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Kom ud af busken
Forsidens budskab ”Kom ud af busken ”er tænkt
som en igangsættelse af en debat, som jeg syntes er meget nødvendig.
Et af de største handicap for førtidspensionister
er den manglende forståelse af Deres situation i
store dele af befolkningen.
Man kan ofte ikke se på folk om de er Førtidspensionister, med mindre de gør brug af diverse
hjælpemidler, og så hjælper det bestemt ikke på
forståelsen at der f.eks. på DR, næsten hver gang
de har et indslag om Førtidspensionister, vises
en flok mennesker omkring en bænk med en
flok bajere.
Dette er med til at skabe et forvrænget billede af
Førtidspensionisterne, sammen med det budskab der kommer fra Beskæftigelsesministeriet,
om at alle skal ( burde) have et arbejde for at
være noget i Vores samfund.
Jeg tror ikke, at der er nogen Førtidspensionister
som ikke hellere ville være raske og i arbejde.

Mange Førtidspensionister går rundt og skammer
sig over at være Førtidspensionist.
Det er der ingen grund til, for det er jo ikke noget
man selv har valgt, og man bliver ikke et ringere
menneske af den grund.
I det forgangne halvår er Landsforeningen vokset
med 10 nye lokalforeninger, som kan ses bagerst
i bladet. Landsforeningen har også afholdt bisidderkurser rundt om i Lokalforeningerne og der
har været afholdt kasserer kursus. Alle disse aktiviteter vil fortsætte efter behov i det nye år.
En stor tak til alle de som har støttet Landsforeningen i 2005.
I ønskes alle et GODT NYTÅR.

Carl-Erik Nielsen
Landsformand
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Er du fleks- eller
skånejobber
Handicappede og kronisk syges (herunder fleks og skånejobbere)
befordringsudgifter.
Har du som følge af invaliditet eller kronisk sygdom særlige
udgifter til befordring mellem hjem og arbejde, kan du fratrække den del af den normale befordrings udgift, der overstiger et bundfradrag, samt den del af de faktiske udgifter, der
overstiger den normale befordringsudgift. Bundfradraget er
normalt på kr. 2000,-. Kan offentlige transportmidler anvendes, og er den årlige udgift hertil under kr. 2000, er bundfradraget den faktiske udgift.
Den normale befordringsudgift opgøres, hvor offentlige
befordringsmidler kan anvendes, som udgiften til billigst
offentlige befordringsmiddel – og ellers som det almindelige
befordringsfradrag.
De faktiske udgifter opgøres enten efter dokumentation eller
på grundlag af de faste satser for erhvervsmæssig kørsel i
egen bil.
Alt i alt vil jeg med dette fortælle, at er man i arbejde, og kan
man ikke bruge offentlige transportmidler pga. ens sygdom,

det kan være at gangafstanden er for lang, det kan være man
er kørestolsbruger, eller det kan bare være, at ryggen ikke kan
klare bussens/togets affjedring.
Så skal man være opmærksom på, at samtlige kilometre kan
trækkes fra på selvangivelsen med statens høje takst (dog
minus bundfradraget på 2000,- kr.)
Alt dette og meget mere kan læses i Told og Skat’s hæfte, der
hedder ”Selvangivelsen”. Den bliver udgivet hver år, og kan
afhentes gratis på din kommune og i de skattecentre, der er
rundt omkring.
Mange kommuner vil spare, og derfor er det vigtigt, at du står
på din ret. Du kan ikke få et fleks- eller skånejob, før du er
kronisk syg. Men når det er sagt, så er det dig, og kun dig, der
skulle kunne dokumenterer antal kørte kilometer.

Husk bare: Når du bruger dette fradrag, skal det skrives
ind under rubrik 54.

Hvor er vores
retssikkerhed
tekst Alvilda Nielsen

I vort sidste blad (nr. 2/2006) bragte vi en artikel med ovennævnte overskrift, og vi lovede at fortælle om sagens videre
forløb i dette blad, men desværre er der ikke truffet nogen
afgørelse endnu, så vi vender tilbage til sagen i næste nummer, håber vi.
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Del. 1:

"I morgen ved denne tid
- er 40 års smerter forhåbentlig ovre …"
Flere hundrede borgere på Lolland-Falster får hvert år et nyt knæ eller
en ny hofte. Folketidende har i to måneder fulgt Henrik Hjorth, som har
fået et nyt knæ. Igennem undersøgelser, operation, genoptræning,
følelser og fakta.
tekst Lars Hovgaard

skære i mig. Hvis ikke jeg gør noget nu, så ender jeg med et
stift ben. Der har været mange overvejelser, inden jeg bad min
egen læge om at indstille mig til operationen. Man får jo
fjernet en del af sin krop. Men nu er beslutningen taget, og så
er der kun en vej frem. Nu skal det bare overstås.
Derefter kom Henrik til en undersøgelse i fællesambulatoriet
25. januar. Her blev han godkendt til at "komme videre i
systemet". Nu er forundersøgelsen så overstået. Henrik er
stadig "sund og rask" nok til at blive opereret.

- Har du nogensinde prøvet at banke knæet ind i noget rigtig
skarpt? Det gør ondt. En lang, dyb - nærmest ubeskrivelig smerte. Hos de fleste går den over i løbet af fem minutter.
Hos mig har den varet i snart 40 år …
Henrik Hjorth kigger ud over Guldborgsund.
Her fra 3. sal på sygehuset i Nykøbing F. er udsigten rigtig god
- men ikke så god at den kan fjerne tankerne fra det smertende knæ.
- Det har altid været noget skidt med det knæ. Helt fra barnsben af har det drillet. Jeg har tilbragt meget på tid på forskellige sygehuse. Siden 1957 har jeg haft følger af en gigtfeber, og
det har slidt knæet i stykker. Midt i 80''erne blev jeg første
gang opereret i knæet.
- Det var ikke nogen succes. 20. februar 1996 faldt jeg i en
snestorm og landede på knæet, hvor der blev smadret noget
vitalt. Siden har jeg jævnligt brugt stok.
- Og fra den dag har knæet gjort vanvittigt ondt, fortæller
Henrik Hjorth.
Det er 9. maj 2005 og en stor dag. For lægerne har netop
endeligt godkendt, at Henrik kan indlægges på sygehuset
med henblik på at få et nyt venstre knæ.
- Jeg snakkede med min læge om det før jul. Han sagde: Du vil
da ikke have nogen til skære i dig. Men nu er det altså nødvendigt, smerterne er simpelthen for store. Så nu må de godt

Det er 11. maj og der lugter af nyslået græs hjemme i Karleby.
En uge før operationen.
To en halv time tager det at nedlægge alle strå - men så er
Henrik også træt i knæet bagefter.
- Nu skal jeg se at få lavet alle de ting, som jeg ikke når, mens
jeg skal ligge på sygehuset. Jeg ved godt, at jeg skal passe på
ikke at få skrammer her kort før operationen. Men der sker
heller ikke noget. Det lover jeg, siger han og stiller græsslåmaskinen på plads. Over kaffen kredser tankerne lidt om den
forestående operation.
- Under forundersøgelsen hev lægen mit ben helt ud, av hvor
gjorde det ondt i knæet. Og lægen, ja han kiggede bare op og
spurgte "gør det ondt" … Ved forundersøgelsen mødte jeg
også en patient, som peb af smerte efter operationen. Da
tænkte jeg lige et sekund - vi udsætter dette her. Men nej, nu
er beslutningen taget, og så kører vi bare på, fastslår Henrik og
skyller kaffen ned.
Det er 17. maj og Nykøbings smukkeste udsigt ligger lige for
øjnene af Henrik Hjorth.
En lille coaster glider ned igennem Guldborgsund. Solen slår
smut i vandet uden for sygehusets vinduer. Men tankerne er
et andet sted hos den 60-årige mand fra Karleby.
- Nu begynder jeg at være anspændt, ikke nervøs, men anspændt. Der må gerne ske noget nu. Under forundersøgelsen
var jeg faktisk lidt nervøs, fordi der lå en mand, som netop var
blevet opereret. Han sagde, at det gjorde voldsomt ondt i
knæet bagefter. Men i dag har jeg talt med flere, som netop er
blevet opereret. Og de går rundt og har det godt. Så jeg er
optimistisk. I morgen ved denne tid er 40 års smerter forhåbentlig ovre …
Henrik trisser hjemmevant ind i kaffestuen på afdeling 300,
skænker sig en kop og sludrer med de øvrige patienter. Uret
førtidspensionisten 4/2006
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på væggen passerer 15.30. På gangen er en ung sygeplejerske
på vej hen mod udgangen.
- Hav det godt, siger hun i forbifarten.
- I lige måde. Jeg venter et par dage med at holde fyraften,
råber Henrik efter hende.
- Det er hende, som skal passe på mig. Og det gør hun godt.
Hun er flink og rar, forklarer han, mens døren smækker i bag
sygeplejersken.
Forude venter en nat på en fire mands stue. Men inden da skal
hustruen Anette hjemme i Karleby have et opkald.
- Jeg ved ikke, om hun når at besøge mig inden operationen.
Hun har travlt med arbejdet. Det gør heller ikke alverden. Jeg
skal jo ligge her noget tid bagefter, så der bliver rigeligt tid til
besøg senere, mener Henrik og tænder for mobiltelefonen, da
han når ned i sygehusets forhal.
Her hilser han på en af de andre patienter. En 70-årig mand fra

Sakskøbing, som fik et nyt knæ for fem dage siden og er
oppegående.
- Jeg vil ikke sige, at jeg er smertefri nu. Men det er en anden
slags smerte. Forhåbentlig forsvinder den helt, fortæller han.
I morgen skal han hjem til Sakskøbing.
- Så er det slut med afdeling 300 i Nykøbing. Det har nu været
nogle gode dage. Folk er flinke på afdelingen. Og lægen har
været rigtig god til at fortælle om operationen, mener han.
Henrik kigger ud i solskinnet. Det er samme læge, som i morgen skal skære hans knæskal op og gerne få 40 års smerter til
at forsvinde.
- Jeg tror nærmest, at lægen går og glæder sig. Jeg er jo lidt af
et særtilfælde, fordi mit knæ har været opereret før. Det ser
lægen vist frem til at kaste sig over. Det gør jeg faktisk også.
Bare han nu gør sit job godt nok …

Del. 2:

"Hvis du er klar, så...”
Flere hundrede borgere på Lolland-Falster får hvert år et nyt knæ eller
en ny hofte. Folketidende har i to måneder fulgt Henrik Hjorth, som
18. maj fik indopereret et nyt venstre knæ på sygehuset i Nykøbing F.
tekst Lars Hovgaard

Det er onsdag 18. maj, og Henrik er tidligt oppe i dag.
Kun et par timers søvn er det blevet til. Nattetimerne på en
fire-mands stue rummer mange høje lyde og grynt.
Allerede klokken 6 er det ud i bad, hvorefter der bliver målt
puls og temperatur. Men der er ingen morgenmad. Det sidste
glas vand blev indtaget ved midnatstid. Operationen skal
foregå på fastende hjerte.
- Med dette tjek af puls og temperatur kontrollerer vi patientens tilstand en sidste gang. Hvis patienten har fået en infektion i nattens løb, så er det nu, at vi kan stoppe operationen. Det

bliver sværere jo længere tid, der går, fortæller afdelingssygeplejerske Naja Troelsen.
Hun ser frem til en endnu dag på afdeling 300 med fire operationer - to knæ og to hofter - og med 25 patienter på afdelingen.
- Men min puls er helt normal. Det her kan åbenbart ikke få
mig op at køre, lyder det kækt fra Henrik. En tanke rumler dog
hele tiden i hans baghoved.
- Jeg spekulerer over, om de mon kan nøjes med at rygmarvsbedøve mig. Jeg vil være meget ked af at skulle i fuld narkose.
førtidspensionisten 4/2006
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må ligge ned på siden. Erik har konstant øjenkontakt med sin
patient.
- Av, nu vil jeg godt have lov til at sige for satan, for nu tror jeg,
at det lykkedes for dig at ramme rigtigt, gisper Henrik.
Få sekunder senere begynder benene og underkroppen først
at blive varme og derefter følelsesløse.
- Nu kører vi dig ind på selve operationsstuen, og der har du
mulighed for at høre musik i et par små øretelefoner, fortæller
Erik.
- Hvad har du af musik, spørger Henrik
- Du kan få alt lige fra Jodle Birge til …
- Jodle Birge, jeg troede at jeg skulle slappe af ...
Patienten er klar.

Sidste gang, jeg var det, fik jeg det virkelig dårligt …
Bekymringen stopper for en stund. Ind ad døren kommer
Jørgen Koch. Kirurgen som skal operere Henrik.
- Nå, Henrik, er du klar. Skal vi så ikke sige, at vi ses dernede om
lidt …
To gange skal Henrik fortælle sit navn og personnummer.
Først derefter får han lov til at komme ind på selve operationsstuen.
Første gang er til den vagthavende sygeplejerske, som kontrollerer, at det er den rigtige patient, som står for tur - og at
det er det rigtige knæ, som der snart skal skæres i. Den store
røde pil på venstre knæ er ikke nok - Henrik skal selv bekræfte,
at det er det venstre knæ, som det nu gælder. Derefter skal
Henrik endnu en gang fortælle sit navn og personnummer,
denne gang til anæstesisygeplejersken (narkosesygeplejersken) for at komme ind og blive bedøvet inden selve operationen.
- Goddag Henrik, jeg hedder Erik. Jeg er anæstesisygeplejerske
og skal sørge for, at du nu bliver bedøvet og i øvrigt har det
godt under selve operationen.
Erik kører Henrik ind på stuen over for selve operationsstuen.
Her skal bedøvelsen lægges.
Først den lokale bedøvelse - et lille prik - og derefter den lidt
længere nål med selve rygmarvsbedøvelsen, som føres ind
mellem to ryghvirvler. Normalt et hurtigt indgreb, men mange
år bag rattet i store lastvogne og busser, har givet Henrik en
sammenfalden rygrad. Og den driller anæstesilægen.
- Problemet med disse bedøvelser er, at vi ikke kan se, hvad vi
laver. Vi føler os frem. Og det er millimeter små afstande, vi
taler om, forklarer hun og tilføjer:
- Kan du mærke, at jeg rumsterer derinde, Henrik?
Det kan han godt. En svimmelhed overmander ham, og han
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Blodet pibler kun en smule frem, da den skarpe skalpel flækker 20 centimeter af huden på Henriks venstre knæskal og
åbenbarer de ødelagte knogler.
Det er 18. maj 2005, klokken er 10.05 - og kirurgerne Jørgen
Koch og Ole Petersen er i gang med endnu en knæoperation
på stue 1. Forinden har de lagt en slagplan for, hvordan operationen skal forløbe og hvilke overraskelser, de kan komme ud
for.
- Ved hjælp af røntgenbilleder ved vi stort set, hvad det er, vi
kommer ind til i knæet. Og de fleste knæ ligner trods alt
hinanden. Så det er mest, hvis der tidligere er blevet opereret i
knæet, at vi kan møde noget lidt uventet. Og når det sker, så
kommunikerer vi sammen undervejs, fortæller Jørgen Koch.
Efter kun få minutter har de krænget huden - og selve knæskallen - til side og åbnet helt ind til det indre af knæet. Her
begynder arbejdet for alvor. Med skarpslebne specialsave
fjernes den dårlige knogle, den ødelagte brusk og væv.
- Det lyder måske lidt voldsomt, når vi sådan saver, men det
kan vi ikke ændre ved, fortæller Jørgen Koch.
Først bores et 20 centimer langt og meget tyndt hul op i
lårbenet. Her skal en "målepind" kort efter føres op for at sikre,
at opmålingen til protesen i selve knæet sker i præcis forlængelse af lårbenet. Som kirurg har Jørgen Koch foretaget i
hundredvis af disse operationer. Og selv om enkelte bloddråber farver hans hjelm rød, så er det en operation med
forbløffende lidt blod.
- Patienten har en manchet omkring låret, som spærrer for
blodtilførslen til benet. Dermed får kirurgerne et meget rent
felt at arbejde på, forklarer Erik.
Som anæstesisygeplejerske er det hans ansvar at sikre, at
Henrik bliver bedøvet og efterfølgende har det godt under
operationen. At bedøvelsen virker, at pulsen og hjerterytmen
ikke stiger voldsomt - og i det hele være patientens nærmeste
under operationen.
- Som patient i sådan en situation er man jo fuldstændig
forsvarsløs. Man har afgivet kontrollen over sig selv. Og det er
ikke naturligt for os mennesker. Derfor er det vigtigt, at patienten har en fortrolig, som han er i tæt kontakt med under
operationen, fortæller Erik.
- Nogle gange - hvis operationen er helt simpel - så kan vi
også godt snakke lidt med patienten under operationen. Men
ellers så går vi ind i en dyb koncentration, når selve operationen er i gang, fortæller Jørgen Koch.
Henrik Hjorth er ikke et de nemmeste "tilfælde", han har haft.
Efter at have filet og klargjort lårbenet til at få monteret
protesen, gælder det den nederste del af knæet. Her har 40 års
slitage og en mindre heldig operation 20 år tidligere sat sine
spor.

Hvor knoglen burde hælde en anelse tilbage, vipper den hos
Henrik en anelse frem.
- Vi vidste godt, at vi ville møde det syn. Og havde også bestilt
transplantat, så vi kunne bruge det til at ændre hældningen.
Men da vi først var inde, så filede vi den rette hældning frem
på selve knoglen. Dermed kunne vi bruge en special-protese
og slap for at bruge knogletransplantat. Det vil altid give en
lille svækkelse i knæet, hvis man skal bruge knogletransplantat, fortæller Jørgen Koch.
I den nederste del af knæet bores et fem centimeter dybt hul,
som skal holde på protesen. Den monteres herefter med
"cement", der skal holde det hele sammen.
Selve knæskallen er et af de led, som bliver meget belastet
under gang - og det er dermed et vigtigt led.
- Så vi foretrækker, at patienten kan beholde sin egen knæskal. Og det kan de fleste "yngre" patienter som Henrik. Hos
ham var den ikke særlig slidt - i modsætning til den øvrige del
af knæet, fortæller Jørgen Koch.
- Jeg har netop lagt et nyt gulv derhjemme i stuen. Det var rart
at få det overstået …
Henrik Hjorth ligger og snakker med anæstesi-sygeplejersken
Erik.
Mindre end en meter derfra - bag det grønne klæde - er
Jørgen Koch i gang med at slibe hulrummet i Henriks knæ til,
så den nye protese kan sidde præcist.
- Han kan mærke, at der er nogen som rører ham på benet.
Den sans har vi ikke bedøvet. Men vi har bedøvet hans smertesans og hans evne til at mærke kulde og varme fra navlen
og nedefter. Det er fordelen ved rygmarvsbedøvelsen.
Patienten er ved bevidsthed under operationen og kan tale,
men han kan intet mærke af selve operationen, fortæller Erik
og betragter de mange data, som løber hen over hans skærm
og fortæller om Henriks tilstand.
- Nu skal jeg også snart have sat et par nye vinduer i derhjemme … fortsætter Henrik.
Tilstanden hos patienten er stabil.
- Jeg forstår godt, at Henrik har haft ondt i knæet. Knoglerne
har kørt mod knoglerne - og alt brusken har været slidt væk i

lang tid. Du kan sammenligne det med dækket på en bil. Når
slidbanen er væk, så er dækket virkelig udsat, fortæller Jørgen
Koch. Han har opereret i hundredvis af knæ, og selv om
Henriks ikke er helt almindeligt, så er det ikke så usædvanligt,
at det gør noget.
- Selve operationen er den samme som altid. Men ikke to knæ
er ens. Og hos Henrik tager det lidt længere tid at tilpasse
selve knoglerne til protesedelene.
- Av for helvede da …
Henrik ømmer sig og virrer med hovedet.
Nu kan selv ikke brødrene Olsens ørehængere, der længe har
fyldt hans bevidsthed via en prop i hvert øre, aflede Henrik fra
smerten.
Ikke den i knæet, men den i ryggen efter at han har ligget på
den lille operationsbriks i over to timer.
- Vi er snart færdige, Henrik. Cementen skal lige hærde i otte
minutter, inden vi kan lukke ind til knæet, siger Jørgen Koch til
sin patient bag det grønne klæde.
Næsten to en halv time er gået, da Jørgen Koch og Ole
Pedersen hæfter den sidste klamme og dermed lukker det
lange hul i Henriks knæ. En stram forbinding lægges fra midt
på låret og ned til storetåen. Omkring det hele kommer en
pose med koldt vand.
- Hvordan går det med dig, spørger Jørgen Koch og kigger på
Henrik.
- Jeg er da i live, lyder svaret.
Endnu et knæ er opereret.
Onsdag aften på stue 312. Der er frisk kaffe i kopperne, og
Anette har medbragt et stort smil. Hun ser sin mand for første
gang efter operationen. Hun kender ham bedre end nogen
andre. Så hun ved også godt, når det gør ondt på Henrik
Hjorth fra Karleby.
Derfor er glæden ved gensynet også iblandet en snert af
bekymring over hans tilstand.

Læs i næste nummer "En indre sejr- og en ydre smerte"
om dagene efter operationen.

Endelig noget til førtidspensionisterne
tekst Alvilda Nielsen

Vi havde i Landsforeningen hørt noget om, at Dansk
Folkeparti ville bevilge penge til førtidspensionisterne i
forbindelse med Finansloven og tog derfor til Christiansborg
den 07.09.2006 for at prøve at påvirke Deres beslutning. Vi
foreslog, at de i første omgang forhøjede de 2 mindste satsen
(Almindelig førtidspension og Almindelig forhøjet førtidspension), så de kom på niveau med førtidspensionister på
Mellemste pension. Vi ved godt, at nogle i den forbindelse
synes, at pengene skule have været fordelt anderledes, men vi
vurderede, at dette ca. svarede til det beløb der kunne blive
tale om. Dette resulterede i,
at de to grupper kommer op på niveau med den mellemste
sats fra 01.01.2006, men af administrative årsager vil stigningen først træde i kraft fra den 01.04.2006, hvor man så også vil
få udbetalt for januar, februar og marts.

Dette betyder, at førtidspensionister på Almindelig førtidspension vil få en skattefri stigning på kr. 27.276 om året og
førtidspensionister på Almindelig forhøjet førtidspension vil
stige med kr. 13.464,- om året, ligeledes skattefrit.
Samtidig har vi gjort opmærksom på den uretfærdighed, der
indtræffer, når 2 førtidspen-sionister, på mellemste sats, er gift
med hinanden, idet invaliditetsbeløbet så nedsættes fra kr.
28.404,- til kr. 24.048,- for begge. Det samme er tilfældet med
erhvervudygtigheds-beløbet for førtidspensionister på den
højeste sats og hvor begge er tilkendt erhvervs-udygtighedsbeløb, idet dette beløb så nedsættes fra 38.964,- til kr. 28.188,for begge.
Dette har man også i folketinget kunnet se det uretfærdige i,
hvorfor dette også er ophævet.
førtidspensionisten 4/2006
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Når kærligheden
koster mange penge !
For snart 8 år siden blev jeg, i en alder af 41 år, enke, med det
resultat, at min datter på 15 år og jeg, måtte sælge hus og
flytte til et lille lejet rækkehus. Pyt tænkte jeg, det kan vi
sagtens klare. På det tidspunkt, havde jeg fået pension, og der
var boligsikring, hjemmehjælp, børnepenge og en løbende
udbetaling fra en forsikring, som skulle erstatte tab af forsørger.
Datteren blev 18 år, og så var der er kraftig reduktion i boligsikringen, men det gik, fordi jeg fik et skånejob.
Tiden gik, og jeg mødte en dejlig mand, som jeg begyndte at
se temmelig tit. Vi forhastede os ikke, men da vi blev mere og
mere glade for hverandre, flyttede vi sammen pr. 1. januar
2004. Vi var godt klare over, at det ville koste os penge, men vi
tænkte: at kærlighed overvinder alt.
Det har kostet os, selv når vi trækker mandens bolig-, forsikrings-, og forbrugsudgifter fra, rundt regnet 2500 kr. pr.
måned.
Vi er nu begyndt og kigge lidt fremad, ja helt frem til 1.januar
2007. På det tidspunkt ophører udbetalingerne efter min

afdøde husbond nemlig. Efter en samtale med kommunen,
har jeg fundet ud af, min pension ikke bliver hævet, da min
samlever tjener 320.000 pr. år. Det vil sige, at jeg vil få udbetalt
5.084,- kr. (regnet ud fra de tal, vi har i dag). Det er en ”løn”
nedgang på ca. 7.000,- kr. pr. måned.
Vores kærlighed koster dyrt, og kan man klare sig for 5.084 kr.
pr. måned. Som det er lige nu, kan jeg ikke.
Tænk !!! Hvis vi nu leger med tanken om, at min samlever får
sig et værelse i nærheden, og bor der, ja så kan jeg få fuld
pension, 100% i helbredstillæg, helbredskort, fysioterapi,
tandlægehjælp, SPH-kørsel, brillehjælp.
Hjælp ……………………. Jeg skal skilles, og jeg er ikke
engang gift.

Britta

førtidspensionisten 4/2006
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Hvordan kan det være, at man i
Danmark ikke kan/vil teste for
fødevareallergi/intolerance?

Det er efterhånden ved at være et stort problem for mig og
min familie, at man ikke er i stand til at teste disse ting. Jeg
lider i forvejen af en del forskellige sygdomme, (Bl.a. ME/CFS,
brusk-degeneration i begge knæled, struma, bindevævssygdomme og multiallergi), der gør at min hverdag også er
problematisk rent fysisk med hensyn til bl.a. madlavning,
rengøring, tøjvask osv.
Vi har alle – indtil flere gange - været gennem de alm. anvendte tests for allergi og alle andre sygdomme, der kunne give
allergilignende symptomer, dog uden at der er kommet en
afklaring, så det jeg ved på nuværende tidspunkt om de ting
vi reagerer på har jeg selv fundet ud af.
Min søn er allergisk overfor farvestoffer, min datter tåler
meget dårligt fødevarer med syreindhold, jeg selv er for nylig
blevet allergisk overfor raps – både som plante og som olie (
Ved siden af alle de andre ting jeg heller ikke tåler – bestemte
slags dufte, sæbe, plaster, jod, hygiejnebind osv. osv.). Dette
giver massive problemer alene i forhold til indkøb – pga.
utilstrækkelig varedeklaration - og i forhold til madlavning, da
jeg pga. ME/CFS ikke er i stand til at løfte vores gryder / pander med indhold.
Vores tilværelse er ved at være kaotisk efterhånden – lægerne
kigger skævt til en, når man fortæller om fødevareallergierne
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og siger, at det ikke kan passe fordi både blodprøver og
priktests ikke fortæller noget om allergi. Og fordi både farvestof- og rapsallergi er forholdsvis sjældne i Danmark – tror de
slet ikke på det man fortæller om sine erfaringer, med disse
fødemidler.
Kommunen er ikke villig til at komme med hjælp, hverken
økonomisk eller praktisk, fordi der ikke foreligger en attest på
vores fødevareallergi.
Vi har indtil for nylig kunnet klare os med at min ægtemand
lavede dobbelte portioner af mad, når han var hjemme, så
kunne vi fryse noget ned. Disse portioner kunne jeg så bare
varme i mikrobølgeovnen, når han ikke var hjemme til aftensmaden. Når jeg løb tør for disse hjemmelavede portioner,
måtte jeg købe nogle af de færdigretter man kan få i stort set
alle dagligvarebutikker.
Sidst nævnte mulighed er nu blevet udelukket pga. min
rapsolie-allergi, da hovedparten – ifølge Astma og Allergiforbundet - af de vegetabilske olier, der anvendes i færdigproducerede fødevarer er rapsolie. Det forekommer over alt, i brød,
kager, salater, majonæse, remoulade, karrysild, færdigstegte
pålægstyper eks. kamsteg, frikadeller osv. og i de føromtalte
færdigretter.

Da lovgivningen ikke kræver en specifik beskrivelse af hvilke
vegetabilske olier/fedtstoffer, der anvendes i fødevarerne, er
jeg nødt til helt at undgå indkøb af varer, hvor vegetabilske
olier/fedtstoffer er en del af indholdet.
Så hvordan jeg fremover skal være i stand til at fremstille
ernæringsrigtig mad til mine børn og mig selv – når alting
skal laves fra bunden – ved jeg ikke.
Jeg ved bare at en del af problemerne kommer af at man i
Danmark ikke kan få stillet en korrekt diagnose og dermed
heller ikke er berettiget til nogen form for hjælp – hverken
økonomisk eller praktisk.
Hvorfor kan vores blodprøver ikke sendes til f.eks. USA, hvor
man har muligheden for at teste specifikt på bestemte fødevarer eller man kan lave en test der omhandler flere hundrede
forskellige fødevarer – så kan vi få en attest på at vi virkeligt er
allergiske og også dermed modtage lidt hjælp til at klare
nogle af alle de problemer, der er opstået i forbindelse med
vores sygdomme.
Der er absolut ingen tvivl om at vores situation kunne bedres
væsentligt ved at få vores blodprøver testet for fødevareallergi/intolerance – hver gang vi oplever en ny allergisk reaktion,
tager det flere måneder at søge efter og finde det fødemiddel
vi nu skal undgå at indtage.
Denne søgen foregår ved at vi simpelthen er nødt til at eliminere en bestemt fødevare og bestanddele af samme, i en
periode på 4-6 uger, for derefter at provokere vores krop ved
pludselig igen at spise det. Disse provokationer er ikke helt
ufarlige at gennemføre, for kroppen kan gå i chok over igen at
få et stof, som den troede den var fri for og som den ikke tåler
– men det er en risiko jeg er nødt til at tage, for overhovedet
at have en chance for at finde det stof en af os ikke tåler.

Er vi uheldige og det viser sig at det ikke var det fødemiddel
vores krop reagerede på, må vi starte forfra igen ved at eliminere en ny fødevare. Derved går der meget nemt _ år eller
mere inden vi har fundet den fødevare vi reagerer på og som
regel er det kun en stakket frist før det bryder løs igen ved en
af os. Dette system kræver meget af os alle her i huset, for slet
ikke at tale om vores omgivelser og det forringer vores levestandard utroligt meget hele tiden at skulle være på vagt over
for hvilke fødemidler hvem spiser og hvornår - ikke mindst
fordi vi alle reagerer på forskellige ting.
Ud over de rent menneskelige omkostninger, der er ved dette;
er der også en enorm økonomisk belastning. Hele tiden at
skulle ud og lede efter alternativer og/eller købe råvarer, for
selv at prøve at fremstille sine fødevarer helt fra bunden, er en
meget dyr ting. Alene et almindeligt rugbrød bagt ved bageren med solsikkeolie er næsten dobbelt så dyrt, som det
fabriksfremstillede rugbrød købt i div. dagligvarebutikker, men
brødet købt der, indeholder rapsolie. Og vælger man så at
bage sit brød selv, kommer der igen ekstra omkostninger på i
form af indkøb af bagemaskine og et betydeligt højere strømforbrug og da jeg ikke er i stand til at ælte min dej selv, er
dette den eneste mulige løsning.
Jeg kan ikke sende mine børn til børnefødselsdag uden at de
har deres egen mad med hjemmefra – for at undgå at de
bliver mere syge. Og er vi ved siden af det i gang med i en
elimineringsperiode – er det endnu mere vigtigt at overholde
”spillereglerne” – ellers finder vi aldrig årsagen, når det nu er
den eneste måde at finde allergenet på. Kunne vi nu få lavet
en ordentlig test – kunne vi få at vide nøjagtigt hvilke ting vi
hver i sær skal undgå og dermed spare en masse tid på eliminering/provokation og også undgå de nedture helbredet får,
hver gang vi får allergiske reaktioner pga. noget vi ikke kender.
Dorthe

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.

førtidspensionisten
Spastikeren · nr. 2 ·4/2006
2004
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Besvarelse af spørgsmål nr. 39
(Alm. del), som Social- udvalget har stillet til indenrigs- og
sund- hedsministeren den 11. november 2005 Spørgsmål 39:
"Vil ministeren gribe ind over for Københavns Kommune, jf.
dokumentationen i bogen ”Syge på tvangsarbejde” af Ellen
Ryg Olsen, om at Københavns Kommune begår ulovligheder?"
Svar: Til brug for besvarelsen er indhentet en udtalelse fra
Socialministeriet, som har oplyst følgende: ” I bogen ”Syge på
tvangsarbejde” beskriver Ellen Ryg Olsen primært fire enkeltsager. Der er tale om hendes personlige fremstilling, og det er
ikke muligt med sikkerhed at sige, om der i disse eller andre
sager er foregået noget ulovligt. Endvidere kritiserer hun
generelt hele idégrundlaget i sagsbehandlingen. Hele præmissen for hendes kritik af de konkrete sager, og af sagsbehandlingen i førtidspensionssager generelt er i direkte modstrid med den såkaldte aktivlinje, som et meget bredt flertal i
Folketinget står bag. Aktivlinjen fører til, at der ved behandling
af sager om forsørgelsesydelser til personer under folkepensionsalderen, skal være fokus på at give den enkelte borger
mulighed for at forsørge sig selv, enten ved ordinært eller ved
støttet arbejde. Dette er til gavn for den enkeltes selvværd og
følelse af at være en aktiv del af samfundet, ligesom det er
med til at sikre fremtidens velfærdssamfund, ved at så mange
som muligt er på arbejdsmarkedet. Af denne grund er det
meget vigtigt, at tildeling af varige offentlige forsørgelsesydelser, som fx førtidspension, sker på et tilstrækkeligt dokumenteret grundlag. Kommunen er forpligtet til at indhente de
oplysninger, der er nødvendige for med sikkerhed at kunne
afgøre, om borgeren er i stand til at forsørge sig selv, eller om
arbejdsevnen er så varigt nedsat, at der skal tilkendes førtidspension. Arbejdsevnemetoden – som fra og med 1. januar
2003 skal anvendes i sager om førtidspension – sikrer, at kommunens indsamling af oplysninger, og vurderingerne af disse,
sker på en struktureret måde med inddragelse af borgeren.
Dette var et meget vigtigt led i den styrkelse af retssikkerheden, der var en væsentlig begrundelse for førtidspensionsreformen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Dato: 6. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-22122-6
Sagsbeh.: CHV Fil-navn: chv/Folketinget/soc.39.svar

2 Kommunen skal således i samarbejde med borgeren foretage lige præcis det antal arbejdsprøvninger, der sammen med
sagens øvrige oplysninger kan dokumentere, om borgeren
kan blive selvforsørgende eller ej. Dette følger af det almindelige forvaltningsretlige princip om, at en sag skal behandles så
hurtigt som muligt, og at der kun må indhentes de oplysninger, der er nødvendige for at kunne afgøre en sag. Den konkrete planlægning af en arbejdsprøvning skal naturligvis ske i
et samarbejde mellem kommunen og borgeren, og med
inddragelse af kom- munernes lægekonsulent, hvis der er tvivl
om, hvorvidt borgeren vil kunne klare arbejdsprøvning.
Lægekonsulenten vil også kunne inddrages på et tidligere

tidspunkt, og udtale sig om generelle skånehensyn for den
pågældende borger, fx at vedkommende ikke kan klare knæ
belastende arbejde. Ankestyrelsens publikation ”Analyser af
førtidspensionsområdet” fra juni 2005 tyder faktisk på, at der
bør arbejdsprøves i et større omfang end det sker i dag. Der
sker arbejdsprøvning i ca. 65 pct. af alle sager, men Ankestyrelsen vurderer, at dette burde være sket i ca. 80 pct. af sagerne. I
særlige tilfælde vil pension kunne tilkendes uden nærmere
dokumentation, hvis det er helt åbenbart, at arbejdsevnen er
tilstrækkeligt nedsat og at den ikke kan forbedres. Det vil fx.
være tilfældet med meget alvorlige sygdomme, som fx. alvorlig hjerneskade eller fremskreden kræft. Hvis det er borgerens
opfattelse, at sagen er tilstrækkeligt belyst og hun er berettiget til førtidspension, kan hun på ethvert tidspunkt i sagsbehandlingen bede kommunen om at tage stilling til pensionsberettigelsen ”på det foreliggende grundlag”. Det vil sige ud
fra de oplysninger, som kommunen har på tidspunktet for
anmodningen. En sådan anmodning vil fx kunne være motiveret af at man ikke mener, at man skal i (flere) arbejdsprøvning(er).” Jeg kan supplerende oplyse, at det almindelige
kommunale tilsyn med Københavns Kommune varetages af
statsamtmanden for Københavns Amt, jfr. § 47 i lov om kommunernes styrelse. Statsamtmanden fører ikke tilsyn, i det
omfang særlige klage - eller tilsynsmyndigheder kan tage
stilling til den pågældende sag, jf. lovens § 48, stk. 3.
Kommunernes afgørelser efter den sociale lovgivning kan
påklages til de sociale nævn efter bestemmelserne i lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område. Det
betyder, at Københavns Kommunes afgøre l- ser om førtidspension kan påklages til det sociale nævn for Københavns og
Frederiksberg Kommuner. Jeg finder på baggrund heraf ikke
anledning til at foretage mig noget i forhold til Københavns
Kommune.

Kommentar:
I forbindelse med Indenrigsministerens svar på Socialudvalgets
spørgsmål 39. , vil det nok være på sin plads at spørge om, hvorfor man bliver ved med at henvise til Lægekonsulenterne, og
pålægger dem nogle ting som skiftende Socialministre har
udsendt indskærpelser omkring at de ikke må.
Hvorfor bruger man ikke i stedet de speciallægeerklæringer som
for det meste er indhentet i sagerne? Eller ganske enkelt spørger
borgerens egen praktiserende læge som jo trods alt kender
borgeren.
Carl-Erik Nielsen

førtidspensionisten 4/2006
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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.
og fremtidige førtidspensionister, langtidssyge, fleks –
og skånejobbere.
3. At søge retssikkerheden i forvaltningen fremmet ved
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.

førtidspensionisten 4/2006
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det sker lokalt
førtidspensionisten

NR .

Foreningen for førtidspensionister

4-Kløveren
BESTYRELSE:
Formand: Susanne K. Jensen,
Nørkjærsvej 18, 9280 Storvorde
Tlf. 98 31 72 17
Næstformand: Jytte Larsen
Tlf. 98 31 67 40
Kasserer: Ilse Jensen,
Tlf. 98 10 00 28
Sekretær: Ea V. Jensen,
Tlf. 40 75 99 09
Karen Christoffersen,
Tlf. 98 31 84 75

Hvem kan være
med i foreningen?
Alle som er førtidspensionister, fleksjobbere og sygdomsramte eller ansøgere
om førtidspension, sygdomsramte,
skånejobbere, samt overgangsydelsesmodtager og folkepensionister.

Hvor mødes vi?

• 24.01.06 • 31.01.06 • 07.02.06 • 14.02.06 • 21.02.06 • 28.02.06 • 07.03.06 • 14.03.06 • 21.03.06 • 28.03.06 • 04.04.06 • 11.04.06 -

Generalforsamling

• 18.04.06 • 25.04.06 • 02.05.06 • 09.05.06 • 16.05.06 • 23.05.06 -

Hygge og spil
Banko
Hygge og spil
Tur til storcenter i Aalborg
Vinterferie
Banko
Hygge og spil
Foredrag
Hygge og spil
Banko
Tur ud af huset
Hygge og spil,
Påskedekorationer
Hygge og spil
Banko
Tøjtur
Kosmetolog
Hygge og spil
Banko

OBS: Kaffe/te og 1 rundstykke koster 10
kr. og for eftertiden vil der blive brugt
engangsservice.
Husk, at vi alle bidrager til oprydningen.

Kontingent om året er
For ægtepar/samlever
Støttemedlemmer

170 kr.
300 kr.
50 kr.

Hvem er i bestyrelsen i
Lokalforeningen?
Formand: Ea V Jensen, tlf. 40 75 99 09
Kassere: Susanne K Jensen,
tlf. 98 31 72 17
Sekretær: Else Nielsen, tlf. 98 32 67 81
Jessie Meulengracht, tlf. 98 31 03 05
Palle Jakobsen, tlf. 98 31 61 16

Afholdes den 14-03-2006, kl 16.00
Vindmøllen Vendersgade 63,
7000 Fredericia
På valg er:
Hans Bruus, ønsker ikke genvalg
Kasserer Kirsten Vennvold
Vi håber at der er mange der vil møde
op til et par gode timer. Der vil være
kaffe og kage .
Vi vil gerne lave en sommer tur
LØRDAG DEN 17.06.2006
Så sæt kryds nu i jeres kalender. Og i vil
modtage et brev hvor vi skal hen.
HUSK OGSÅ AT VI MØDES ALLE ONSDAGE I LIGE UGER OG AT I MÅ GERNE
TAGE VENNER MED PÅ DISSE MØDER
DET ER JO JER ALLE VI MEGET GERNE
VIL TALE MED OG VI TALER OM ALT
PÅ DISSE DAGE.

Ferie

Fredericia

Hvad er kontingenten?

2006 · 3. årgang

”Vindmøllen”Vendersgade 63,
7000 Fredericia.

Foreningen for førtidspensionister

Hver tirsdag kl. 9.30 til 12.00

Januar

Forårs aktiviteter
i 4 – Kløveren 2006:

Asylgården i Gudumholm Aagade 26.

Hvor tit mødes vi?

4 ·

BESTYRELSE:
Formand: Lena Krog Pedersen,
Nagbølvej 43, 6640 Lunderskov
e-mail: nunuka@tele2adsl.dk
Tlf. 75 58 60 40
mellem kl. 7.30 - 8.30 og efter kl. 20
Kasserer: Kirsten Vennevold,
Købmagergade 26 1., 7000 Fredericia
e-mail: kvennevold@msm.com
Tlf. 23 95 00 23
PR: Georg Lillie,
Kongensstræde 37, 7000 Fredericia
Tlf. 75 91 30 31 - 41 56 30 31

Ferie holder vi i JUNI, JUIL, AUG, MDR,
2006. Men vi er ved tlf når i skal bruge
os også i vores ferie.
Bestyrelsen
Ønsker jer alle et godt nytår

Foreningen for førtidspensionister

København
BESTYRELSE:
Lise Dige Rasmussen,
2700 Brønshøj, Tlf. 38 28 88 13,
e-mail: lise.dige@rasmussen.mail.dk

Vi kan træffes hver den første tirsdag i
måneden kl. 13.00 til 16.00,
førtidspensionisten 4/2006
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Fyn

Faaborg-Midtfyn

Ikast-Brande

BESTYRELSE:
Formand: Britta Due,
Sybergs Have 69, 5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 33 32,
træffes bedst hverdage 9.00 – 12.00
Næstformand: Margrethe Jørgensen,
Hindehøjen 85, 5240 Odense NØ.,
Tlf. 65 93 86 70,
træffes bedst hverdage 12.00 – 15.00
Kasserer: Pia Becktoft,
5300 Kerteminde, Tlf. 65 32 26 65,
træffes bedst hverdage
Sekretær: Hanne Cuber Jensen,
Søndergade 16, 1 sal, 5800 Nyborg
Tlf. 65 31 85 12,
træffes bedst hverdage 16.00 – 19.00
Alle bestyrelsesmedlemmer kan kontaktes på e-mail:

BESTYRELSE:
Formand og sekretær, suppleant til
landsbestyrelsen: Connie List,
Sallingevej 5, Ølsted, 5672 Broby,
Tlf. 63 63 60 36
Næstformand
og repræsentant til landsbestyrelsen:
Liselotte Sørensen,
Bystævnevej 50, Bøjden, 5600 Faaborg
Tlf. 62 65 22 32
Kasserer: Karlo Elmelund,
Pilevej 3, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev,
Tlf. 65 90 10 78

foertids_fyensamt@hotmail.com

Aktivitetskalender i FFA 2006
Odense:
Der afholdes Socialt Samvær hvor der er
mulighed for personlig rådgivning den
2. mandag i hver måned, mellem kl.
12.30 - 14.30 i ”Blochhuset”, Carl Blochs
Vej 30, 5230 Odense M.
Blochhuset er: Cafe – Aktivitets – og
værested.
Udover Socialt Samvær og Rådgivning
indeholder Blochhuset åbne værksteder
som, f.eks. EDB, Sy – og Træværksted,
som frit kan benyttes.
Desuden kan du spille Dart eller Billard,
hvis det er det, du brænder for. I Cafeen
kan du købe kaffe, læse avisen og få dig
en snak med andre medlemmer af
foreningen, samt medlemmer af bestyrelsen, som altid vil være repræsenteret.
Vel mødt!

Ferie
I juli og december måneder har vi
ferielukket.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Førtidspensionisterne Fyns Amt
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Vi er en nystartet lokalforening i
Faaborg midtfyn området. Vi har afholdt
stiftende generalforsamling den
23.09.05. På det gamle bibliotek,
Grønnegade 44, 5600 Faaaborg.
Bestyrelsen er i øjeblikket i gang med at
finde egnede lokaler til forenings /
medlemsmøder. Herudover er vi ved at
dygtiggøre os igennem kurser og
møder, således at vi på bedst mulig
måde kan hjælpe vores medlemmer.
Vi håber på jeres forståelse i denne
opbygningsfase, hvor tingene ikke er
optimale. I er velkommen til at kontakte
os på følgende telefonnummer såfremt
I skulle få brug for det.
Venlig hilsen Foreningen i
Faaborg/ Midtfyn

Foreningen for førtidspensionister

Haderslev
BESTYRELSE:
Formand: Hans Martin Bennetsen,
Skolegade 14, 6100 Haderslev,
Tlf. 74 53 23 97 - Mobil 25 77 01 78
Kasserer: Jens Peter Jepsen,
Tlf. 22 89 10 20
Kasserer suppleant: Roland Hahn,
Varbergvej 9 1, th. 6100 Haderslev
Tlf. 73 52 85 12,
e-mail: lokal@essbredbaand.dk
Revisor: Karin Borchert Jørgensen,
Tlf. 60 67 06 58
Bestyrelsmedlem: Bente Weber,
Tlf. 60 91 83 19
Bestyrelsmedlem: Inge-Merete Nielsen,
Tlf. 20 73 89 67

BESTYRELSE:
Formand: Villy Sørensen,
Tove Ditlevsensvej 67, 7430 Ikast,
Tlf. 97 15 46 60
e-mail: villy@tdcadsl.dk
Næstformand: Kaj Byrgesen,
Karen Blixensvej 66, 7430 Ikast,
Tlf. 97 15 60 30,
e-mail: kb66@it.dk
Kasserer: Henny Poulsgaard,
Ved Grønningen 5, 7430 Ikast,
Tlf. 97 15 35 96
Revisor: Birthe Søndergaard,
Akacieparken 21, 7430 Ikast,
Tlf. 97 15 56 54
e-mail: f-g-s@mail.tele.d
Hjemmeside og IT: Eddie Sørensen,
Teglværksvej 24, 7442 Engesvang,
Tlf. 86 86 52 61,
e-mail: jes@os.dk

Foreningen for førtidspensionister

Kerteminde
BESTYRELSE:
Formand: Vivi – Ann Nielsen,
Kr. Rudesvej 21, 1.th., 5300 Kerteminde,
Tlf. 65 32 31 33
e-mail: vhnielsen58@hotmail.com
Næstformand: Anders Nørgaard,
Fyns Hovedvej 478, 5390 Martofte,
Tlf. 23 81 92 21
Kasserer: Lindis Hansen,
Gammelmosen 75, 5300 Kerteminde,
Tlf. 65 32 24 77
Repræsentant i Landsbestyrelsen:
Britta Due,
Sybergs Have 69, 5300 Kerteminde

Vi holder åbent hus den 2. tirsdag i måneden, kl. 13.00 til 15.00. Mødestedet,
Strandvejen 10 C, 5300 Kerteminde.

Generalforsamling
D. 13. februar er der generalforsamling kl.
18.00 med spisning. (ret til ændringer
forbeholdes)
Vores e-mail: lff-ktm@hotmail.com

Foreningen for førtidspensionister

Nordfyn
BESTYRELSE:
Formand: Joan Andersen,
Rugårdsvej 921, 5471 Søndersø,
Tlf. 64 83 16 58
www.alice13.dk
Kasserer: Alice Trauelsen,
Mejerivej 17, Bredstrup, 5450 Otterup
Repræsentant i Landsbestyrelsen:
Susan Tønners, Adelgade 87 E, 1. th.
5400 Bogense, Tlf. 21 74 50 57
Torben Thomsen
Ømosevej 2 B, Skovby, 5400 Bogense
Tlf. 64 81 31 12

Foreningen for førtidspensionister

Vestjylland
BESTYRELSE:
Formand: Frank Eilertsen,
Heboltoft 63, 6950 Ringkøbing,
Tlf. 97 32 25 40,
e-mail: f.eilertsen@privat.dk
Kasserer: Per Fredskild,
Grønlandsgade 6, 6950 Ringkøbing,
Tlf. 97 32 27 70,
e-mail: fredskild@mail.dk
Sekretær: Eva Ulla Olsen,
Alkjærparken 15, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 20 78,
e-mail: evaulla@webspeed.dk
Bestyrelsesmedlem:
Marianne Svendsen,
Heboltoft 35, 6950 Ringkøbing,
Tlf. 97 32 36 84,
e-mail: mesv@mail.dk
1. suppleant:Henning Trankjær,
Koustrupvej 2, Velling, 6950 Ringkøbing,
Tlf. 97 32 36 84
e-mail: birgitte.bjerre@mail.dk
2. suppleant: Gerda Thorsted,
Velling Kirkeby 69, 6950 Ringkøbing,
Tlf. 97 32 38 36,
e-mail: gerda.t@privat.dk

Cafédag
Der afholdes Cafédag den 1. onsdag i hver
måned, mellem kl. 13.00 – 16.00 i Medborgerhuset Vesterkjær 5. Indgang Buen,
6950 Ringkøbing. Der er socialt samvær /
men også mulighed for tale om dine
problemer, såfremt dette ønskes. Dette
kan gøres i enerum .Vi har spil m.m. Spiller
du/ I et instrument og har lyst til at have
det med, har vi sangbøgerne. Evt. andre
forslag er altid velkomne.

Der kan købes kaffe / the med kage à 20
kr. sodavand 5 kr.
Vi glæder os til at se dig/jer. Alle nuværende og kommende førtidspensionister/
langtidssyge/fleks- og skånejobbere
Alle er velkomne, yngre såvel som ældre.
I kan altid ringe til et bestyrelsesmedlem,
for nærmere oplysninger. Juli måned
lukket.
Med venlig hilsen
ffvest. Bestyrelsen
Førtidspensionister og
Fleksjobbere i Vestjylland
Som noget nyt afholder vi cafeaften den 2.
onsdag hver måned, frem til juli.
På Tømmergården Nygade 3, 6880 Tarm
Fra kl. 19.00 til 21.00. Der er kaffe på
kanden og lidt hjemmebag. Det er med
henblik på senere at oprette en lokalforening i Tarm, Egvad.
Juli måned lukket.
Med venlig hilsen
ffvest. Bestyrelsen

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling onsdag
den.22 februar 2006 kl. 19.00 i 3F - HUSET,
BYSKELLET 33, 6950 RINGKØBING.

Foreningen for førtidspensionister

Randers
BESTYRELSE:
Formand: Kurt Grouleff,
Mobil 28 56 90 56,
e-mail:
foertidspensionisterneranders@jubii.dk
Vi holder til i Fritidscenteret i Vestergade
15. Vi kan træffes der hver anden tirsdag
fra 13.30 til 15.30 på lige uger.
Hvis der er nogen der har spørgsmål, så
kontakt formand Kurt Grouleff ved enten
ringe eller sms 28569056. Du har også
mulighed for at mail til:
foertidspensionisterneranders@jubii.dk

Foreningen for førtidspensionister

Vejle
BESTYRELSE:
Formand: Else Aistrup,
Tlf. 75 72 00 07
e-mail: allan.aistrup@osterbp-net.dk
Kasserer: Jan Kjær Frimann,
Tlf. 75 89 09 87 - Mobil 40 27 91 68
e-mail: frimabb@get2net.dk

Foreningen for førtidspensionister

Nordjylland
BESTYRELSE:
Formand: Lona Nørlev,
Askevej 15, 9480 Løkken,
Tlf. 98 99 16 26 - Mobil: 20 68 14 18
e-mail: mulle15@mail.dk
Næstformand: Anna - Lise Kiel,
Rundmarken 3 B, Harken, 9800 Hjørring,
Tlf. 98 91 16 63 - Mobil 41 61 16 63
e-mail: annalisekiel@stofanet.dk
Kasserer: Birthe Gotfredsen,
Bedelundvej 39, 9830 Tårs,
Tlf. 98 95 84 02
Sekretær: Annemarie Hansen,
Ålborgvej 417, 9352 Dybvad,
Tlf. 98 86 44 66
Bestyrelsesmedlem: Tove Jensen,
Tøtmosen 29, 9800 Hjørring,
Tlf. 98 92 84 03
Der er personlig rådgivning hver onsdag
fra kl. 13.00 til 15.00:
Forsamlingsbygningen
Østergade 9, 9800 Hjørring.
Tlf. 98 90 39 79
Historien her handler om, at det ikke er
altid kommunen gør krumspring når man
søger sin førtidspension.
Juni 1974 var jeg impliceret i et alvorligt
færdselsuheld, med stor skade til følge.
Jeg fik lårbensbrud, beskadigelse af højre
hofte, 3 brud på rygsøjlen, kraniebrud
samt indre blødninger. I første undersøgelse overså Frederikshavn Sygehus
bruddene på rygsøjlen, hvilket i dag
skyldes de store rygsmerter.
Opholdet på sygehuset varede 12 uger,
hvoraf jeg de første 12 dage var bevidstløs, pga. de indre blødninger og derfor var
tilkoblet respirator.
Efter en uge blev jeg overflyttet til Århus
Kommune Hospital, hvor der blev boret et
hul i kraniet, så blodet kunne fà frit løb.
Tilbage på Frederikshavn Sygehus, var
bevidstheden stadig ikke vendt tilbage, så
livet hang i en tynd tråd. Lægerne kunne
ikke udrede mirakler, så nu var det op til
mig selv om bevidstheden skulle indtræffe. I en alder af kun 19 år var det for tidligt
at give op, så jeg vågnede.
Lægerne anbefalede mig at søge pension
(invalide pension hed det dengang), men
jeg takkede nej og kom derfor under
revalideringen. En arbejdsprøvning blev
det til, men da revalideringen var lidt
langsomme til at aktivere mig tog jeg
sagen i egen hånd, søgte en opslået
stilling som klinikelev, fik pladsen og
førtidspensionisten 4/2006
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startede igen på arbejdsmarkedet.
I de efterfølgende år deltog jeg i en del
kurser, fik kørekort, uddannelse og i 1983
fødte jeg en dejlig søn, Jeppe.
Tiden gik og jeg var stadig i arbejde, men
smerterne i ryggen blev værre og værre,
så i 1990 søgte jeg om pension.
Da jeg havde og stadig har en utrolig god
læge gik vi igang med sagen.
Først en helbredsundersøgelse hos lægen,
så en tur til neurologen samt røntgenfotografering af ryggen så var der lagt op til
Sæby Kommune. Efter ca. 4 mdr. fik jeg
besked fra kommunen at jeg var tilkendt
Alm. Forhøjet Pension.
Årene gik, men helbredet var stadig ikke
noget at råbe hurra for, så i 1998 søgte jeg
forhøjelse af min Pension. Uden yderligere
undersøgelser blev jeg fra Sæby Kommune tilkendt Den Mellemste Pension.
Nu er vi i 2005 og mit behov for at tale
med andre mennesker der er i samme
situation som jeg blev større og større. Jeg
kontaktede Lokalforeningen For Førtidspensionister i Nordjylland og kom her i
tale med nogle søde og rare mennesker.
I en samtale med Lona, det søde og rare
menneske, drøftede vi om min pension
atter skulle tages op til revision. Hvis Sæby
Kommune spændte ben ville Lona gerne
være besidder, hun er formand for lokalforeningen, hvis det blev nødvendigt. Det
gjorde det heldigvis ikke. En helbredsundersøgelse hos lægen var nok denne
gang.
Sæby Kommune orienterede mig om, at
min sag ville blive behandlet den 27. juni
05 og den 5. juli 05 fik jeg brev fra kommunen om at jeg var berettiget til Højeste
Pension.
Som I kan se ud fra det skrevne var Sæby
Kommune samarbejdsvillig, selvom sagen
forløb over flere år.
Med venlig hilsen
Lokalforemngen For Førtidspensionister
i Nordjylland

Foreningen for førtidspensionister

Storstrøm
BESTYRELSE:
Formand: Arne Cederholm,
Åsø Bygade 25, 4171 Glumsø,
Tlf.: 57 64 69 54
e-mail:mailto:alc4171@post1.dknet.dk
Næstformand: Henrik Hjorth,
Lindhøjvej 3, 4800 Nykøbing F,
Tlf. 54 44 73 64 - Mobil 24 83 14 24
e-mail: a.h.hjorth@privat.dk
Kasserer: Jan Busse,
Ferskenvej 38, 4700 Næstved,
Tlf. 55 73 53 28
e-mail:busse@stofanet.dk
Sekretær: Steen Sepstrup,
Smedebakken 43, Tybjerglille Bakker
4160 Herlufmagle,
Tlf. 57 64 29 05
e-mail: sepper@post.tele.dk
Bestyrelsesmedlem:
Kurt Wuldum Larsen,
Nellikevej 9, 4700 Næstved,
Tlf. 55 73 34 73 - 23 25 66 01
e-mail: kula@mail1.stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem: Ole F. Olsen,
Ljungbyvej 2, Postboks 51, 4340 Tølløse
Tlf. 59 18 52 51 - 21 48 47 21
e-mail: gaarden123@msn.com
Bestyrelsesmedlem: Gitte Olesen,
Kornbakken 33, st. tv. , 4700 Næstved
Tlf. 55 77 34 56 - 22 87 84 41
e-mail: friggaen@tiscali.dk
Bestyrelsessuppleant: Jens Wittchen,
Kragesøvej 6, 4970 Rødby
Tlf. 54 60 37 26
e-mail: j.wittchen@vip.cybercity.dk
Bestyrelsessuppleant: Inge Thorsen,
Engvej 18B 90, 4700 Næstved, Tlf. 55 72
24 05
Revisor: Niels Kjems,
Runestenen 40, 4700 Næstved
Tlf. 55 77 05 66 - 20 93 03 56
e-mail: nkjems@mobilixnet.dk
Revisorsuppleant: Gitte Nek,
Parkvej 26, 7.tv., 4700 Næstved,
Tlf. 50 51 04 57
e-mail: gitte.nek@jubiimail.dk
Telefonvagten:
Telefonvagten kan kontaktes mandag fredag mellem kl. 13 - 16:
Arne Cederholm
Henrik Hjorth
Ole F. Olsen
Kurt Wuldum Larsen
Gitte Olesen
Steen Sepstrup/sekretær

KigInd - møder
Én gang om måneden (dog undtaget juli
og august måned) holder vi KigInd møder både i Nykøbing F og i Næstved.
Her har du mulighed for at møde andre
medlemmer af foreningen, og et bestyrelsesmedlem vil altid være til stede ved
disse arrangementer. Kom og få en snak,
uanset om du er medlem eller ej.
Næstved: den første torsdag i måneden
kl. 1400 - 1700 i Futura Centret, Ringstedgade 20, 4700 Næstved,
Nykøbing F: den første mandag i måneden kl. 1500 - 1700 i FriseCentret,
Frisegade 25, 4800 Nykøbing F.
Der er mulighed for at købe kaffe og kage
m.m. til fornuftige priser. Du skal ikke
tilmelde dig Kig Ind - møderne …bare kig
ind.

Så skal vi På Tur Arrangement
Onsdag den 1. Marts 2006 har vi arrangeret en bustur til Christiansborg og Finansministeriet, hvor der vil blive rundvisning
m. guide. Derefter er planen at vi fortsætter til Arbejdermuseet hvor vi først skal
indtage en let anretning i kældercafeen
og derefter tage arbejdermuseets udstilling i nærmere øjesyn. Nærmere tidsplan
og opsamlingssteder med bussen følger
på særskilt skrivelse fra Lokalforeningen.
Men afsæt allerede nu denne dag til en
rigtig hyggelig tur.

Foreningen for førtidspensionister

Sydfyn
BESTYRELSE:
• Dorthe Nørregaard
Toftemarken 35, 2. th., 5700 Svendborg
e-mail: lff-sydfyn@hotmail.com
• Trine Petersen,
Jens Winthersvej 24, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 57 58
• Estrid Heldager
Nyborgvej 109, 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 83 58
Som svigersøn og datter kan vi herved
udtrykke vores allerstørste tak til hjemmeplejen i Svendborg for en ualmindelig god
hjælp og omsorg af vores nu afdøde
førtidspensionisten 4/2006
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svigerfar / far og nulevende svigermor /
mor. I forbindelse med min far’s sygdomsforløb, har jeg ofte været til stede i deres
hjem sammen med personalet, og de har
aldrig virket stresset, men har derimod
hjulpet på alle måder.
Vi har udtrykt vores taknemmelighed
direkte til hjemmeplejen, da vi begge
mener, de også skal roses, når der er en
god grund til det, da de jo ofte kun hører
det modsatte.
Hvis vi alle bare ville huske på, at fortælle
de gode ting også, tror vi begge, vi danskere måske ville smile lidt mere til verden.
Hilsen fra:
to meget tilfredse sviger / barn
LAE / HGE

medbring godt humør og en pakke med
noget spiseligt, evt. fra køkkenskabet, til
en værdi af max kr. 20,-.
Den 07.03.2006 kl.19.00,
Medlemsmøde i Plantagehuset i Thisted.
Vicesocialinspektør Steen Andersen vil
fortælle om Fremtidens Thisted
Kommune.
Den 04.04.2006 kl.19.00,
Medlemsmøde i Vettelsgade 2 i Nykøbing.
Repræsentanter fra Morsø Kommune vil
komme om de ændringer der sker i
forbindelse med kommunalreformen.
Bemærk, at møderne afholdes skiftevis i
Thisted og Nykøbing og på forskellige
tidspunkter.

Åben rådgivning:

Foreningen for førtidspensionister

Thy/Mors
BESTYRELSE:
Bestyrelsen har telefontid:
daglig kl. 9.00 – 11.00
undtagen lørdag og søndag
Formand: Annemarie Saaby,
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 07 72 26 44
Næstformand: Pia Correll Mouritsen,
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 72 07 34
e-mail: floravej@get2net.dk
Kasserer: Alvilda Nielsen,
Dragstrup, 7950 Erslev, Tlf. 97 74 40 47
e-mail: alvilda@mail.dk
Sekretær: Merete Thomsen,
Silstrup, 7700 Thisted, Tlf. 97 92 51 08
Aktiv bestyrelsesmedlem:
Heather Pullen,
7700 Thisted, Tlf. 96 17 04 74
Suppleant: Anita Aasen
7760 Hurup, Tlf. 22 80 02 26
e-mail: rbaa@get2net.dk
Suppleant: Karl Johan Wraae,
Outrup, 7900 Nykøbing Mors,
Tlf. 97 74 43 24,
e-mail: kjwraae@sol.dk
Hjemmeside:
www.foertidspensionisterthymors.dk

Arrangementskalender:
Den 10.01.2006 kl. 13.30:
Medlemsmøde i Vettelsgade 2 i Nykøbing.
Da det er samme dag, som vi ellers skulle
holde åben rådgivning, har vi slået det
samme og holder det lidt anderledes, men

Sted:
De Frivilliges Mødested, Vettelsgade 2,
7900 Nykøbing Mors.
Tid: 2. og 4. tirsdag hver måned
kl. 13.30 til 15.30

2 dag. Efter en solid morgenmåltid, som
kunne indtages mellem kl. 06.30 og kl.
10.00. Herefter var der byrundtur med
bussen fra kl. 10.00 til kl. 12.00. Chaufføren
var en dygtig guide og han fortalte om de
steder vi kom forbi. Derefter var der
mulighed, at nå det man ikke nåede
dagen før, indtil kl. 15.00. Hvor vi begyndte
på hjemturen over Sjælland. Da vi nåede
Storebælt, var det blevet så sendt på
eftermiddagen, at solen var gået ned. Kl.
17.20 havde vi en 1/2 time til aftensmad
mellem Odense og Middelfart på Fyn,
derefter forsatte vi videre til Kolding hvor
vi igen skulle skifte bus. Efter et kort
ophold, forsatte vi op igennem Jylland,
hvor folk løbende blev sat af og kl. 23.30
var vi igen i Thy.
En rigtig god og oplevelsesrig tur.
K. Nielsen

Sted:
De Frivilliges hus, Vestergade 74 A,
7700 Thisted.
Tid: 1. og 3. onsdag hver måned
kl. 16.00 til 18.00
Sted:
”Klinik for Fysioterapi”, Birkevænget 7
7730 Hanstholm.
Tid: 4. onsdag hver måned
kl. 14.00 til 16.00

Københavner-tur
11 medlemmer af Thy - Mors førtidspensionistforening havde valgt, at tage med på
en 2 dages bustur til København.Torsdag
den 24.11.2005 og Fredag den 25.11.2005.
Til en pris af 795,00 kr.
Rejseplan :
1 dag. Opsamling starte kl. 05.00 i Thy og
gik ned gemmen Jylland med flere ophold, indtil bussen var fyldt. Ved Kolding
skulle vi skifte bus, derefter gik turen over
Fyn, Storebælt og Sjælland, desværre var
udsigten fra broen dårlig på grund af
vejret. Kl. 14.00 var vi i København, hvor vi
boede på det centralt beliggende hotel,
Ansgar Colbjørnsensgade 29, hvor alle
værelser var med bad, toilet, tv, og telefon.
Efter frokost, som vi indtog ude i byen, gik
de fleste en turen igennem Strøget. Efter
aftensmad gik turen til Tivoli, som havde
åben til kl. 22.00, juleudsmykning var en
fantastik oplevelse.
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Landsbestyrelsen

Landsformand

Sekretær

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

Ea V Jensen
Petershøjvej 5
9280 Storvorde
Tlf.: 40 75 99 09

Kasserer
Næstformand
Georg Lillie
Kongensstræde 37
7000 Fredericia
Tlf.: 26 99 89 11
e-mail: georgelillie@msn.com

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

Alle lokalforeningerne deltager i Landsbestyrelsen med en repræsentant og en suppleant.
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Afsender adr.:
Landsforeningen for Førtidspensionister
v/Carl-Erik Nielsen
Grønagervej 21
3700 Rønne

