
    

 
MÅLGRUPPE 
 
Alle, der er medlem af FH-fagbevægelsen, er 
velkomne. Det er særlig relevant for TR, AMR 
og valgte/ansatte i fagbevægelsen.  
 
 

TIDER OG STEDER 
 
Odense 
Skibhusvej 52 B, 2.sal 
fredag den 25. nov. 2022 kl. 12-14 
 
Kolding 
Galgebjergvej 4 
mandag den 28. nov. 2022 kl. 17-19 
 
Aabenraa 
H.P. Hanssens Gade 21 
tirsdag den 29. nov. 2022 kl. 17-19 
 
Silkeborg 
Vestre Ringvej 51 
onsdag den 30. nov. 2022 kl. 19.30-21 ca. 
 
Karrebæksminde 
Alléen 44 
torsdag den 1. dec. 2022 kl. 19.45-21.15 ca. 
 
Nykøbing Falster 
Vendsysselvej 9 
mandag den 5. dec. 2022 kl. 17-19 
 
Holbæk 
Spånnebæk 10 
tirsdag den 6. dec. 2022 kl. 17-19 
 
Frederiksværk 
Aase Hansens vej 10 
Torsdag den 8. dec. 2022 kl. 17-19 
 
 
Der vil være et let måltid samt 
vand/øl/vin/kaffe til alle forestillingerne. 

INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE 

Nye barselsregler! 
Teater om fakta og dilemmaer 
 
Teatergruppen Rejsescenen har lavet en ny forestilling, som med humor, 
satire og seriøsitet kaster lys over de spørgsmål, der kan melde sig på 
arbejdspladsen, efter de nye barselsregler blev indført i august 2022. 
 
Teaterforestillingen vises rundt omkring i Danmark. 
 
Hvorfor et fyraftensmøde om de nye barselsregler? 
Fordelingen af barsel mellem forældre er et emne, der længe har stået på 
den ligestillingspolitiske dagsorden, og fra august 2022 er der opnået 
væsentlige fremskridt i den nye lovgivning. Såvel ”far” som 
”regnbuefamilier” har fået forbedret sine rettigheder til orlov. 
 
På fyraftensmødet bliver du informeret om fakta i de nye barselsregler og i 
teaterforestillingen vises nogle af de dilemmaer, der kan opstå i 
forbindelse med at fordele barslen. 
 
Med udgangspunkt i forestillingen vil Rejsescenens arbejdspsykolog, 
Kirsten Juul Andersen, åbne for debatten – og vi håber, du har lyst til at 
deltage! 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anette Katzmann har skrevet og instrueret forestillingen. 
 
Skuespillere:  
Benjamin Hasselflug, Jakob Randrup og Peter Høgsbro. 
 
Musiker:  
Erik Juul Andersen. 
 
Læs mere om teatergruppen Rejsescenen på: 
www.rejsescenen.dk  

TILMELDING 
 
Tilmelding foregår i din egen fagforening på FIU-nummeret til den forestilling, du gerne vil se: 
 

• Odense: FIU-nummer: 5207 22 00 85 

• Kolding: FIU-nummer: 5207 22 00 86 

• Aabenraa: FIU-nummer: 5207 22 00 87 

• Silkeborg: FIU-nummer: 5207 22 00 88 

• Karrebæksminde: FIU-nummer: 5207 22 00 89 

• Nykøbing Falster: FIU-nummer: 5207 22 00 90 

• Holbæk: FIU-nummer: 5207 22 00 91 

• Frederiksværk: FIU-nummer: 5207 22 00 92 

 
SPØRGSMÅL? 
 
Ved evt. spørgsmål kan henvendelse ske på mail til den relevante kontaktperson: 
 

• Odense: line.bjorndal@3f.dk 

• Kolding: thomas.bang.thomsen@hotmail.com 

• Aabenraa: pia.walther@3f.dk 

• Silkeborg: jorgen.kristensen@3f.dk 

• Karrebæksminde: lone.warburg@3f.dk 

• Nykøbing Falster: lena.eriksen@3f.dk 

• Holbæk: johnny.henriksen@live.dk 

• Frederiksværk: max.pedersen@3f.dk 
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