om min situation i håb om de
kunne hjælpe mig. De var fyr og flamme, det var lige noget for
dem.

Overskriften lød sådan. – Flexjobber snydt for 50.000 kr i løn.
Artiklen i bladet kom ikke mig til gode, det blev nærmest som
man var pestbefængt. Borgmesteren som ekstrabladet havde
haft i samtale, på det nærmeste overfaldt både ekstrabladet
og mig, med en udtalelse som jeg aldrig glemmer og ikke
desto mindre kendte han mig overhovedet ikke som person,
han havde aldrig talt med mig, så han var helt ude i sovsen.
Borgmesteren beklagede ikke engang at jeg stod i den situation som kommunen og min arbedsplads havde bragt mig i,
han truede simpelthen bare med at fyre mig, hvis jeg ikke
makkede ret, for kommunen havde da ikke lavet nogen fejl og
hvis jeg blev ved og ekstrabladet skrev mere om sagen, ville
jeg blive fyret og så kunne jeg komme på ventepenge indtil
de engang fandt et nyt arbejde til mig, desuden var jeg bare
en af den slags mennesker der kun havde arbejde, når de –
kommunen skaffede mig et.
Jeg vil så lige tilføje her, at kommunen aldrig havde skaffet
mig et arbejde, jeg har altid selv søgt, hvis jeg skulle have et
arbejde.
Min chef og Sundhedscenterlederen var så rasende på mig, at
jeg overhovedet kunne drømme om at gå til et blad, at de
ikke engang ville hilse på mig.
Et år gik og der skete ikke spor, ekstra bladet ringede til mig
og meddelte mig, at de ikke kunne komme videre med sagen,
ikke nogen begrundelse, jeg spurgte ikke, for inderst inde var
jeg klar over hvorfor!
Jeg forsøgte så at få min fagforening til at gå ind i sagen, men
deres eneste begrundelse var, at de ikke kunne gå ind i sagen,
når de ikke havde været med til forhandlingerne, så ville det
blive påstand mod påstand.
Der går så yderligere et halvt år, hvor der ikke sker noget som
helst, jeg ved ikke hvor jeg nu skal gå hen, for ret havde jeg,
det vidste jeg. Allerede dengang i 1998, da jeg kom i flexjob,
stod der i loven om flexjob, at man ikke måtte ringere stille
flexjobbere økonomisk og det var lige netop det de havde
gjort ved mig.
Det blev så alligevel for meget for mig, jeg vidste jeg havde
ret, men kunne ikke få det, så derfor gik jeg ned med flaget i
2002.
Der gik næsten 3 måneder inden jeg kom til en psykolog,
kommunen ville ikke betale for det, men de gav sig da og det
er jeg glad for i dag.
Min psykolog hjalp mig i alle ender og kanter og han deltog
også ved et par møder, hvor jeg virkelig havde brug for støtte.
Vi havde fået en ny leder hvor jeg arbejdede, hun var alle
tiders, hun støttede mig utrolig meget og hende havde jeg
tillid til.
Min nye leder, psykolog og min sagsbehandler fik trumfet
igennem, at jeg fik den løn jeg var berettiget til helt fra jeg
kom i flexjob i 1998 og nu skrev vi 2003.
Jeg er i dag overbevist om at kommunen har den største skyld
i at jeg gik ned med flaget i 2002.Tænk at man skal kæmpe for
sin ret i næsten 5 år, det er noget der slider på et menneske.
Jeg har meget mere at skrive om, det her er kun en lille del af
hvad man må igennem, hvis man bliver ansat i horsens kommune i flexjob, så pas på, ha altid fagforeningen med til alle
møder med kommunen, når det drejer sig om arbejde!
Efter min sag var afsluttet og vi var blevet enige om, at jeg
skulle begynde på arbejde efter nytår 2003, begyndte der at
falde en smule ro på mig og så begyndte det at gå fremad.
Julen var dejlig, det er mange år siden jeg har holdt så god en

jul. Alle mine 3 børn var samlet og vi hyggede os. Jeg troede
det var løgn, men ikke en eneste gang var der misstemning,
alle var i godt humør, selv min svigerdatter i var dejlig at være
sammen med. Hun kan godt være lidt mut engang imellem.
Klokken var over 12 midnat inden vi var hjemme.
2. juledag havde jeg både mine børn, børnebørn, min søster,
svigerinde og et par venner til julefrokost. Det var hyggeligt
og den gik lige efter bogen.
Nytåret kom og jeg skulle begynde at arbejde igen, jeg var
meget nevøs over hvad der nu skulle ske. Kunne jeg klare det?
eller ville jeg blive stresset og måske gå ned med flaget en
gang til. Alle på arbejde var hjælpsomme, man kan ikke beskrive den modtagelse jeg fik, den var ubeskrivelig.
Jeg følte mig som en dronning, alt var tilrettelagt til mindste
detalje. Jeg skulle ikke føle, at jeg blev overbebyrdet med
arbejde.
Pensionisterne og mine kolleger, tog så meget hensyn og de
turde næsten ikke spørge mig om noget. Alle havde fået at
vide, at jeg skulle føle mig velkommen og de måtte ikke
stresse mig.
Jeg startede med 1 time den første måned, for så at gå op på 2
timer i 3 uger.
Derefter skulle jeg have 3 timer i 14 dage og til slut skulle jeg
så op på 4 timer, ikke mere, for nu kunne jeg ikke klare mere.
Efter jeg havde arbejdet 4 timer et par måneder, måtte jeg se i
øjnene, at vi var gået for hurtigt frem, så jeg måtte ned på 3
timer igen, men så efter ferien i 2003, var jeg igen på 4 timer
igen.
Det var efter et stykke tid for meget, så jeg kom ned på 3 timer
igen og der blev jeg, for jeg var efterhånden så tit syg, at jeg
måtte have psykologhjælp igen.
Det var i efteråret 2003.
Efter nytår 2003, var jeg så stresset, at man på mit arbejde
overvejede at sætte mig lidt ned i tid igen. Jeg var efterhånden næsten ude af stand til at huske bare små ting – ting som
jeg havde arbejdet med i næsten 10 år, kunne jeg ikke huske
hvor var og jeg måtte gang på gang spørge, hvor er det nu vi
har det og det.
Telefonbeskeder glemte jeg, hvis jeg ikke lige fik dem skrevet
op.
Min arbejdsgiver var enestående, men efterhånden som tiden
gik var det så grelt, at jeg sommetider måtte gå hjem før tid.
Sygdom havde jeg hele tiden. Min bronchitis og astma var så
slem at jeg hostede og hostede og måtte flere gange gå
udenfor for at trække vejret. Hen på sommeren fik jeg så
lungebetændelse og måtte blive hjemme i 14 dage. Jeg
havde det nogenlunde da jeg begyndte igen, men der gik ikke
lang tid, så skrantede jeg igen og var syg hele tiden.
Jeg var ikke mange sure sild værd, mit arbejde blev mere og
mere uoverkommeligt, min leder måtte gang på gang gøre
mig opmærksom på, at jeg skulle stresse af og ikke lade mig
gå på af små ting.
Min leder og kollegaer blev i samarbejde med mig enige om,
at jeg kun skulle have små opgaver og det jeg skulle lave blev
skrevet op til mig, så jeg ikke glemte det.
Jeg arbejdede nu 3 timer om dagen og det gik fint indtil jul,
hvor alle havde taget hensyn til mig, de havde endda sendt
mig hjem, når de kunne se på mig at jeg var træt.
Efter nytår 2004 var jeg så nedkørt, at det var en hel pestilens
for mig bare at møde op på mit arbejde.
Midt i februar blev jeg så sygemeldt igen og jeg begyndte hos
psykologen en time om ugen. Det var svært i begyndelsen, jeg
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græd næsten i den tid jeg var hos ham, så de første gange var
næsten spildt, – følte jeg –!
Mens jeg gik hos psykologen var jeg ikke særlig glad og der
gik også en hel måned inden jeg så mig i stand til at arbejde
en lille smule.
Jeg havde to timer i starten og de dage jeg skulle til psykolog,
var jeg overhovedet ikke på arbejde og skulle jeg til læge
mente min chef heller ikke, at jeg på nogen måde kunne
holde til først at arbejde og så til læge bagefter. Det blev jeg
glad for, for det var hårdt nok for mig, både når jeg skulle til
læge og psykolog.
Jeg havde det nogenlunde når jeg var på arbejde. For der
blev ikke lagt spor pres på mine skuldre, jeg lavede bare det
jeg kunne overkomme, med mange små pauser ind imellem,
hvor jeg så sad og talte en del med brugerne.
Det var noget brugerne var glad for, der var nemlig ikke for
meget tid til dem i dagligdagen.
Jeg er i dag glad for, at min chef var så forstående over for min
sygdom, som hun var, ellers var jeg gået ned en gang til og så
var det jo ikke sikkert jeg var kommet op at stå igen.
Efter tre måneder,var jeg igen så rask, at jeg kunne ånde lettet
op og holde hos psykologen.
På mit arbejde var man enig om, at tre timer var nok for mig,
jeg var også meget træt når jeg kom hjem. Jeg arbejdede nu
fra 9 til 12, for det var den tid jeg var bedst. Når jeg så slæbte
mit trætte hoved hjem kl. 12, sov jeg det meste af eftermiddagen, så jeg havde intet ud af at få en mindre arbejdsdag.
Kommunen ville heller ikke gå med til, at min arbejdsdag blev
mindre, så alternativet var, at der skulle søges pension til mig,
for hvis jeg ikke kunne holde til 3 timer, var jeg slidt så meget
ned , at jeg måtte være berettiget til at blive indstillet til pension.
Igen skulle jeg igennem en masse undersøgelser og igennem
en masse samtaler hos diverse konsulenter, før man kunne
indstille mig.
Jeg var hos en psykiater i vejle og hos en jobkonsulent, samt
alle de gange jeg rendte på kommunekontoret til samtaler,
det var ikke få, så jeg var hele møllen igennem for tredje gang.
Når man tænker på, hvad jeg har gennemgået af nedværdigelser i de 5 år jeg var i flexjob, kan man måske godt forestille
sig, at jeg på et tidspunkt ville gå ned med flaget.
Kommunerne tænker sig mange gange ikke om, de kører rask
væk deres medarbejdere ned, uden at tænke på, hvad konsekvenser det kan få.
Jeg følte mig så trådt på, at man ikke kan sætte sig ind i,
hvordan det, at gå på arbejde hver dag og føle sig ydmyget,
helt fra toppen og faktisk helt ned til dem du går sammen
med hver dag.
Jeg har været så meget igennem, at jeg ikke kan beskrive det,
for hvis jeg gør det, går jeg ned igen.
Hverken FOA, eller andre var i stand til at hjælpe mig. Jeg
havde kun min familie og min leder, der gik i forbøn for mig. Andre foragtede mig -. Min gamle leder var vildt forarget over,
at jeg kunne finde på at gå til Ekstra Bladet og klage min nød
over at jeg var blevet snydt efter overenskomsten og gik i 3 år
for en løn for 30 timers arbejde, når jeg var berettiget efter
loven til at få for 37 timer.

førtidspensionisten 1/2008

15

16

førtidspensionisten 1/2008

tekst Alvilda Nielsen

Nye regler for sygesikring!
Den offentlige rejsesygesikring ændrer dækningen i det gule
Sygesikringsbevis fra den 1. januar 2008. Det betyder, at
rejselystne danskere ikke længere vil være dækket i samme
omfang som tidligere.
Ændringen er:
• Hjemtransport vil ikke længere være omfattet, hvis man
bliver syg eller kommer til skade i Europa. Dette gælder
hjemtransport fra alle lande undtagen Norge, Sverige
Island, Færøerne og Grønland.
• Udgifter til lægebehandling vil også bortfalde, hvis man
rejser uden for EU eller EØS Landende (Norge, Island og
Liechtenstein) samt nogle enkelte mindre lande – det
betyder, at man fremover ikke længere kan få dækket
udgifter til akut sygdom eller tilskadekomst ved rejser ril
lande som f.eks.Tyrkiet, Egypten, Kroatien, Tunesien og
Marokko.
Der har været talt meget om det blå EU sygesikringsbevis.
Men det kan alene anvendes, hvis man:
•
•
•
•

arbejder eller skal søge arbejde i udlandet
er optaget på en udenlandsk uddannelsesinstitution
er kronisk syg
har været i behandling i Danmark og med rimelighed kan
forvente at blive syg
• er på ferie- eller studierejse i mere end en måned
• er på forretningsrejse.
Beviser gælder for et år og dækker ikke hjemtransport fra
udlandet. En uddybning af anvendelsen af det blå sygesikringsbevis findes på internethjemmesiden www.borger.dk
Der er i tidens løb alt for mange som har ”sparet” på netop
rejsesygesikring, og som efterfølgende er kommet i store

økonomiske problemer på grund af sygdom eller uheld i
udlandet.
Det er væsentligt, at der søges professionel rådgivning hos
forsikringsselskaber eller i pengeinstitutter, såfremt man står
over for en rejse til udlandet – især efter 1. januar 2008.
Mange er i dag dækket af kreditkortenes tilhørende forsikringsdækning, men det er væsentlig, at forhøre sig i sit pengeinstitut om kortet har en tilhørende rejseforsikrings - Dækning. Der eksisterer i dag et utal af forskellige korttyper på
markedet, men der kan være meget stor forskel på dækningsomfanget
Det kan endvidere anbefales, at eksisterende forsikringspolicer undersøges inden udrejse.
En del af de eksisterende indboforsikringer m.v. indeholder
diverse dækninger i forbindelse med rejse til udlandet.
Rådgivning kan altid opnås hos lokale pengeinstitutter eller
hos forsikringsselskaber.
Vi kan anbefale følgende før afrejse:
• Husk forsikringsbevis – måske i form af et kreditkort.
• Husk ikke at satse – flere hundrede gange om året går det
galt.
• Husk at undersøge præcist, hvad forsikringen dækker
• Husk altid at læge forsikringsbetingelserne igennem, så
overraskelser undgås, hvis uheldet er ude.
En sidste anbefaling, som dog ikke har med sygesikringsbeviser at gøre:
• Hvis man får medicin til stadighed, er der nogle præparater, der kræver medicinpas, spørg dit Apotek, om det
kræves til det medicin du får.

Flere slags medicin!
Når man får flere slags medicin, og det er der jo mange af os og vore medlemmer der gør, kan man ofte
spekulere på, hvordan de forskellige præparater virker i forhold til hinanden, det er der nu en mulighed
for selv af undersøge:
Lægemiddelstyrelsen har lavet en hjemmeside, hvor
det kan lade sig gøre. Adressen er:
www.medicinkombination.dk
Alvilda Nielsen
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SuccesLivSuccesLivSuccesLiv
Den 10. oktober havde Førtidspensionisterne i Nordjylland inviteret til foredrag om
Livsenergi. Lars Andrâ, Annette Jensen og Karen Johansen fra SuccesLiv fortalte om deres
”nye Liv” efter behandling med livsenergi.
Lona Nørlev (formand) og Anna-Lise Kiel (næstformand)
byder de 3 personer fra SuccesLiv velkommen.

Lars fortæller her om sit liv før og efter behandling med livsenergi, det var en betagende historie om hvordan hans helbred blev dårligere pga. stress og måtte til sidst opgive sit job,
efter mange forgæves forsøg fra den normale behandlings
verden, søgte han derfor den alternative vej og har nu et godt
liv og efter at have stiftet bekendtskab med SuccesLiv, er han
nu selv blevet alternativ behandler. Han vil gerne hjælpe
andre, med at få et godt liv.

Annette havde også problemer med hendes arbejdsliv, hun
måtte også bukke under for det pres der var på hende som
skolelærer, et job hun var meget glad for. På et tidspunkt blev
hun anbefalet at prøve Livsenergi, og efter en vellykket behandling kunne hun igen arbejde, men ville alligevel gå nye
veje og blev så selv Livsenergi behandler. Hendes historie
ligner lidt Lars` hvor et dårligt arbejdsmiljø kan ødelægge sit
liv.

Karen fortæller gribende om hendes barndom, ungdom og
voksenliv, hvor hun hele tiden var domineret af først sin far,
siden en ægtemand og gjorde alt for at behage alle andre,
hun troede at hendes liv kun gik ud på at gøre andre tilpasse
og ikke tænke på sig selv. Da hun på det nærmeste opgav at
leve, fik hun hjælp fra stifteren af Succesliv og har selv taget
uddannelsen, så nu er hun også behandler inden for
Livsenergi.

Anna-Lise fortalte også om hendes liv, et liv med mange
sorger og dødsfald inden for sin nære familie og det, samt en
bindevævssygdom havde ødelagt hendes liv, det var en lang
og gribende fortælling som ikke kan gengives, det skal man
selv høre og opleve hende tale om. Men efter bekendtskab
med Livsenergi er hun blevet et andet menneske og hun kan
kun anbefale det til andre der har det dårligt.
Livsenergibehandling går ud på at man ligger stille på en
briks eller måske over telefon modtager behandlingen fra en
af personerne fra SuccesLiv, der er ikke medicin eller anden
behandlingsform med i programmet, man taler kun sammen
førtidspensionisten 1/2008

19

20

førtidspensionisten 1/2008

og behandleren kan ved fysik møde lægge en hånd på hovedet af ”patienten” og derigennem forvandle negativ energi til
positiv energi. Det er ikke noget hokus-pokus ved behandlingen, men troen kan flytte bjerge.
Hvor lang tid en behandling tager, er individuelt fra person til
person, så man kan ikke sige, at inden for en bestemt tid er
man ”rask” og det er noget man selv skal arbejde med hele
tiden, at vende negativ energi til positiv energi. Lære at være
en værdsat person og leve sit eget liv, og ikke andres liv.

Vil man vide mere om Livsenergi og SuccesLiv kan man gå på
Internettet og se under www.succesliv.dk , og læse om hvad
det står for.
Det var en begivenhedsrig og lærerig aften, vi takker personerne fra SuccesLiv for at de ville komme helt op til Nordjylland fra Sjælland for at holde et foredrag om et bedre liv for
os, vederlagsfrit.
Førtidspensionisterne i Nordjylland

tekst Alvilda Nielsen

Vi har ingen retssikkerhed
Når man hører og ser svar fra ministre og folketingsmedlemmer, bliver der altid sagt, at man er åh’ så glad for, at mennesker, der har brug for det sociale system bliver retfærdig
behandlet, da vi jo har et ”velfungerende” klagesystem. Men
os, der ser, hvordan det er i virkeligheden, ser et andet billede.
Hvis man læser ankestyrelsens pjece ”At skrive en afgørelse”
fra marts 2004, fremgår det tydeligt at borgeren skal inddrages og at man skal begrunde sin afgørelse ligesom man skal
begrunde hvorfor man evt. ikke er enige i borgerens synspunkter. Desuden forekommer det ofte, at der indhentes
speciallægeerklæringer, som sagsbehandleren (og lægekonsulenten) ikke tager med i Deres vurdering, hvilket også er
Deres ret, men samtidig har de pligt til at give en begrundelse
herfor i afgørelsen. Dette bliver ikke gjort i vores lokale kommune, og men får ingen svar, hvis man sender en skriftlig
forespørgsel til disse punkter. Man får kun som svar, at de har
svaret på relevante spørgsmål, men man kan ikke formå Dem
til at bevise det.
Efter en sådan afgørelse tænker man, at det må blive rettet,
når sagen kommer i beskæftigelsesankenævnet, da der på
socialministeriets hjemmeside står at læse, at det er nævnets
opgave at undersøge, om kommunen har brugt den korrekte

lovgivning, hvilket de har i de fleste tilfælde. Desuden står der,
at de skal kontrollere sagsbehandlingen, men det gør de ikke
og man får det svar, at de ikke har grund til at tro, at kommunens vurdering.
Ikke er korrekt. Nej, det eneste beskæftigelsesankenævnet
undersøger er, om kommunen har brugt den rigtige lovgivning. Og ligesom i kommunen, får man ingen svar, hvis man
stiller spørgsmål til sagsbehandlingen. Det er der jo ikke
meget retssikkerhed i for borgeren.
Det næste der sker, er at man kan anke til Den sociale Ankestyrelse, men dette er jo ikke en reel ankeinstans, da de jo selv
afgør om sagen er principiel og hvis dette ikke er tilfældet
behandler de ikke sagen.
I April 2004 fik Socialministeriet lavet en undersøgelse af
Retssikkerhedslovens §4. Af den fremgår det, at der i kommunerne er de problemer, som vi har peget på, men der er jo
selvfølgelig ikke sket ændringer på grund af denne og hvis
man henviser til den, både i kommune og region, er der ingen
der kender til rapporten, det synes jeg er skræmmende,
hvordan skal det så nogensinde blive bedre. Hvis nogen skulle
ønske det, er vi gerne til rådighed med konkrete eksempler.

HJÆLP!
For at kunne udbygge vort netværk for nuværende og kommende førtidspensionister,
mangler vi kontaktpersoner over hele landet, så vi ad denne vej kan få oprettet flere
lokalforeninger.
Ring til os eller send en E-mail, så vi kan snakke om det.
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det sker lokalt
førtidspensionisten
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Faaborg - Midtfyn
BESTYRELSE:
Formand ,sekretær , bisidder, suppleant til Landsbestyrelsen og kontakt
person i Korinth og omegn:
Henrik Hansen, Viadukten 1, 1sal Korinth
5600 Faaborg, Tlf. 25 13 82 85
Næstformand , bisidder , repræsentant
til Landsforeningen og kontakt
person i Kværndrup og omegn:
Ejvind Sørensen, Bøjdenvejen 12,
5772 Kværndrup, Tlf. 62 27 17 25
Kasserer og kontakt person i Ringe
Sanne Uhre, Gestelevvej 22, 5750 Ringe
Tlf. 62 62 39 25
Bestyrelsesmedlem og kontakt person
i V. Åby/ Åstrup og omegn:
Lilli Svendsen, Strandvej 71, Vester Åby
5600 Faaborg, Tlf. 62 61 65 96
Bestyrelsmedlem:
Tina Wilhelmsen, Fallevej 5,
5772 Kværndrup, e-mail: tinawil@c.dk
Suppleant:
Anita Falkenberg, Rødhøjsvej 74
5772 Kværndrup, Tlf. 51 34 68 63
Hjælpere i Bestyrelsen
Hans Sørensen (bisidder), Assensvej 229
5642 Millinge, Tlf. 42 80 81 23
Irene Hansen, Irisvænget 2,
5856 Ryslinge, Tlf. 62 67 12 31
Vibeke Sørensen, Svendborgvej 11
5750 Ringe, e-mail: vibeke.s@5750.dk

Åbent hus Arrangementer,
første 6 måneder 2008
Faaborg på adressen ”Det Gamle
Bibliotek”, Grønnegade 44, 5600 Faaborg
16. Januar, 13. Februar, 12. Marts, 9. April,
14. Maj og 11. Juni

Ringe på Adressen : Fælleshuset ” Det
Gamle Posthus”, Stationsvej 2,
5750 Ringe.
28. Januar , 25. Februar , 28. April , 26. Maj
og 23. Juni.
Generalforsamling, 31. Marts.
Alle åbne huse er fra kl. 13.00 til 15.30.

Fredericia
BESTYRELSE:
Formand: Lena Krogh Pedersen
Nagbølvej 43, 6640 Lunderskov
e-mail: nunuka@image.dk
Tlf. 75 58 60 40
Mellem kl. 7.30- 8.30 og efter kl. 20.00
Næstformand: Georg Lillie
Kongensstræde 37, 7000 Fredericia
e-mail: georglillie@msn.com
Tlf. 60 45 33 26 - i dagtimerne
Møde på ”Vindmøllen” hver den første
tirsdag i måneden. Kl. 16.00 til 18.00.
Åben rådgivning.

Haderslev
BESTYRELSE:
Formand: Bente Ravnskjær Weber
Tlf. 60 91 83 19 - 74 52 76 58
e-mail: benteweber@forum.dk
Inge Merete Nielsen
Tlf. 20 73 89 67
Birthe Villasen
Tlf. 22 96 38 92

1 ·

Januar

2008 · 5. årgang

Hillerød
BESTYRELSE:
Forkvinde: Nette Jørgensen
Kan kontaktes: torsdag kl. 10 til 12.00
Tlf. 29 32 01 81
Næstforkvinde: Bente Iversen
Kasserer: Morten H. Nielsen
Tlf. 28 26 43 12
Suppleant: Tim Jensen
Tlf. 28 98 62 61
Suppleant: Pia E. Larsen
Revisor: Lennart Andersen
Kontakt: Frivillgcenter Hillerød
Fredensvej 12 C, 3400 Hillerød
Tlf. 48 24 19 07- 20 89 07 59
e-mail: info@frivilligcenter-hillerod.dk

Vi modes til hygge og socialt samvær
1og 3 mandag I måneden fra kl. 11.00 til
13.00 i Frivilligcenter Hillerød.

Planlagte arrangementer i 2008:
Frederiksborg Slot med rundvisning.
Tur til Kronborg Slot.
Esrum Kloster.
Louisiana museum.
Rosenborg Slot
Heldagstur til Hven.
Desuden arrangeres små ture i lokalområdet.
Andre arrangementer:
Foredrag angående krop, sind og ånd.
Tidspunktet vil blive annonceret i
Hillerød Posten
Dato for arrangementerne er ikke
fastlagt, da vi er nystartet.
Mød op og vær med!
Vi glæder os til at se jer!
Venlig hilsen bestyrelsen

førtidspensionisten 1/2008
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Kontingent:

Horsens
BESTYRELSE:
Formand: Vibeke Pedersen

Tlf. 75 61 50 63 - 50 41 38 06
e-mail: vibekeogcarsten@hotmail.com
Kasserer: Solvej Gravesen
Tlf. 75 62 51 37 - 61 46 33 83
Sekretær: Karin Jensen
Tlf. 23 82 04 97

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

Kerteminde

Enkelt medlem
Dobbelt medlemskab
Passivt Medlemskab

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

KONTAKTPERSONER:

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

llf-ktm@hotmail.com

Vi er pt. ca. 74 medlemmer, hvoraf de 12
er passive.
Vel mødt i LFF – Kerteminde, hvor der er
plads til et godt grin, en lille tåre, en stor
diskussion, en privat samtale, masser af
gode idéer og hyggeligt samvær.
Kig ind på vores hjemmeside eller
kontakt os via mail, eller ring og hør
nærmere.

Foreningens hjemmeside:

Onsdag formiddag mødes vi på Ceres
Centret fra kl. 10.00 – 11.30, hvor vi
drikker kaffe sammen og hygge os.

www.123hjemmeside.dk/lff-ktm

København
Åbent hus

En gang om måneden ca. tager vi på tur,
eller har fællesspisning, medlemsmøde
og lign. 2 gange om året bestræber vi os
på at holde et lille Bankospil.
Kom og få vores program, så kan I
derigennem se hvad vi ellers laver.

Ikast - Brande

Vi holder åbent hus den 2. tirsdag i hver
måned på: ”Mødestedet”, Strandvejen 10
C, 5300 Kerteminde fra kl. 13.00 til 15.00.
Vi holder åbent hus den hos DUI, 5330
Munkebo, kl. 13.00 til 15.00 hver anden
måned, og håber på, at vi også kommer
til dette på Hans Tausencentret i
Birkene.
LFF – Kerteminde giver selvfølgelig
kaffen til disse arrangementer.

BESTYRELSE:
Formand: Jan B. Olsen

København Nv., Tlf. 25 11 50 08
Tlf.Tid. Onsdage og fredage fra kl.
12-14, e-mail: j.b.olsen@mail.dk
Næstformand: Finn Efland
Albertslund.
Kasserer: Carsten L. Hansen
København Ø.
Frivillige hjælpere:

Herdis B.C. Ottinger
Mona Andersen

Aktiviteter:
BESTYRELSE:
Formand: Bjarne Dueholm

Mosevænget 5, 7330 Brande,
Tlf. 97 18 05 30 - 23 71 51 30
e-mail: bjarne.dueholm@mail.tele.dk
Næstformand: Villy Sørensen
Vibevej 5 B, 7430 Ikast, Tlf. 97 70 74 77
e-mail: villy@mvb.dk
Kasserer: Eddie Sørensen
Vestervang 16, 7441 Bording,
Tlf. 28 72 69 36, e-mail: jes@os.dk
Revisor: Birthe Søndergaard
Akacieparken 21, 7430 Ikast,
Tlf. 97 15 56 54,
e-mail: f-g-s@mail.tele.dk
Hjemmeside og IT: Eddie Sørensen
Vestervang 16, 7441 Bording,
Tlf. 28 72 69 36, e-mail: jes@os.dk
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Vi har mange aktiviteter, både nogle der
er i gang og mange som er på vej.
Vi har et malerhold, som mødes hver 14.
dag, hvor der er en underviser på.
Svømmehold, der mødes hver uge.
Motionshold, der også mødes hver uge.
Et petangquehold, der mødes en gang
hver uge i sommerhalvåret.

Kære læser
Er du? Langtidssyg, Førtidspensionist,
Skåne/Fleksjobber, - så kig lige her!
Jeg vil gerne have lov til at invitere dig
på besøg I vores Forening i Griffenfeldsgade 58 på Nørrebro.
Hvem er vi så?

Til ovenstående hold, er alle medlemmer velkomne, også de passive medlemmer.
Ud over dette forsøger vi at arrangerer
spændende foredrag ca. 2 hvert år.

Generalforsamling:
Vi afholder generalforsamling den 20.
februar 2008 på ”Mødestedet”,
Strandvejen 10 C, 5300 Kerteminde.
Foreningen byder på aftensmad kl.
18.00 og derefter afholdes generalforsamlingen.

Vi er nogen der også har været igennem TRÆDEMØLLEN oppe hos kommunen.
Vi ønsker et socialt samvær med andre
ligestillet.
Vi kan tilbyde hjælp i et sagsforløb hos
kommunen.
Vi kan tilbyde værksteder på ”Kvisten”
hobby.
Vi kan tilbyde arrangementer/ ture
rundt i byen.
Vi kan tilbyde personlig samtale, hvis
det ønskes.
Vi har tavshedspligt.
Vi kan tilbyde Foreningsarbejde, hvis du
har lyst til det.

Hvis der er noget af det du syntes du
kan bruge, er Du velkommen til at
besøge os og få en sludder.

Nordfyn

Vores åbningstider:
Den første fredag i hver måned fra kl.
10-12.
Den sidste fredag i hver måned fra kl.
12-14.
Den anden fredag i hver måned er der
Cafe-dag, - det er fra kl. 10-14 plus det
løse.

Velkommen MONA
Så vil jeg gerne byde Mona velkommen
som frivillig hjælp. Hun vil gerne hjælpe
med vores hjemmeside/arrangementer.
Vores kære Herdis hjælper til så godt
hun nu kan, det er jo herligt. Så det lover
godt. Er der andre der kunne tænke sig
være frivillig, skal i være hjertelig velkommen. Det med at være frivillig er jo
ikke flere timers arbejde hver dag, det
handler om at hjælpe hinanden/overlappe, hvis der er sygdom og lign. Her
tænker jeg specielt på arrangementerne.
Jeg kunne godt tænke mig en gruppe
på 4-6 personer der arbejdede med
at arrangere ture/foredrag og hvad i
ellers kan finde på, samt eventuelt
gøre vores Cafe-dag til et emne. Så kom
nu ud og vær med til at præge vores
forening, det er jo det, det handler om,
ikke?
Jeg vil gerne sige tak til Carl-Erik og frue
samt de andre lokalafdelinger for et
dejligt samarbejde. Det er altid rart at
mødes med jer andre og det gælder
både til møder og de gode kurser som
løber af stablen i løbet af året.
Efter at have snakket med Region
Sjælland og Hillerød afd. Håber jeg at vi
kan lave et godt samarbejde og eventuelt at arrangere udflugter til deres
regioner.
Så vil jeg gerne sige tak til Carsten og
Finn for et godt samarbejde. Der er jo
nok at se når man sidder i bestyrelsen.
Til sidst vil jeg ønske jer alle et rigtig
godt nytår.
Venligst bestyrelsen i København
Jan B. Olsen
Ps. Der skal være Generalforsamling/
valg til formandsposten i løbet af februar.

BESTYRELSE:
Konst. formand: Lotte Sørensen
Kælebro 15, 5400 Bogense,
Tlf. 64 86 12 30
Kasserer: Dorthe Bondesen
Svinget 27, 5450Otterup,
Tlf. 46 98 53 09, mobil 20 88 58 29
e-mail: db_bondesen@privat.dk
Sekretær: Vibeke Rasmussen
Chr. Koldsvænget 8, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 14 07, e-mail:
vib_ras@hotmail.com
Bestyrelsesmedlemmer:
• Torben Thomsen
Ømosevej 2B, Skovby, 5400 Bogense,
Tlf. 64 81 31 12
• Ida Rasmussen
Østrupskovgårdsvej 51, 5450 Otterup
Mobil 26 74 41 96
e-mail: ida_oestrup@hotmail.com
• Inga Jensen
Bellisvænget 14, 5450 Otterup
Tlf. 64 82 18 71,
e-mail: ingajensen@hotmail.com
• Gry Petterson
Axel Brahesvej 5, 5474 Veflinge
Tlf. 64 80 16 76
• Dorte Sørensen
Brønstrupvej 54, 5485 Skamby
Tlf. 64 85 17 40, mobil 22 77 74 29
e-mail: dorte20@hotmail.com
Repræsentant i Landsforeningen:
• Ida Rasmussen
• Dorthe Bondesen er sup.
Lokal hjemmeside:
123hjemmeside.dk/foertidspensionistforening

Julefrokosten løber af stablen d.18. jan
kl. 12.00 i Borgerhuset i Søndersø.
Vi har en særlig overraskelse i år.
Tilmeld dig hos Lotte Sørensen på tlf. 64
86 12 30. Maden koster 100 kr. indbetales på giro 6862-104-1240 HUSK NAVN,
tag selv drikkelse med. Der bliver pakkespil, så tag hver 2 gaver med, til en
værdi på 20 kr. pr. pakke.
Generalforsamlingen bliver holdt d. 7.

feb. 2008 også i Borgerhuset kl. 13.00.
Mød op og vær med til at sætte dit
fingeraftryk på vores forening.
Du er altid velkommen til at kontakte
bestyrelsen.

Nordjylland
BESTYRELSE:
Formand: Lona Nørlev

Askevej 15, 9480 Løkken,
Tlf. 98 99 16 26 - Mobil: 20 68 14 18
e-mail: mulle15@mail.dk
Kontakt personer, rådgiver og bestyrelsesmedlemmer:
Næstformand: Anna - Lise Kiel

Rundmarken 3 B, Harken,
9800 Hjørring, Tlf. 98 91 16 63
Mobil. 41 61 16 63
e-mail: annalisekiel@stofanet.dk
Kasser: Birthe Gotfredsen
Bedelundvej 39, 9830 Tårs,
Tlf. 98 95 84 02
Sekretær: Lis Olesen
Løkkensvej 757 A, Rubjerg,
9480 Løkken, Tlf. 98 99 64 87
Bestyrelsesmedlem: Tove Jensen
Tøtmosen 29, 9800 Hjørring
Der er personlig rådgivning hver

Aktiviteter
Vinterprogrammet frem til marts 2008
er nu tilrettelagt.
2008 Åbent hus i Søndersø starter op d.
9. jan. og i Bogense starter vi op d.15.
jan.

onsdag fra kl. 13.00 til 15.00:
Forsamlingsbygningen
Østergade 9
9800 Hjørring.
Tlf. 98 90 39 79

Edb- undervisningen starter d. 7. jan.08

kl. 10.00 til 12.45 og slutter d. 19. maj 08.
Har du lyst til at deltage, kan du tilmelde
dig hos Dorthe Bondesen på tlf. 20 88
58 29. Deltagerbetalingen er som sidst
200 kr., da foreningen betaler de 100 kr.
Betal til Dorthe eller på giro 6862-1041240 HUSK NAVN!
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Nyborg
BESTYRELSE:
Formand: Helle Hansen

Tlf. 62 29 21 90
Kasserer: Annette Christensen
Tlf. 31 24 79 76
Bestyrelsesmedlemmer:

•
•
•
•

Kurt Jørgensen, Tlf. 65 37 25 27
Bjarne Istjord, Tlf. 22 56 94 35
Helle Holm
Ninna Vonge, Tlf. 53 35 01 03

Odense
BESTYRELSE:
Formand: LiseLotte Nielsen

Otte Ruds vej 112, 5220 Odense SØ
Tlf. 66 15 68 76
• Grethe Larsen
Henriettevej 75, 5000 Odense C
• Arne Dencker
Stavadgyden 201, 5270 Odense N
• Per Olesen
Rønnehaven 12, 5320 Agedrup

Generalforsamling
LFFS Odense holder generalfosamling
den 14-1-08. Kl. 14.00.
I lokalerne hos:
Nætværkskontakten

Jens Benzonsgade 54 B,
5000 Odense C
Dagsorden iflg. vedtægter.
forslag kan sendes til bestyrelsen
senest den 2-1-08.

Randers
BESTYRELSE:
Formand: Kurt Grouleff

Fjordvej 31, Nr.Thise, 7870 Roslev
Tlf. 87 64 01 87 - 28 56 90 56

Region Sjælland
BESTYRELSE:

Telefon vagt tlf. 22 44 99 13 og det er
tirs. og tors. 1300-1600
Formand: Arne Cederholm
Åsø Bygade 25, 4171 Glumsø
Tlf. 57 64 69 54
e-mail: alc4171@tele2adsl.dk
Næstformand: Henrik Hjorth
Lindhøjvej 3, 4800 Nykøbing F
e-mail: a.h.hjorth@privat.dk
Kasserer: Jan Busse
Ferskenvej 38, 4700 Næstved
e-mail: busse@email.dk
Sekretær: Steen Sepstrup
Smedebakken 43, Tybjerglille Bakker
4160 Herlufmagle
e-mail: sepper@post.tele.dk
Bestyrelsesmedlem: Gitte Olesen
Kornbakken 33, st. tv., 4700 Næstved
e-mail: friggaen@tiscali.dk
Bestyrelsesmedlem: Inge Thorsen
Engvej 18B 90, 4700 Næstved
Bestyrelsesmedlem: Carsten Dyja
Rosengården 109, 4990 Sakskøbing
e-mail: dyja@c.dk
Bestyrelsessuppleant:

Thomas Rasmussen,
Nykøbingvej 146, Nykøbing F,
e-mail: ts-rasmussen@os.dk
Bestyrelsessuppleant: Conni Skaaning
Irisvej 46, Næstved
e-mail: conni-skaaning@stofanet.dk
Revisor: Niels Kjems
Runestenen 40, 4700 Næstved

Struer/Thyholm
BESTYRELSE:
Formand: Vita S. Bach

Tlf. 97 85 32 12
Kasserer:

Alice Christensen
Tlf. 97 85 42 84
Bestyrelsesmedlemmer:

• Anita Jensen
• Bente F. Stougård
Tlf. 97 85 46 87

Aktiviteter:
Cafe-møde i Folkets Hus den 1. onsdag
hver måned kl. 13.30 og den sidste
onsdag hver måned kl. 11.30.

Sydfyn
BESTYRELSE:
Formand: Hanne Hørdum

Drosselvænget 5D, 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 60 68 - 29 24 37 93
Kasserer: Estrid Heldager
Nyborgvej 109, 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 83 58 - 23 71 49 39
Bestyrelsesmedlem + Repræsentant i
landsforeningen:

Mikael K. Bønlykke
Bestyrelsesmedlemmer:

Sussi og Jørgen Bindner

Revisorsuppleant:

Kurt Wuldum Larsen
Nellikevej 9, 4700 Næstved

Sønderborg

e-mail: lff-sydfyn@hotmail.com

Vi mødes i Multihuset - Gl. Skårupvej 3
5700 Svendborg - 1. og 3. mandag i
måneden mellem 15 og 17 – når vi altså
ikke har aftalt at mødes et andet sted ;-)

BESTYRELSE:
Formand: Tanja B. Simonsen

Rebslagergade 14 A, 2 th.
6400 Sønderborg, Tlf. 50 54 62 52

Støt vore
annoncører
de støtter os
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Thy/Mors
BESTYRELSE:
Formand: Annemarie Saaby

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

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

www.foertidspensionisterthymors.dk

Arrangementskalender:
MEDLEMSMØDE: D.29.01.2008 . kl. 13.30
Foredrag v. Grethe Laurberg fra landsforeningen Aktive bedsteforældre. De
kæmper for bedsteforældres ret til samvær med anbragte børn.
Generalforsamling afholdes i Februar
2008. Nærmere i Medlemsnyt i Januar
2008.

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

På torsdage i ulige uger fra kl. 13.30 til
16.30 har vi hyggeklub i Plantagehuset i
Thisted. Vi laver det vi har lyst til lige fra
ingenting til spil, håndarbejde evt. en
udflugt, kort sagt man bestemmer helt
selv. Men vi hygger os og får altid en
god snak.
Hjemmeside:

www.foertidspensionisterthymors.dk
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Natur – tur i Thy/Mors
Lørdag den 16.06.2007 havde 14 medlemmer fra Foreningen for Førtidspensionister Thy/Mors og Arbejdsskadeforeningen Thy/Mors valgt at tage på
sommerudflugt til Røgegård Naturreservat, som ligger mellem Fjerritslev
og Thisted.

køretøj, så handicappede og gangbesværede også kunne deltage. Ud over
naturreservatet er der en butik og et
museum, hvor man får indblik i, hvilke
jagtredskaber man brugte, da jagt i
tidligere tider var en nødvendighed i
den daglige husholdning.

Midt i den nordvestjyske natur ligger et
86 hektar stort indhegnet område med
småskove, søer og overdrev. Med en
bestand af kronvildt. dåvildt, sikavildt,
mufloner og vildsvin, der færdes i det
indhegnede naturområde.

Efter rundvisningen var der mulighed
for at indtage medbragte madpakker i
Deres indrettede opholdsrum, drikkevarer og kaffe skulle købes på stedet.
Prisen for turen var: Voksne kr.70,00 og
børn kr.50,00. Evt., oplysninger kan
hentes på www.jagtfarm.dk

Rundvisningen var på ca. 45 min med
guide, som fortalte om hver enkelt
dyreart, som er i naturreservatet, og om
arbejdsdagen på stedet året igennem.
Det foregik i Røgegård Naturreservats

Det var en rigtig dejlig tur, som lykkedes
på trods af regnvejr.
Knud Rask Nielsen
Foreningen for Førtidspensionister
Thy/Mors

Aktiviteter

Tønder

Vestjylland

BESTYRELSE:
Formand: Bjarne Nielsen

BESTYRELSE:
Formand: Bjarne Buhl

Tlf. 2553 7874
e-mail: bjarne-h.nielsen@webspeed.dk
• Peter Christiansen
Ribe Landevej 11, 6270 Tønder
Tlf. 74 72 70 45 - 50 80 21 90
e-mail: pctynne@pmail.com
• Lotte Jacobsen
Rantzausvej 23, Visby, 6261 Bredebro
Tlf. 75 89 72 78 - 29 82 28 60
• Bent Tøgersen
Vinklen 4, 6270 Tønder
Tlf. 40 37 98 56
• Ketty Petersen
Bjerndrupbygade 5, 6200 Aabenraa
Tlf. 73 68 00 80

Hovedgaden 76, 6980 Tim
Tlf. 97 32 28 28
Træffes mobil 24 67 02 15
e-mail: bjarnebuhl@mail.dk
Næstformand: Jan Kipker
Tulipanhaven 22, 6950 Ringkøbing
Tlf. 20 30 12 64
e-mail: kipker@mail.dk
Sekretær: Eva Olsen
Alkjærparken 15, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 20 78
e-mail: evaulla@webspeed.dk
Kontaktperson: Mariane Svendsen
Heboltoft 35, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 20 46
e-mail: mesv@mail.dk
Bestyrelsesmedlem: Gerda Torsted
Velling Kirkeby 69, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 38 36 - mobil 28 40 38 36
e-mail: Gerda.t@privat.dk
1. Suppleant: Edith Nørgaard
Enghavevej 29, 6950 Ringkøbing
Tlf. 30 89 04 84

Suppleant:

Ulla Wissert
Tlf. 74 72 19 59

Vejle

Kasserer uden for bestyrelsen:
BESTYRELSE:
Formand: Else Aistrup.

Tlf. 75 72 0007
e-mail : eaistrup@mailme.dk
Næstformand : Marie Brændstrup
e-mail strup@mail.dk
Kasserer: Jan Kjær Frimann
Tlf. 75 89 09 87 - 40 2791 68
e-mail: frimabb@get2net.dk
Suppleant: Ulla Nielsen
Suppleant: Kirsten Stoltenborg
Suppleant: Jonna Jacobsen

Per Fredskild
Grønlandsgade 6, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 27 70
e-mail: ffvest@mail.dk
Hjemmeside: www.ffvest.dk
Nye Lokaler

Vester Kjær 5
6950 Ringkøbing

Vi ønsker alle en rigtig Glædelig Jul
samt et godt nytår.

Hurra vi har fået eget lokale

Aalborg
BESTYRELSE:

• Anders Christensen
Hyttel Sørensensvej 13, 9310 Vodskov
Tlf. 98 29 83 70 - 25 75 66 71
e-mail: pebermosen@ofir.dk
• Herdis Nielsen
Mariesvej 39, 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 88 90

Mandage 10-13.30 hobbyhygge på
egen hånd i vore lokaler.
Pc for begynder mandag kl 9.- 11.30
ved Jan Der starter nyt hold op januar
Pc for let øvede mandag kl. 13 – 15.30
ved Bjarne. Der starter nyt hold op efter
nytår. Pc billedbehandling tirsdag kl. 18
– 21 ved Bjarne. Der starter nyt hold op
efter nytår. PC undervisning i hjemmesider ved Klemmen. Der starter nyt hold
op løbende.
Hver onsdag kl. 10 gå tur med Gerda fra
medborgerhuset.
Hver torsdag kl. 9 – 12 er der hold i nakke muskel og ryg træning ved fysioterapeut Der er mulighed at starte nyt hold
op efter nytår. Der er mulighed for at
oprette hold efter dit ønske så kontakt
os. Vi har et godt samarbejde med
terapeuter AOF med mf.
Første onsdag i måneden cafedag.
Sidste onsdag i måneden ud i det blå
med Bjarnes bus max 6 deltager for
dem der ikke har bil.
Husk, at når du er med i vore lokaler er
kaffen gratis, men du skal kun betale for
evt. egen fortæring.
Alle undervisningshold var fuld tegnet i
2007, så der er trængsel om vore kurser
og aktiviteter så tilmeld dig i god tid der
hjælper bestyrelsen med planlægningen.
Husk altid tilmelding ved vores kontaktperson Marianne tlf. 97 32 20 46, e-mail:
mesv@mail.dk eller kom i medborgerhuset.

Det er i godt samarbejde mellem bestyrelsen, medborgerhuset og RingkøbingSkjern kommune blevet til virkelighed,
at vi har fået egne lokaler, som nu skal
udfyldes af vores 80 medlemmer.
Det giver os en frihed, at det er i medborgerhuset for her kan vi også deltage
i andre arrangementer, men også vore
egne.
Der er nu opstartet EDB undervisning,
Nakke ryg og muskel hold, gåture og
ikke mindst en lille bustur hver måned.
Hver mandag er der egne aktiviteter og
initiativer der også kan bestå af en kop
”gratis” kaffe mellem kl. 10 og 13 30.

Kontingent for 2008
Enkelt medlem
Ægtepar
Støttemedlemmer

200,00 kr.
275,00 kr.
100,00 kr.

Regionen samarbejde
Bestyrelsen vil gerne invitere alle foreningsbestyrelser i de omkringliggende
kommuner til et samarbejde og afholder derfor et møde for bestyrelserne
tirsdag den 8. januar.2008 kl. 11 i vores
lokale Vester Kjær 5, Ringkøbing.
Vi vil gerne se hvad vi kan hjælpe hinanden med samt lave fælles aktiviteter.
Det er meningen at ordret skal være frit,
men at alle kan komme med et oplæg
som vil blive samlet som et. ide katalog,
for vores områder.
Tilmelding senest tirsdag den 18. december ved kontaktperson Marianne
Svendsen, tlf. 97 32 20 46
e-mail: mesv@mail.dk
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Hjælp hinanden
på landsplan og lokalt
Vi har på vores hjemmeside:
www.ffvest.dk oprettet en blok hvor vi
kan bytte vennetjenester eller tilbyde
hinanden gratis ting og sager.
Blokken er åben for ALLE og her kan du
bytte gratis vennetjenester. Hvis du ikke
kan noget i haven men mangler lige til
det og kan måske noget andet så kan
du bytte vennetjenester og det har vi
som førtidspensionister tit brug for,

mener vi. Det er forbudt at der på
nogen måde er penge eller kommercielle interesser i dette. Det er KUN ment
som gensidig hjælp. Ikke noget med
køb og salg.
Du skal sende en mail og bede om
adgang. Se forsiden på vores hjemmeside
Ved misbrug bliver vedkommende
slettet.
God fornøjelse i hele landet.
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Fleksudvalg
KONTAKTPERSONER:
Birthe Gotfredsen,
Bedelundvej 39, 9830 Tårs,
Tlf. 98 95 84 02
e-mail: trolderik@mail.dk
Mads Erik Jeppesen, Kerteminde
Lena Krog Pedersen, Fredericia

Landsbestyrelsen

Landsformand

Næstformand suppleant

Sekretær

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

Bjarne Dueholm
Mosevænget 5
7330 Brande
Tlf. 97 18 05 30
e-mail:
bjarne.dueholm@mail.tele.dk

Johanne Jeppesen,
Revninge Bygade 3,
5300 Kerteminde

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

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

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

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

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

Afsender adr.:

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

