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Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere
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Har du bil
– og lyst til at arbejde
3-10 timer om ugen?
Så kan vi tilbyde dig et godt ekstrajob
med omdeling af aviser og reklamer til
private husstande i landområder op til to
gange om ugen.
Vi giver en god løn, samt skattefri kørselsgodtgørelse på 3,35 kr. pr. km på selve ruten.
Ugeaviser og reklamer leveres sorterede
og pakkede til ruten på din adresse.
Er du interesseret? Så ring på 43 43 99 00
eller skriv til kvalitetsjaelland@fk.dk.
VI LEVERER – HELE VEJEN

Leder

Siden sidst...
Der er i de reformforslag som er fremsat på førtidspensionistområdet, ikke nogen anvisning af
hvilket forsørgelsesgrundlag der skal være for de
mange unge under 40 år med psykiske lidelser.
Vi håber i landsforeningen at de får hvad der svarer til en førtidspension, da de ikke vil få det bedre
med en lavere ydelse, snarere tværtimod.
Er der resurser nok i kommunerne til det store
ekstraarbejde som det vil medføre at skulle følge
disse unge psykisk syge på tæt hold gennem flere
år??
Det er rigtigt, når et flertal i folketinget mener at
det er forkert at parkere unge under 40 år på en
livslang offentlig ydelse, men er det en parkering,
når der ikke er helbredsmulighed for at arbejde?
Er det så ikke snarere en hjælp at få en førtidspension?

Forsidefoto: C-E.

Indhold

Det er helt forkert når beskæftigelsesministeren
offentligt giver udtryk for at man bare kan gå til sin
kommune og bede om en førtidspension.
I virkelighedens verden er det sådan at man altid
vil blive sagsbehandlet på foreliggende grundlag, hvis man selv beder om at få førtidspension,
hvilket stort set altid vil medføre et afslag, da det
må være sådan at hvis der var grundlag for en
førtidspension ville kommunen formentlig have
tilkendt denne.
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15.500 fleksjobbere på ledighedsydelse!!. Hvornår
tager arbejdsgiverne et medansvar for at disse kan
komme i arbejde ?
Det er arbejdsgiverne som gang på gang påstår at,
alt for mange er på offentlig forsørgelse, men de er
åbenbart ikke interesseret i det potentiale som de
ledige fleksjobbere udgør.
Arbejdsgiverne kan desværre ikke engang komme
med et bud på, hvad det er for en arbejdskraft de
mangler eller kommer til at mangle, så det var muligt at opkvalificere eller uddanne fleksjobberne.
Hermed en opfordring til regeringen, folketinget
og arbejdsgiverne; få nu alle de ledige fleksjobbere i arbejde eller uddannelse.
Også denne gang en stor tak til alle foreningens
frivillige og dem som ellers bakker op om vores
arbejde.

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

Nyhedsbrev fra Socialministeriet  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Måske ny efterlønsordning og forhøjelse af
pensionsalderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Landsforeningen for førtidspensionister’s
årsberetning 2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Det sker lokalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11
13
14
17

9

NÆSTE BLAD udkommer December 2011


førtidspensionisten • Årgang 8 - Nr. 2/2011 • UDGIVET AF: Landsforeningen for Førtidspensionister · v/ Carl-Erik Nielsen,
Landsformand · Stengade 8 · 3700 Rønne · Tlf. 21 72 30 06 · email: carle@nielsen.tdcadsl.dk • REDAKTION: Carl-Erik Nielsen, ansvarshavende • ANNONCER: førtidspensionisten · Skovkildeparken 23, Virring · 8660 Skanderborg · Tlf. 86 91 46 87 • LAYOUT: FL Reklame · Tlf.
70 22 18 70 • TRYK: Silkeborg Bogtryk · Tlf. 86 82 16 55 • EFTERTRYK: Artikler kan eftertrykkes/citeres mod tydelig kildeangivelse, jvf.
ophavsloven. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale • De indsendte artikler samt annoncer behøver nødvendigvis ikke, at være sammenfaldende med FØRTIDSPENSIONISTENs opfattelse og holdning • HJEMMESIDE:
Tidligere udgivelser kan ses på landsforeningens hjemmeside: www.foertidspensionist.dk • ISSN: 1604-9829
førtidspensionisten 2/2011

3

Foreningen for Førtidspensionister i Nordjylland

Cirkus frivillig 6/11-10
Som vanlig blev der afholdt Cirkus frivillig i forsamlingsbygningen i år.

Der er kommet en del nye foreninger i bygningen, så der var mange stande at se på. Der var igen i år modeopvisning, hvor de
indbudte politikere viste genbrugstøj frem efter bedste evne og vores fhv. borgmester Finn Olesen var konferencier, så det gik
jo fint.
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Han gjorde alt for at lyde og se ud som Kim Larsen, det lykkedes også, men der blev spillet højt, For højt!

En af de nye var scleroseforeningens kørestole-dansere som
kom fra Brønderslev, og viste hvad de kunne, både linedanse
og vals gik som en leg.
Ellers cirkulerede vi rundt mellem alle standene og der kom
også en del at kikkede på og spurgte til vores forening.
Der optrådte en efterligning af Kim Larsen som kaldte sig Ole
Gas.

Som afslutning på dagen viste Hirtshals Streetdancers hvad
de havde lært på kort tid ,for at kunne nå at deltage i cirkus
frivillig det var friske små børn fra 3 -12 år som fik smilet frem
på alles læber. Men de klarede det fint.
Pludselig var dagen forbi og vi kunne pakke sammen og holde
resten dagen fri. ALT i ALT blev det en rigtig hyggelig dag.

førtidspensionisten 2/2011
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NYE
REGLER PR
1 SEPTEMBER
2011

Efter denne dato kan man ikke
længere modtage direkte tilskud.
Dette gælder dog ikke hvis
man søger samt bliver
kunde inden!

RENGØRING MED
30% TILSKUD
Alle over 65 samt førtidspensionister kan
med fordel benytte vores hjemmeservice
med 30% tilskud fra staten.
Vi levere solid samt pålidelig rengøring efter deres behov, og
går ikke før opgaven er løst

VI KØRER I TREKANTS
OMRÅDET SAMT OPLAND!
Ring for et uforpligtende tilbud
tlf 5462 7273

OL-RENGØRING
“Hvad kan vi gøre for dig?”
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Forlig på fleksjobområdet
Vi er i den sidste tid blevet bombarderet med lovforslag og
forlig, også på vores område. I december forlød det, at både
reglerne for førtidspension og fleksjob skulle ændres. Nu er
det så blevet bestemt at ændringerne på førtidspensionsområdet er udsat til efter valget.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne vil gennemføre målretningen af fleksjobordningen
pr. 1. januar 2012 eller som led i en førtidspensionsreform
sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen.

Men der er indgået forlig på fleksjobområdet. Regeringen,
Dansk Folkeparti og Kristen-demokraterne er enige om en
målretning af fleksjobordningen, så mennesker med meget
begrænset arbejdsevne får bedre mulighed for at blive en del
af arbejdsmarkedet. Der indføres en ny fleksjobordning, hvor
fleksjob bliver midlertidige og baseret på en ny tilskudsmodel.
Tilskuddet bliver reguleret med størrelsen af lønnen. Det betyder, at de største tilskud i modsætning til i dag bliver givet til
personer med den laveste løn.

Målretningen af fleksjobordningen forbedrer de offentlige
finanser med 1,4 mia. kr. i 2020 og berører ikke førtidspensionister eller nuværende fleksjobansættelser, dog bliver man
omfattet af de nye regler, hvis man mister sit fleksjob idet det
næste fleksjob bliver omfattet af de nye regler.
Disse regler er hentet fra Finansministeriets hjemmeside. De
kan først blive vedtaget, hvis partierne, der har indgået forlig
på området, har flertal efter valget, som vi alle venter på.

En tilfreds
førtidspensionist
Det er godt at se jer !!!!!!
Vi løfter i flok. Vi er her, Vi er der. Vi er i lokalet i Hjørring.
Så venner mød op, og få en sludder med os og der er kaffe på
kanden.
Jeg har nu selv været førtidspensionist i seks år. Det er svært at
erkende i begyndelsen. Der er jo forskellige årsager til, at man
har fået sin pension. Vi har jo alle vores ”egen historie”. Jeg fik
en stor hjælp af foreningen, for at få min pension igennem.
Jeg synes, at der blev gjort et kæmpe arbejde for mig.

Når pensionen først er gået igennem og alt er faldet på plads,
falder der ro over en – man finder en daglig rytme og man
kan gøre, hvad der bedst for en. Og nu nyder jeg at komme
op i foreningen, de onsdage jeg har mulighed for det. Det har
gjort for mig, at jeg nu selv har fået fyldt nogle huller ud, som
gør at jeg i dag er aktiv i frivilligt arbejde. Så kære førtidspensionist, kom ud og få en snak, så kan vi måske også hjælpe dig
i gang med noget frivilligt, der er brug for de hænder og ord
du måske har.

Kransekagekonfekt
Samme skribent kommer med gode kransekagekonfekt og vil gerne dele opskriften med bladets
læsere og til andre der er til søde sager. (Slikmunde).
Kransekagekonfekt ca. 50-55 stk.
1 kg. Rå marcipan
500 gr. Sukker
200 gr. Æggehvider
Blandes godt sammen og sprøjtes ud på bagepapir i små toppe
pyntes med en nød eller cocktailbær og bages ved 150 grader i ca. 15 min.
Bunden kan evt. dyppes i smeltet chokolade.
God fornøjelse og velbekomme

førtidspensionisten 2/2011
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Oensvej 48 – 8700 Horsens
Telefon 70 15 99 09
www.hatting-ks.dk
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Liste med diagnoser

fritager alvorligt syge for samtaler og aktivering
Mennesker med alvorlige og livstruende sygdomme skal
ikke i aktivering eller møde op til samtaler i jobcentret. Det
besluttede partierne bag sygefraværsaftalen ”Nye rammer for
sygefraværsindsatsen” i efteråret. Et enigt Folketing vedtog
for et nogle uger siden de nye regler. For at sikre at alvorligt
syge bliver fritaget, er der udarbejdet en liste med diagnoser,
som alle kommuner fra 1. maj skal benytte.
Diagnoselisten indeholder 11 alvorlige og livstruende sygdomme, hvor sygemeldte får ret til at bestemme, om de vil
fritages for samtaler og tilbud og dermed blive omfattet af
en såkaldt standby-ordning. Listen er ikke udtømmende.
Kommunen skal altid i hvert enkelt tilfælde vurdere, om den
sygemeldte er så alvorligt syg, at han eller hun skal omfattes
af standby-ordningen.
For beskæftigelsesminister Inger Støjberg er det afgørende,
at mennesker med alvorlige og livstruende sygdomme bliver
fritaget for kontakt med jobcentret:
- Jeg glæder mig over, at alvorligt syge kan få den nødvendige ro, som de kan have behov for. I tæt samarbejde med
Lægeforeningen og en række patientforeninger har vi fået
udarbejdet en liste med diagnoser, så det nu bliver så enkelt
som muligt for kommunerne at forvalte de nye regler, siger
Inger Støjberg.

Listen med diagnoser på alvorlige og livstruende sygdomme
er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen i samarbejde med
Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og
Dansk Cardiologisk Selskab.

Diagnoselisten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kræft – eksklusiv hudkræft og forstadier til kræft
Blodprop i hjertet med efterfølgende nedsat hjertefunktion
Hjertestop med efterfølgende hjerneskade
Sværere hjertesvigt
Ventetid i forbindelse med invasiv behandling, fx hjerteindgreb
Hjerneblødning eller blodprop i hjernen
Amyotrofisk lateralsklerose
AIDS i udbrud
Større organtransplantationer
Svære psykoser
Komplicerede ulykkestilfælde med behov for genoptræning

førtidspensionisten 2/2011
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Nyhedsbrev
fra Socialministeriet
Opgør med lange ventetider for hjælpemidler til handicappede (20.05.2011)

Kommunerne kan fremover tilbyde borgere med handicap, at
de blot skal skrive under på en tro- og love-erklæring i stedet
for at skrive en hel ny ansøgning for at få genbevilliget et
hjælpemiddel.
Det skal være slut med sager om blinde borgere, der venter seks måneder på at få erstattet en knækket blindestok.
Kommunerne får nemlig nu et nyt effektivt redskab, der kan
give borgerne en hurtigere genbevilling af hjælpemidler.
Fremover kan kommunerne beslutte, at borgerne blot kan
aflevere en tro og love-erklæring om, at de stadig har brug for
hjælpemidlet.

Socialminister Benedikte Kiær siger:
”Jeg håber, at borgerne med dette forslag vil opleve en markant bedre service. Der har desværre været en række kedelige
sager, hvor man spørger sig selv, hvorfor man ikke bare giver
borgeren et ny hjælpemiddel med det samme. Vi skal væk fra,
at sagsbehandlingen altid starter forfra ved ansøgninger om
udskiftning af hjælpemidler”.

I dag skal borgerne søge kommunen om hjælp til udskiftning
af hjælpemidler, og kommunen skal vurdere den enkelte
ansøgning. Dette gælder også, selv om det er helt oplagt, at
borgerens behov for hjælpemidlet er uændret. Det er denne
procedure, der gøres lettere for borgeren med indførelsen
af muligheden for, at kommunerne kan gøre brug af tro og
love-erklæringer. Det vil sige, at borgeren blot skriver under
på, at han eller hun stadigvæk har brug for det pågældende
hjælpemiddel.
Det forventes, at ændringen kan træde i kraft pr. 1. juli 2011.

Kommentar
Jeg mener at det stadig er et problem når, man bruger formuleringen muligheden og kan gøre brug af.
Disse formuleringer er ofte brugt i diverse vejledninger og
bliver lige så ofte brugt til at lave sagsbehandling forfra.
Det må kunne gøres bedre!!
Carl-Erik Nielsen

Forslaget er en del af regeringens ”væk-med-bøvlet-plan”, der
bliver offentliggjort i næste uge, og som har til formål at rydde
op i overflødige regler og bureaukrati.
førtidspensionisten 2/2011
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Revisor
Carlo Andreasen
Torvevænget 10 - 8310 Tranbjerg J

Tlf. 86 11 27 16
Er du KOmmet til Skade?
Vi tager hånd om din sag fra start til slut...

Berit Møller Lenschow Litten Posselt Olsen
beml@advodan.dk
lpol@advodan.dk

I Erstatningsgruppen er vi specialister i erstatningssager og hjælper
dig blandt andet med:
• Kontakten med forsikringsselskaberne
• Valg af speciallæge
• Opgørelse af erstatningskravene
• Det kommunale forløb
Hos os får du en gratis og
uforpligtende gennemgang af din sag.

Træt af små taster?

Signe Fabritius
sfdt@advodan.dk

Marianne Skov
mask@advodan.dk

Vi ser frem til at møde dig!
Med venlig hilsen
aDVODaN Brørup
Tlf. 7610 0088
www.erstatningsgruppen.dk

- så prøv Doro 338 eller LG KF 300 med DLG Privat 89
Doro 338

LG KF 300

99,-

Ring til DLG Bårse og hør nærmere
på tlf. 33684200 og spørg efter Tele.

DLG Privat 89

Min.pris i bindingsperioden:
782,-

SMS

99,Min.pris i bindingsperioden:
782,-

• Store taster
• Lys i displayet
• Nem betjening
• God lyd

0,24 kr.

Oprettelse

149 kr.

Inkl. taletid

140 min.*

Opkaldsafgift

0,50 kr.

*Pris pr. minut ud over inkluderet taletid 0,67 kr.
Læs mere på www.dlgtele.dk

Sydsjælland-Møn • Korndrevet 4 • 4720 Præstø • Tlf. 33684200

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

89 kr.

Opkaldsforsøg

0,25 kr.

Måske ny efterlønsordning
og forhøjelse af pensionsalderen
Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti og
Radikale Venstre om en reform af tilbagetræk-ningssystemet,
som sikrer råd til fremtidens velfærd.

Alle disse regler er kun gældende, hvis de partier, der har lavet
aftalen, har flertal efter det valg, som vi alle venter på.

Med aftalen bliver efterlønnen bevaret som en treårig ordning, der er målrettet personer med en lav pensions-opsparing. Det gælder f.eks. ufaglærte med et langt arbejdsliv bag
sig. Når efterlønsperioden er forkortet til tre år, vil alle få den
høje efterlønssats i hele perioden. Til gengæld bliver pensionsmodregningen skærpet, så personer, der har store pensionsformuer, får en lavere årlig efterløn end i dag.
Aftalen sikrer også, at der bliver indført en seniorførtidspension. Den er målrettet personer, der har et langt arbejdsliv
bag sig og mindre end fem år til folkepensionsalderen. De får
fremover en mere hurtig og enkel vej til førtidspension – uden
arbejdsprøvninger. Denne ordning gælder også for dem, som
ikke har indbetalt til efterløn. Endelig bliver de forhøjelser af
efterløns- og folkepensionsalderen, der blev besluttet med
Velfærds-aftalen i 2006, fremrykket med fem år.

Den treårige efterlønsordning:
•

Efterlønsperioden forkortes gradvist fra 2018 og frem
til 2023, hvor man kan gå på efterløn som 64-årig og få
efterløn i tre år.

•

Efterlønssatsen bliver forhøjet til 100 procent af maksimale dagpengesats i hele efterlønsperioden, når den er
forkortet til tre år.

•

Modregningen for pensionsformue skærpes og gælder i
hele efterlønsperioden.

Den kortere efterlønsperiode og de ændrede regler i den treårige efterlønsordning berører dem, der var 54 år eller yngre
ved udgangen af 2010.
Personer, der var mellem 55 år og 57 år, vil fortsat kunne få
fem års efterløn, og de vil være omfattet af de nuværende efterlønsregler, men de kan først gå på efterløn lidt senere end i
dag. For personer født mellem 1. januar 1956 og 30. juni 1959,
som får en efterlønsperiode på mellem 41/2 og 31/2 år, indfases
de ændrede regler dog gradvist.
Fremrykning af Velfærdsaftalen ændrer alene på folkepensionsalderen for dem, der var mellem 501/2 og 56 år ved
udgangen af 2010. Disse årgange ville med de gældende
regler i Velfærdsaftalen have udsigt til flere år med efterløn og
folkepension end både tidligere og senere generationer. Disse
årgange får med fremrykningen øget folkepensionsalderen
med mellem et halvt år og to år. Ændringerne er mindst for de
ældste og størst for de yngste.
Personer, som var 57 år eller derover ved udgangen af 2010,
kan gå på efterløn og pension som hidtil. Og aftalen får heller
ingen betydning for dem, der allerede er gået på efterløn.
førtidspensionisten 2/2011
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Landsforeningen for
førtidspensionister´s
årsberetning 2011
I tiden fra sidste landsmøde har der været meget turbulens
omkring forslagene til en ny reform af pensions og fleksjobområdet.
Dybest set er der ikke ret meget nyt, da langt de fleste ting
eksisterer i den gældende lovgivning, men den megen debat
om de forskellelige reformforslag har også været årsag til stor
bekymring for mange fleksjobbere og førtidspensionister. Det
har medført at vi i landsforeningens lokalforeninger har haft
ekstra travlt med at forklare hvad det er som foregår, selv om
det KUN er forslag.
Vi har desværre fået afslag på to ansøgninger om midler til det
store frivillige arbejde som der bliver udført i foreningen, men
søger stadig alt hvad der kan søges.
På trods af de svære betingelser for vores frivillige arbejde,
ser det ud til at mange lokalforeninger har fået styrket deres
bestyrelser og dermed også bedre kan gøre noget for målgruppen.
Vi har i årets løb haft landsbestyrelsesmøde, hvor der blev lagt
op til en del nye tiltag om nye måder til at få flere medlemmer
og dermed også flere frivillige.
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Desværre har vores mangeårige sekretær Margrethe af helbredsgrunde været nødt til at stoppe, men hun vil stadig
gerne sørge for opdateringen af telefonlisten.
Margrethe skal have en stor tak for det store arbejde hun har
bidraget med i landsforeningen herunder hendes bisidderkursus sammen med Britta fra Kerteminde.
Som noget nyt kan man sende navn og mobiltelefonnummer
til undertegnede og få en SMS når der sker noget vigtigt.
Vi fortsætter også vores arbejde i Netværk for brugerorganisationer i Center for frivilligt socialt arbejde, hvor vi i det
forgangne år har deltaget i mediehåndtering og politisk pression.
Meningen med netværket er samarbejde med andre foreninger og lave relevante kurser, som det er meningen vi skal
kunne bruge i lokalforeningerne.
Vores fleksudvalg har desværre ikke rigtig fungeret som det
var tiltænkt, men det er vi godt i gang med at gøre noget ved.
Lokalforeningen i Fredericia har desværre måtte lukke.

Vi har fået en ny lokalforening, som heder: Foreningen for
langtidssyge, fleksjobbere & Førtidspensionister. Vordingborg.
Velkommen til dem!
Det er glædeligt at der er ved at komme betydelig bedre gang
i samarbejdet lokalforeningerne imellem.
Vores Landskasserer Alvilda Nielsen har i år været på posten i
10 år!
Den formidable indsats hun har gjort i Landsforeningen skal
hun have en kæmpe tak for.
Der er en udbredt tendens til at kommunerne sender afgørelser ud til borgerne om fredagen eller dagen inden de går til ferie, hvorved borgeren ikke har nogen mulighed for at foretage
sig noget i forhold til det tilsendte, som ofte er uforståeligt for
borgeren.
Det medfører ofte meget svære depressioner hos borgeren.
Hvis der er mulighed for det, så gør jeres kommune opmærksom på dette, da stort set alle kommuner har en politik om
afskedigelse af egne ansatte, som siger at man ikke sender
opsigelser ud om fredagen eller dagen inden ferie, da man
godt ved det giver problemer for den ansatte som så ikke kan
agere.
Til afslutning vil jeg sige tak til alle vores frivillige for deres
store arbejde i foreningen samt en tak til dem som støtter
vores arbejde.
Carl-Erik Nielsen, landsformand

Alvilda Nielsen’s 10 år’s jubilæum som landskasserer
førtidspensionisten 2/2011
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Vi ønsker et humant
arbejdsmarked for alle

- fagforening for ansatte i fødevarebranchen

Det er aldrig for sent at få et
lykkeligt og indholdsrigt liv!
Væksthøjskolens kurser har forskellige emner indenfor
selvudvikling, sundhed, menneskeforståelse og du får redskaberne til at skabe dit liv, som du ønsker det.
Kurserne er fra en uge til et års varighed,
og du kan møde andre mennesker, der
også er interesserede i at udvikle sig
og skabe et bedre liv.
Læs mere på www.vaeksthojskolen.dk
Sunddalvej 1 ~ Ginnerup ~ 8500 Grenå ~ tlf. 8791 8000

PainCare - Tværfagligt Smertecenter
v/speciallæge Luana Leonora Jensen
tilbyder vurdering og behandling af smertetilstande
Rygsmerter
Nervesmerter
Kræftsmerter
Piskesmæld
Slidgigt

PainCare

Horsens Sundhedshus, Grønlandsvej 1. 1. sal, Horsens
Tlf. 38409425 info@paincare.dk www.paincare.dk
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det sker lokalt
førtidspensionisten
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Assens

FFVEST

BESTYRELSE:
Formand, bisidder og repræsentant
til landsbestyrelsen: Erik Jepsen,
Klinteskovsvej 6, Helnæs, 5631 Ebberup,
Tlf. 64 77 17 34, hverdage 16 – 18,
E-mail: jepsenbyg@msn.com

FFVest har 10 år’s Jubilæum mandag d. 3.
oktober 2011. Medlemmerne får nærmere besked om tid og sted for afholdelse,
efter sommerferien.

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

Esbjerg
Kontaktperson:
Lena Krog Pedersen, tlf. 75 58 60 40
mellem kl. 07.30-08.30 eller efter kl. 20.00
E-mail: nunuka@privat.dk

BESTYRELSE:
Formand: Birgitte Medum
Næstformand: Edith Nielsen
Sekretær: Eva Olsen
Kasserer: Tommy Bidstrup
Bestyrelsesmedlem: Ove Rasmussen
Ulla Lund Jensen, Gerda Thorsted
Suppleant: Mariane Svendsen
Revisor: Svend Erik Madsen
Suppleant: Ellen Jepsen

2·

Juli

2011 · 8. årgang

Fleksudvalget
Birthe Gotfredsen
Bedelundvej 39
9830 Tårs
Tlf: 98 95 84 02
E-mail: trolderik@mail.dk
Lena Krog Pedersen
Tlf: 75 58 60 40
E-mail: nunuka@privat.dk
Carl-Erik Nielsen
Stengade 8
3700 Rønne
Tlf: 21 72 30 06
E-mail: carle@nielsen.tdcadsl.dk

Juli måned har vi lukket.
Kontaktperson for nye medlemmer:
Marianne Svendsen, tlf. 97 32 20 46
www.ffvest.dk

4 – kløveren
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 telefonsvarer,
så ringer hun dig op eller på
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.

Fredericia
Formand: Lena Krog Pedersen
E- Mail: nunuka@privat.dk
Tlf: 75 58 60 40 - 20 47 99 40

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

førtidspensionisten 2/2011
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Horsens

København

BESTYRELSE:
Formand: Vibeke Pedersen,
tlf. 75 61 50 63 - 50 41 38 06
Sekretær: Karin Jensen, tlf. 23 82 04 97
Kasserer: Solvej Graversen,
tlf. 72 62 51 37 - 61 46 33 83

BESTYRELSE:
Formand: Jan B. Olsen. København.
Ring venligst til Jan vedr. indmeldelse
Bisidder, arrangementer m.m.
Tlf. 50 59 85 64
Onsdage & fredage fra kl. 10.00-12.00
Mail: jbolsen@it.dk
Besøg vores hjemmeside.
www.lff-storkbh.dk
Næstformand: Finn Efland. Albertslund.
Ring venligst til Finn vedr.
Bisidder, arrangementer.
Tlf. 53 14 59 50
Tirsdage & torsdage fra kl. 11.00-12.00
Kasserer: Solveig Momberg

Kerteminde
Formand: Elisabeth Larsen
Grønløkkevej 14, 5300 Kerteminde
Foreningens tlf.; 41 19 97 00
Telefonen er åben:
mandag og onsdag fra 13 – 16
samt fredag fra 13- 15
Næstformand: Kim Degn Pedersen,
Odense, Repræsentant i LF
Kasserer: Karin Borup Jensen, Munkebo
Sekretær: Vivi-Ann H. Vrangbæk, Ktm.
Supp. LF / Kaffe: Gunvor Andersen, Ktm.
Bestyr. / Kaffe: Connie Hansen, Marslev
Aktiviteter: Søren Nielsen, Munkebo
Bestyrelsesmedlemmer:
Gerda Jakobsen, Rynkeby		
Jeanette Solvang, Ktm.
Claus Andersen, Ktm.
Suppleanter:
Helle Hansen, Ladby
Kristian Holm- Vrangbæk, Ktm.
Vi afholder fast
Åbent Hus / Hygge - Fredag fra 13- 16
- hvor foreningen er vært med te og kaffe
og vi skiftes til at medbringe kage eller
andet mundgodt.
Dette sker fredage i LIGE UGER!
Og finder sted på:
Mødestedet
Strandgade 10, 5300 Kerteminde
Aktiviteter i øvrigt:
Foreningen afholder Sommerfest inden
Længe, som optakt til vores sommerferie
- Bemærk:
i juli måned afholdes der derfor kun
Åbent Hus - fredag d. 15 / 07 - 2011
Mange sommerhilsner
fra Bestyrelsen
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Webmaster: Rudi Hvingtoft. Tårnby.
Ring venligst til Rudi vedr.
Bøvl med din computer. Bisidder. Vores
hjemmeside.
Tlf. 81 71 23 61
Onsdage fra kl. 10.00-12.00
Mail. hvingtoft@gmail.com

Adresse
Amager Kulturpunkt.
”Loftet”
Øresundsvej 4, 2sal.
2300 S Amager.
Kig-ind dage
På ”Loftet”
Hver torsdag i måneden.
Fra kl. 12-16.
Hvor vi hygger, snakker om løst og fast.
Privat samtale, kan aftales. (Vi har tavshedspligt)
Vores forening er flyttet ud på Amager
Til nye lokaler og spændende omgivelser.
ganske tæt på offentlige transport muligheder.
Busserne 5a og 350s der kører mod
Dragør, holder ca. 2 min fra hvor vi bor.
Metroen ca. 15min. gåtur.
Der er oven i købet elevator i huset.
Er du dårlig til bens, så tager du bare
elevatoren.
Der er en del aktiviteter i huset.
Kan nævnes bla. billard, banko, syning,
musik m.m.
Vil lige hurtigt nævne, at Rudi står til
rådighed hvis du har bøvl med din Pc.
Så ring eller send en mail til ham og aftal
nærmere.

Vi satser også på lidt undervisning mht.
Brug af computer også under kyndig
vejledning af Rudi.
Et godt tilbud til dig der har brug for
hjælp.
Vi afvikler i løbet af året en del ”Gode”
arrangementer/gæstebesøg arrangementerne står på vores hjemmeside.
Det er som regel gratis eller et lille deltager beløb så alle vore medlemmer kan
deltage.
Vi prøver hen af vejen, at få lavet lidt
”Mandags-Cafè”
Selve indholdet i Mandags-Cafè, bliver jo
nok lidt af hvert musik, gæstebesøg og
hvad vi kan finde på.
Vil igen hurtigt nævne, at Uwe som står
for vores arrangementer gerne vil høre fra,
ja lige dig, hvis du ligger inde med nogle
gode ideer. Ingen ideer er for dumme, kun
fantasien sætter grænser.
Forening her i København
Har jo en del fremtidsvisioner.
Som vi selvfølgelig håber og tror på.
Få vores eget ”Hus”.
Et endnu bedre samarbejde med kommunen det vil så igen sige, at det er alt det
der berører vores områder borgmester,
Jobcenter, socialcenter m.m.
Samt eventuelt samarbejdspartnere/
interessegrupper som også arbejder med
vores målgrupper.
Vi går jo og ”jobber” på frivillig basis, så
godt vi nu kan, til trods for vores sygdom/
skavank.
Så vi savner lidt flere hænder, som vil
give en ”lille” hånd med. Vi savner faktisk
lidt flere piger/damer, så hold jer nu ikke
tilbage.
Det er selvfølgelig ikke hver dag, vi ”knokler”. Så har du tid og lyst og selvfølgelig
lidt energi så kontakt jan, så finder vi da
ud af noget.
Landsforeningen afholder også nogle
gode endags kurser.
Som du kan bruge som frivillig.
Så Kig-ind og få en sladder/sludder med
andre ligestillet/ligesindet.
Også dig, ja dig der syntes dagen er lidt
lang, kom du bare og vær` med.
Og husk lige på DU ER IKKE ALENE.

Nordfyn
BESTYRELSE:
Formand: Ida Rasmussen
Østrup Skovgårdsvej 51
5450 Otterup
mobil 26 74 41 96
Mail: ida_oestrup@hotmail.com
Næstformand: Jane Hansen
Himmelstrupvej 74, 5462 Morud
Tlf. 24 43 81 09
Sekretær: Vibeke Rasmussen
Chr. Koldsvænget 8, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 14 07
Mail: vib_ras@hotmail.com
Kasserer: Dorthe Bondesen
Svinget 27, 5450 Otterup
Tlf. 20 88 58 29
E-mail: db_bondesen@privat.dk
Bestyrelsesmedlem:
Marianne Sørensen
Havrekær 52, 5474 Veflinge
Tlf. 64 88 14 52/28 28 40 84
Mail: m.paarsgaard@gmail.com
Dorte Sørensen
Søndersøvej 411, 5471 Søndersø
Tlf. 22 77 74 29
E-mail: dorte20@hotmail.com
Lis Pjengaard
Bogmose 24, Skovby Sand
5400 Bogense
Tlf. 64 40 92 70/40 57 50 96
Mail: liras@mail.dk
Landsbestyrelsen:
Dorthe Bondesen, Lis Pjengaard og
Marianne Sørenssen

Vi mødes til cafémøder onsdage i lige
uger i Borgerhuset i Søndersø kl. 10.00

Nordjylland
BESTYRELSE:
Formand: Lona Nørlev
Askevej 15, 9480 Løkken
Tlf.: 98 99 16 26, Mobil: 20 68 14 18
E-mail: mulle15@mail.dk
Kasserer: Birthe Gotfredsen
Bedelundvej 39, 9830 Tårs
Tlf. 98 95 84 02
Sekretær: Lis Olesen
Sophus Thomsens Gade 4
9800 Hjørring
Tlf. 98 99 64 87
Vi holder til i Forsamlingsbygningen
Østergade 9, 9800 Hjørring
Hver onsdag fra kl. 13-15
TLF: 41 93 73 41 (Bemærk; vi har fået
nyt telefonnummer)
Vi vil gerne invitere på kaffe og hyggesnak hver første onsdag i måneden.
Så tag strikketøj, kort, eller bare et godt
humør med.
Vi beder om at I viser hensyn til vores
privatliv og kontakter os på hverdage og
i dagtimerne.
Aktiviteter i 2011 for Lokalforeningen for
Førtidspensionisterne i Nordjylland
Vi har fremmøde i vores lokalforening
hver onsdag året rundt og hjælper
medlemmer med deres problemer
med kommune i forbindelse med sager
vedr. pension/sygdom, langtidssyge og
fleksjob.
Vi har i vores forening ikke nogen fast
aktivitetskalender, men stiller op ved
særlige lejligheder og inviterer til en
hyggedag 1. onsdag i hver måned, hvor
interesserede er velkommen til en uforpligtende snak og en kop kaffe.

Nyborg
BESTYRELSE:
Formand: Bente Klausen
Bøgebjerget 3, Refsvindinge, 5853 Ørbæk
Mob.: 23 24 23 67
E-mail: bentebrandtklausen@gmail.com
Repræsentant i Landsforeningen
Næstformand: Birthe Smith
Skolevej 6, 5800 Nyborg
Mob.: 28 93 74 92
E-mail: bes6131@hotmail.com
Suppleant for repræsentant i Landsforeningen
Kasserer: Betty Søe Jensen
Enebærvej 1 A, 5853 Ørbæk
Mob.: 28 53 82 26
E-mail: bettysoe@webspeed.dk
Webmaster: Marianne Larsen
Duensvænge 13, 5800 Nyborg
Mob.: 23 29 11 29
E-mail: mabila@mail.dk
Bestyrelsesmedlem: Carina Berendt
Sydkajen 2, 3. th., 5800 Nyborg
Mob.: 26 18 65 92
E-mail: cbjf@dbmail.dk
Bestyrelsesmedlem: Margit Madsen
Regstrupvej 4, Aunslev, 5800 Nyborg
Mob.: 21 32 46 98
Bestyrelsesmedlem: Bente Larsen
Årsleffsgade 11, 1. sal, 5800 Nyborg
Mob.: 31 17 47 00
E-mail: bente-larsen@live.com
Suppleant: Randi Florczak Koch
Pilevej 27, 5800 Nyborg
Mob.: 60 65 14 94
E-mail: randifl@turbopost.dk
Suppleant + Revisor Suppleant:
Helle Frøslev Hansen
Egevej 9, 5800 Nyborg
Mob.: 27 28 62 29
E-mail: helle.finn.hansen@gmail.dk
Revisor: Kurt Jørgensen
Kongshøjvej 1, Kongshøj, 5871 Frørup
Mob.: 65 37 25 27,
E-mail: kurtoggerda@os.dk
Aktiviteter i Nyborg - 2. halvår 2011

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.
Sommerferie i ugerne 27 – 28 – 29 – 30 - 31
Efterårsferie i uge 42
Sidste rådgivning i år 07.12.11
Start i uge 2. 2012

Juli og august 2011: Vi holder lukket
i hele juli og august måned 2011, og
Bestyrelsen ønsker jer en rigtig god
sommer !
September 2011: Mandag den 5. september 2011, kl. 13.00 - 15.00:Åbent
hus på Vestervold - afholdes i lokalerne
på Vestervold Aktivitetscenter, Kongens
Bastionsvej 2, 5800 Nyborg. Du er velkommen til eventuelt at medbringe diverse
effekter til underholdning / aktiviteter.
førtidspensionisten 2/2011
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Onsdag den 14. september 2011, kl.
13.00: Tur til Sanderumgård. Vi mødes
kl. 13.00 på Vestervold Aktivitetscenter
og kører til Sanderumgaard,
Sanderumgaardvej 150, 5220 Odense SØ
og ser den smukke Romantiske Have.
HUSK: Tilmelding er nødvendig senest mandag den 05.09.2010 til Bente
Klausen, Mobil: 23 24 23 67.
Mandag den 19. september 2011, kl.
13.00 - 15.00: Åbent hus på Vestervold
- afholdes i lokalerne på Vestervold
Aktivitetscenter, Kongens Bastionsvej 2,
5800 Nyborg. Du er velkommen til eventuelt at medbringe diverse effekter til
underholdning / aktiviteter.
December 2011: Mandag den 5. december 2011, kl. 13.00 - 15.00: Åbent
hus på Vestervold - afholdes i lokalerne
på Vestervold Aktivitetscenter, Kongens
Bastionsvej 2, 5800 Nyborg. Du er velkommen til eventuelt at medbringe diverse
effekter til underholdning / aktiviteter.
Onsdag den 7. december 2011, kl.
13.00: JULEFROKOST FOR MEDLEMMER.
Det er endnu ikke besluttet hvor arrangementet skal holdes.
HUSK: Medbring 1 pakke til ca. 30 kroner pr. styk til lidt sjovt spil - og husk
også, at tilmelding er nødvendig senest mandag den 07.11.2011 til Bente
Klausen, Mobil: 23 24 23 67.
Mandag den 19. december 2010, kl.
13.00 - 15.00: Åbent hus og JULEAFSLUTNING med gløgg og æbleskiver
- afholdes i lokalerne på Vestervold
Aktivitetscenter, Kongens Bastionsvej 2,
5800 Nyborg.
HUSK: Tilmelding er nødvendig senest onsdag den 7. dec. 2011 til Bente
Klausen, Mobil: 23 24 23 67.
Der er mulighed for samkørsel fra Nyborg
til de forskellige arrangementer. Kontakt
Bente Klausen, Mobil 23 24 23 67 fra gang
til gang.
For yderligere informationer klik ind på
vores hjemmeside:
www.foertidspensionisten-nyborg.dk

Odense

Thy/Mors

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

BESTYRELSE:
Formand: Pia Correll Mouritsen,
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 72 07 34
e-mail: pia.c.mouritsen@live.dk
Næstformand: Elin Sekkelund,
7700 Thisted, Tlf. 97 92 19 64
e-mail: sekkelund.elin@gmail.com
Kasserer: Alvilda Nielsen,
Dragstrup, 7950 Erslev, Tlf. 97 74 40 47
e-mail: alvilda@mail.dk
Sekretær: Lilly Sørensen Bach
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 72 59 85
e-mail: kelli@mail.dk
Aktiv bestyrelsesmedlem:
Peter Kleberg Hanen
7700 Thisted, Tlf. 30 52 87 33
e-mail: pkleberg@stofanet.dk
Suppleant: Helle Tang Sørensen
7990 Ø. Assels, Tlf. 40413750
e-mail: thaj@live.dk
Suppleant: Knud Rask Nielsen
7700 Thisted, Tlf: 20215981

Vi søger frivillige der har et par timer
til rådighed til lidt arbejde i foreningen.
Vi hører gerne fra dig på tlf. 24 83 56 93.

Sønderjylland
KONTAKTPERSON:
Lena Krog Pedersen
tlf. 75 58 60 40 mellem kl. 07.30 - 08.30
eller efter kl. 20.00
E-mail: nunuka@privat.dk

Struer/Tyholm
BESTYRELSE:
Formand: Bente Stougaard 97 85 46 87
Kasserer: Benny Hørbye 97 85 54 40
Medlem: Ellis Hørbye
Medlem: Merete Bach
Sekretær: Rikke Fønss Stougård,
E-mail: rikkefs@hotmail.dk
Vi mødes den første Onsdag i måneden,
i F.D.F Huset, Nordvestvej, Struer. Fra kl.
11.00 – 13.00. Alle er velkomne.
Derudover har vi div. Ture el. foredrag ca.
4 gange årligt.
Fra August flytter vi vores møder til det
nye aktivitetshus, i Aktivitetshuset i den
tidligere Struer Borgerskole Struer, hvilket vi glæder os meget til.

Hjemmeside:
www.foertidspensionisterthymors.dk

Arrangementer:
Vi afholder et medlemsmøde hver
måned, dog ikke maj, juni, juli og august.
Program med tid, sted og emne udsendes til vore medlemmer.
Åben Rådgivning:
Sted:		
De Frivilliges Mødested
Skovparken, Østergade 37		
7900 Nykøbing Mors
Tid:
2. og 4. tirsdag hver måned
kl. 13.30 til 15.30
Åben Rådgivning og Hyggeklub:
De Frivilliges hus,
Skolegade 9, 7700 Thisted
1. og 3. onsdag hver måned
kl. 14.00 til 16.00
I hyggekluben laver vi det vi har lyst til
lige fra ingenting til spil, håndarbejde
evt. en udflugt, kort sagt man bestemmer helt selv. Men vi hygger os og får
altid en god snak.
Hjemmeside:
www.foertidspensionisterthymors.dk
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Vamdrup
BESTYRELSE:
Formand: Else Nesgaard		
Tlf. 26 70 02 44		
Kasserer: Merete Schmidt
Tlf. 25 59 50 93		
Medlem: Michael Falk		
Tlf. 28 18 21 83		
Medlem: Birgit Pedersen
Tlf. 40 76 54 84
Medlem: Jørgen Jacobsen
Tlf. 31 51 55 18

Vejle
KONTAKTPERSON:
Lena Krog Pedersen
tlf. 75 58 60 40 mellem kl. 07.30 - 08.30
eller efter kl. 20.00
E-mail: nunuka@privat.dk

Vordingborg
c/o Formand
Søster F. Petersen
Adelgade 128
tlf. tid kl. 8-10, 3012 3677
Mail: lffv.live.dk
www.lffv.dk

Roskilde
Formand: Birgit Christensen
Svogerslev Hovedgade 49, Svogerslev
4000 Roskilde, Tlf: 46 38 42 10
Mail: birgit.christensen @post3.tele.dk
Vores værested er Kildegården,
Helligkorsvej 5, stuen lokale 3.
Mødedage og tidspunkt: Hver tirsdag kl.
12-15.
Vi holder sommerferie i juli og til 16.
august.

Sønderjylland
KONTAKTPERSON
Lena Krog Pedersen
tlf. 75 58 60 40 mellem kl. 07.30-08.30
eller efter kl.20.00
E-mail: nunuka@privat.dk

Aalborg
Formand: Ea V Jensen,
mail: eavolfgang@live.dk eller mobil
2452 7249.
Kassere: Vagn Mortensen,
mail:vagnmortensen@hotmail.dk,
mobil: 2326 4860.
Sekretær: Jakob B Simonsen,
mail: jakob.simonsen@mail.dk,
mobil: 3190 5159.

Vi mødes hver anden torsdag i lige uger i
De Frivilliges Hus, Mølholm 2,
9000 Aalborg fra kl. 13 til 15.
Vi laver arrangementer, som vores
medlemmer gerne vil have og det kan
feks. være bowling, gåture til forskellige
steder, da vi jo er inde midt i centrum og
så skal vi på sommerudflugt og deltage i
Frivilligmarked sidst i august, hvor vi har
en stand for at gøre os mere synlige.

Aarhus
KONTAKTPERSON
Ketty Petersen, Trige centervej 66 2.th,
8380 Trige, Mobil 52 67 77 31
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Landsforeningen for Førtidspensionisters ·

Landsbestyrelsen

Landsformand

Næstformand:

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

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

Næstformand:
Per Olesen
Tlf: 66 10 98 51
e-mail: polesen@mail.dk

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

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

Landskasserer:
Alvilda Nielsen
Dragstrupvej 67, Dragstrup
7950 Erslev

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

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

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

Sponsoreret

Dinér og dansemusik for de fleste

Kontakt os på:
Mobil: 20 43 77 26
eller send os en mail
på: rangers@mail.tele.dk

sundhed for ånd, sjæl og legeme

Nardus

v/ Ida og Ejvind Nibre

Storegade 42A • 7330 Brande • Tlf. 30 64 64 96

Afsender adr.:

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

