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Åbningstider i julen
Vi Lukker servicekontorerne i Struer og Herning
den 24. december 2021 2. januar 2022
-

Åbningstider i Holstebro
Lukket
24.12.2021
Lukket
25.12.2021
Lukket
26.12.2021
10.00-12.00
2712.2021
10.00-12.00
28.12.2021
:T
Lukket
29.12.2021
30.12.2021
Lukket
31.12.2021
Lukket
01.01.2022
Lukket
02.01.2022

Forsidefoto
Billeder fra besøg på Vestre
Kirkegaard i København
Næste blad udkommer
iuge7-2022.
Deadline for stof til næste
blad er den 20. januar 2022.

ÅBNINGSTIDER
Holstebro
Mandag 10.00-16.00
Tirsdag 10.00-16.00
Onsdag Lukket
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-12.00
Struer
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Lukket
Lukket
Lukket
10.00-1700
Lukket

Herning
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Lukket
10.00-16.00
Lukket
10.00-17.00
Lukket

Telefontider
på 70 300 870
Mandag 09.00-15.00
Tirsdag 09.00-15.00
Onsdag 09.00-12.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-12.00
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retshjæ[p

På kontorerne i 3F afdelingerne i
Midt- og Vestjylland tilbydes gratis
retshjælp til alle.
•
•
•
•

Det er ganske gratis
Ingen sager er for små
Besvarelse af generelle spørgsmål
Rådgivning i konkrete situationer

Private personer hjælpes med alle slags juridiske problemer,
for eksempel: Familieret Forbrugerret Kontraktret Socialret
Lejeret Andre retsområder.
-

-

-

-

-

Tidsbestilling nødvendig.
Retshjælpen kan bestilles på følgende dage:
3F Holstebro
Torsdage i lige uger kl. 16.00-18.00.
Tujavej 20, Holstebro.
Tidsbestilling på tlf.: 70300 870.

3F Ringkøbing-Skjern
Mandage i lige uger kl. 16.00-18.00.
Byskellet 33, Ringkøbing.
Tidsbestilling på tlf.: 70300 874.

3F Midtjylland
Hver torsdag kl. 15.30 18.00.
Birk Centerpark 4, Herning.
Tidsbestilling på tlf..: 70300868.

3FVest
Mandage i ulige uger kl. 16.00-18.00.
Storegade 23, Lemvig.
Tidsbestilling på tlf.: 7d 300 872.

—

-
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Gratis

-

-

-
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i” Formandens
Her sidst på året, hvor temperaturen
falder, træerne skifter farve, og vi be
gynder at tænke på julebag, julegaver
mm., sender vi årets sidste blad ud til
jer alle.
Efter en tid med corona er vi nu
igen på vej tilbage til “normale” tider.
Det betyder også, at vi igen harjule
træsfester i Struer, Holstebro og i Her
ning (for murerne). Vi håber, at I alle
tilmelder jer et af disse arrangementer
(se bagsiden af bladet)
Noget der er meget oppe i tiden
er politiets ulighed for konfiskering
at bil ved vanvidskørsel. Her er vii 3F
opmærksom på brug at tirmabiler, og
et nedsat udvalg er kommet frem til
nedenstående:
Erklæringer om vanvidskørsel og
erstatningsansvar
Forbundets udvalg til koordinering at
faglige sager har drøftet henvendelser
fra medlemmer og arbejdsgivere om
underskrivning af diverse erklæringer
i forbindelse med den nye lovgivning
om vanvidskørsel.
Folketinget vedtog i foråret mulig
hed for at kontiskere biler herunder
arbejdsgiveres biler ved vanvidskørsel.
Det fremgår at betænkningen til
loven, at hvis en medarbejder under
skriver en tro- og love-erklæring, som
ikke tidligere har begået bestemt rele
vante lovovertrædelser, kan det indgå
i helhedsvurderingen at rimeligheden
for konfiskation at bilen.
-

Erstatningsansvaret ved bla. vanvids
kørsel er reguleret i erstatningsan
svarsloven. Efter disse regler kan et
medlem blive erstatningsansvarlig,
hvis han forsætligt eller groft uagt
somt påfører arbejdsgiver et tab,jf.
erstatningsansvarsloven § 23, stk. 3.
Vurderingen at erstatningsansvaret
bør vurderes efter disse regler og ikke
vedkendes på forhånd i en erklæring.
Arbejdsgiverne kan med hen
visning til betænkningen kræve,
at medlemmet underskriver en
tro- og loveerklæring, men efter
udvalgets opfattelse kun 1) hvis
denne erklæring maksimalt går 5
år tilbage i tiden og kun 2) hvis er
klæringen er begrænset til, at man
ikke de seneste 5 år er dømt for
vanvidskørsel.

vurderingen at rimeligheden for kon
fiskation at bilen. Det vurderes derfor,
at det er sagligt, når en arbejdsgiver
kræver, at medlemmet underskriver
en erklæring om vanvidskørsel. En troog love-erklæring bør ikke indeholde
forhold, som på grund af tidsmæssige
årsager ikke længere er gældende på
offentlige eller private straffeattester.
Hvis I har spørgsmål til ovenstå
ende, så kontakt os i afdelingen.
HUSK at afgive jeres stemme til
det kommende Kommunal- og Regi
onsrådsvalg tirsdag d. 16, november.
Der er mange 3Fere, der stiller op i
vores lille del at landet denne gang.
STEM PÅEN FRA VIRKLIGHEDEN
Her til sidst vil jeg ønske Jer alle...
tjC

tc9 Jt&

Som det er nævnt ovenfor, kan en troog love-erklæringen indgå i helheds

-

Udvalgets anbefalinger:
• Medlemmer skal ikke underskrive
en erklæring, hvori de ved kender
sig et erstatningsansvar.

Klik dig ind på

www.3f.d klholstebro
3F Holstebro. Nr.4. 2021
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Nye gastronomer
De nye gastronomer dimitterede den 24. september 2021
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Forrest venstre:
Elisabeth Arnaaraq Hansen, Kong Frederik IX
Tina B. Hansen, Hotel Fjordgêrden
Bing Chen, Henne Mølle Badehotel
Mads Andersen, Restaurant JA
Michelle K. Riis, Sandgrden
Mark G. Bro, Phønix
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Bagerst:
Esben E. Hillebrandt, Cafe Rar Bar
Alexander H. Mortensen, Steensberg Hotel
Emil øgelund, Herning Kongrescenter
Kasper K. Sørensen, Hotel Thinggaard
Meklas Majlandt Restaurant Værftet
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Arbejdsskadeområdet
.

: Lange svartider hos

.
.
.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
r-

.

vi oplever at få mange rykkere for
oplysninger, som vi har sendt.
Det er et generelt problem, og vi
håber, at det [øser sig indenfor den
nærmeste fremtid.
Det giver en del frustrationer
hos medlemmerne, at man kom
mer i tvivl om, hvorvidt eksempel
vis de spørgeskemasvar, man har
indsendt, er modtaget til tiden.
Hvis vi sender et spørgeskema
indenfor svarfristen, og det først
bliver journaliseret og lagt på sa
gen efter 14 dage, har man allerede
modtaget en rykker. Det er der et

.
.
.
.

AT Henrik Kristensen.

.
.
.

Vi oplever for tiden, at der er meget
lange svartider hos Arbejdsmarke
dets Erhvervssikring.
På grund af travlhed erde
bagud med atjournalisere deres
post, og det betyder i praksis, at

.
I
I

.
.
.
.
.

.

automatiseret system, der har sør
get for.
Når så skemaet erjournaliseret,
det
er
dateret til den dato, hvor
man oprindeligt har sendt det. Så
man skal altså ikke være bekymret.
Man kan holde øje med, om
skemaet er modtaget på www.aes.
dk/sesag.
Der er gjort opmærksom på
problemet fra 3Fs side, så frustra
tionen er givet videre.

.
.
.
.
.

I

.
.
.
.
.

I
I
I

.

I

.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•.......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sæt kryds i din kalender allerede nu

Fyrafte

de

3F HOLSTEBR,
For ansatte på by- og landsbykirkegårde:

Torsdag den 21. april 2022, kl. 17.Ô0-20.00
Program føLger senere

3F Holstebro. Nr.4.2021

Med venlig hilsen
Gitte Hansen
Faglig sekretær
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LØN for murér
Tommy Christensen

Hermed et opslag om seneste opgjorte akkorc
løns oplysninger.
Vi har desværre ikke haft mulighed for at opdaterer den p.g.a. corona i år, men vi er nu i gang med at
indhente oplysninger for 2021.
Man er velkommen til at kontakte os hvis manvil
med på listen. Det er til Tommy på mobil 88924309.

..

—

Opgørelse for 2019 murersvende
-

1.
2.
3.
4.

kvartal
kvartal
kvartal
kvartal

!ndtjening opgjort i kr/ time
akkord Akk svende
timeløn
272
189
‘21
282
64
191
270
30
195
299
29
190
144
kr. 280,75,
kr 191,25
.

52 uger fratrukket ferie (6 uger)
1702 timer

ielØn
[_kkord

SH betaling
9,90%

Ferie

9
21
30
27
87
Pension

Pension
12,50%JÅrs løn

8%

4% Pension total

Årsløn incl pensior

kr. 325.507,50

kr. 32.225,24 kr. 40.688,44

kr. 398.421,18

kr. 31.873,69

kr. 15.936,85

kr. 47.810,54

kr 446.231,72

kr 477.836,50

kr. 47.305,81 kr. 59.729,56

kr. 584.871,88

kr. 46.789,75

kr. 23.394,88

kr. 70.184,63

kr. 6S5.056,5

Gennemsnitlig årsLøn for murersvende. Forskellen på en fuldtidsansat akkordmurer og timelønsmurer er således
pr. år kr. 208.824,78 eller kr. 122,69 pr time

Besøg

på

byggepladserne

KØRER LØBENDE HELE ÅRET
Hvis I vil have besøg af en af opmålerne eller fag Lige medarbejdere,
så kontakt os på følgende telefonnumre:

Rene, 23 30 70 75

Tommy, 88 92 43 09

Så kigger vi forbi og hjælper med spørgsmål om arbejdsmiUø, skurforhold, opmåling, indmeldelse i fagforeningen
eller alt muligt andet, som I går og snakker om på pladserne.

6
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Du har tre vigtige forsikringer
via din pensionsordning
Din pensionsordning indeholder
også forsikringer, der sikrer dig og
din familie økonomisk tryghed i
arbejdstivet.
Som 3F’er har du typisk din pension
i PensionDanmark eller Industriens
Pension, hvor din opsparing bliver
investeret i mange forskellige aktiver
for at skabe det bedst mulige afkast.
Men er du klar over, at pensionsord
ningen langt fra kun er en opsparing
til pension? Du har også en række for
sikringer gennem pensionsordningen,
og du er faktisk godt dækket, hvis du
bliver ramt af fx sygdom i løbet af dit
arbejdsliv. Du er forsikret ved:
Kritisk sygdom
• DødsfaLd
• Tab af erhvervsevne og/eller
førtidspension/seniorpension
• Et engangsbeLøb, hvis du
kommer i et ressourceforløb.
I Industriens Pension er der i
mange tilfælde også mulighed
for bidragsfritagelse, der sikrer
fortsatte indbetalinger til
opsparingen.
• I PensionDanmark har du en
sundhedsordning med bl.a.
adgang tiL behandLinger og
rådgivning.
Får du en kritisk sygdom, kan den give
dig ret til et skattefrit engangsbeløb
på typisk 100.000 kr.
I tilfælde af dødsfald får dine efter
ladte udbetalt de penge, du har spa
ret op, og de er sikret et mindstebeløb
på typisk 500.000 kr. i Pension Dan
mark og mellem 300.000 kr. og 1,2
mio. kr. i Industriens Pension. Samtidig
er det muligt at tilpasse størrelsen af
minimumsbeløbene efter egne øn
sker.

3F Holstebro. Nr.4.2021

Udbetalinger og opsparingssikring
Hvis du ikke længere kan arbejde, kan
du også få hjælp fra pensionsordnin
gen. I Industriens Pension får du et
skattefrit beløb på mindst 100.000
kr., hvis du mister halvdelen af din
erhvervsevne og typisk 6.000 kr. om
måneden, hvis du mister det meste af
erhvervsevnen. Du får også bid ragsfri
tagelse, så du fortsat får ind betalinger
til opsparingen uden selv at skulle bi
drage. I Pension Danmark får du typisk
og 3-6.000 kr. om måneden, hvis du
har fået tilkendt offentlig førtidspensi
on/sen iorpension, og
du er også omfattet
af en opsparingssik
ring. Førtidspensio
nister får typisk også
et skattefrit beløb på
100.000 kr.
Medlemmer i
fleksjob har ofte
også ret til opsparingssikring, som
sikrer, at indbetalin“
gen til pensionen er
den samme, som før
de kom i fleksjob.
.

Du får de penge, du
har ret til
Generelt gør dit pen
sionsselskab alt hvad
de kan for, at du bli
ver gjort opmærksom
på dine forsikringer.
Det sker bla. via
samarbejder med
det offentlige. Men
selvom dit pensions
selskab gør, hvad det
kan for at sikre, at du
får, hvad du har krav
på, så kontakt gerne
selv dit pensionssel
skab. På den måde
får du hurtigere
hjælp.

4

Log ind på din pension
Du kan altid tjekke, hvordan du er for
sikret via din pensionsordning. Log ind
på dit pensionsselskabs hjemmeside
med NemID. I Pension Danmark log
ger du ind på pension.dk, og i Industri
ens Pension logger du ind på ind ustri
enspension.dk.
Du kan også få et overblik over
dine forsikringer via selskabernes
app, der kan hentes i App Store eller
i Google Play. Her kan du blot søge
efter PensionDanmark (“Din Pension”)
eller Industriens Pension.

w
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Vi siger tillykke til de
nye tømrersvende
28 nye tømrersvende fra UddanneLsescenter Holstebro.
De sidste 14 dage, har 28 eLever knokLet med deres svendeprøver, og det er med et rigtig flot resultat.
7 søLvmedaLjer, 3 bronze og 5 ros, det er over landsgennemsnit.

Bagerst fra venstre: Casper Sønderskov Christensen udlært hos Bro Byg ApS Harboøre. Antaget med ros. Jacob Juul Hansen
EUX-elev udlært hos Vejløs Byggeforretning ApS Holstebro. Antaget med sølv Thomas Sandgrav udlært hos Spjald Tømrer
og SnedkerA/S Spjald. Antaget med Bronze. Jacob Lykkegård Toustrup udlært hos Tømrer- og Snedkerfirmaet Bjarne ToftA/S
Holstebro. Antaget. Jonas Birch Nygaard udlært hos Tømrer- og Snedkermesteren Torben Frandsen ApS Vemb. Antaget. Jakob
Tonsberg Nielsen udlært hos Romby Byg Lemvig. Antaget med sølv Mathias Schou udlært hos Jens Jensen Tømrer & Snedker
A/S Holstebro. Antaget med sølv Bjarke Vang Jensen udlært hos Din Tømrer og SnedkerApS Lemvig. Antaget med Sølv. Emil
Hoffmann Rosenbeck udlært hos Skibbild Entreprise A/S Vildbjerg. Antaget. Michael Rud Jensen udlært hos Lundtotalbyg Hol
stebro. Antaget.
Midterste række fra venstre: Alfred Bylov Steensgaard EUX-elev udlært hos Tømrerfirmaet Brejnbjerg & Laursen ApS Haderup.
Antaget med ros. Daniel Bjerregaard Larsen udlært på Uddannelsescenter Holstebro. Antaget. Jacob Vestergaard Kragelund
EUX-elev udlært hos Tømrer & Snedker Steen Stensgård. Antaget med sølv Lucas Buur Lynggaard Madsen udlært hos Tømrer
og Bygningssnedker Henrik P KappelApS Struer. Antaget. Ebbe Bjerregård Eliassen udlært hos J.P Povlsen & SønnerA/S Hol
stebro. Antaget. Mikkel Pagh Mortensen udlært hos Byggefirmaet SIg A/S Holstebro. Antaget med sølv. Christoffer Lund Peder
sen udlært på Uddannelsescenter Holstebro. Antaget med Bronze. Martin Hausted Fredberg udlært hos Madsen Byg/Kåre Alex
Madsen/Tejs Alex Madsen Antaget med Bronze. Jacob Sejer Lund Pedersen udlært hos Bjarne Thomsen Tømrer- og Snedkerfirma ApS Vinderup. Antaget med ros.
Siddende fra venstre: Anders Nørregaard Bentzen udlært hos Tømrer MøllerA/S Spjald. Antaget med ros. Andreas Nyborg
Sørensen udlært hos Roesgaard Byg ApS Lemvig. Antaget med Sølv Magnus Buhl Nielsen udlært hos Dybe Tømrer- og Sned
kerforretning ApS Lemvig. Antaget med ros. Oscar Skonning Plasmann udlært hos Jcn Bolig A/S Vildbjerg. Antaget. Jonas Emil
Munk udlært hos Vejlø s Byggeforretning ApS Holstebro. Antaget. Casper Kottal Hvass udlært på Uddannelsescenter Holstebro.
Antaget. Svend Laden Nielsen udlært hos Tømrermester Erik Jensen ApS Vinderup. Antaget. Jonas Kirkegaard Ebbesen udlært
hos Tj Byg Mejrup ApS Holstebro. Antaget. Peter Frost udlært hos Lundtotalbyg Holstebro. Antaget.
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Danmarks bedste
tagdækkerlærling 2021
Den 26. september 2021 vandt Jonas
Pajbjerg Høg DM i Tagdækning.

DM bliver normalt holdt sammen
med Skills, men det har være aflyst i
de sidste 2 år.
3F Holstebro lykønsker Joans Paj
bjerg Høg med den flotte titel som
Danmarks bedste tagdækker 2021.

Jonas Pajbjerg Høg er ansat
maet KN Tagdækning, som har bopæl
i Humlum, ved Struer.
Over 3 dage har Jonas konkurreret
med 4 andre unge tagdækkere, om at
udfører nogle fantastiske løsninger på
tagarbejde.
Dommerne lagde vægt på det
pæne, generelle udtryk, der viser at
Jonas har styr på sit håndværk.

•

.

.

.

.

•

.

.

•

•

.

.

.

•

•

•

.

•

.

.

.

.

.

.

.

.

•

•

.

Jan Ramsgaard
3F Holstebro
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Akkordkursus
BG for Byggefagene
V

BYGGEGRUPPEI’J

Tag din makker i hånden og få lært at gå på akkord.
Vi starter med lidt mad torsdag den 9. december 2021, kl. 18.00
Tujavej 20 7500 Holstebro
Kurset vil indehoLde:
1. Gennemgang af akkord §-erne i overenskomsterne, herunder fokus på
skriftligheden i alt, hvad vi laver.
2. Hvordan føres en skurbog, og hvordan skriver man en akkorderingsseddel
og en omfangsaftale! tildeling.
3. Lettere opgaveløsning / forenklet prisliste.
4. Lav et regnskab efter lyst! behov, medbring gerne jeres eget materiale.
Hvorfor løbe på timeløn, når man kan g. på akkord?

0

Tilmelding til:
Tagdækker, anlæg og byg: Jan Ramsgaard på tlf. 20 11 63 49
Murer: Tommy Christensen på tlf. 27 77 35 44
Tømrer: René Henriksen på tlf. 23 30 70 75

Jon Ramsgaard

•

•

•

Tommy Christensen

•
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•

•

.
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René Hennksen
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Basisdansk
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Hvad Lærer jeg?
• At præsentere dig: hjemland, familie, adresse, bolig
• Om tid: Dage, klokken, helligdage og ferier
• Ord på aktuelle emner: Nyheder, politik, verden
• Sprog tiL jobbet: Fagudtryk, titler, kompetencer
• Strategier: VokaLer, konsonanter, faste vendinger
• Høflighedsfraser: Hvordan taler jeg pænt og høfligt?

You can expect to Learn:
• To introduce your selv: Country, family, adress, housing
• About time: Weekdays, the clock, months, holidays
• Words for current topics: News, politics, the world

3!

Holstebro
10

• Language for the job: Technicat terms, titles etc.
• Strategies: Consonants, voveLs, usable terms

VIDEN

UDVIKLING

SAMVÆR

3F Holstebro. Nr.4. 2021

Arbejde med udenlandsk
arbejdskraft
Et forsvar af overenskomsterne, samt
et forsvar af både de danske og de
udenlandske ko[[egaer ude på bygge
p [ad se rn e.
Der er smæk på i arbejdet ude på
byggepladserne, hvilket resulter i at
der på social dumpingområdet, snydes
endnu mere.
Vi kommer rundt og får besøgt man
ge pladser i vores afdelings område,
samt kaldt ind til 48 timers møder på
pladserne.
48 timers møde. er noget vi har i
overenskomsten, så vi får ret til at kalde
sådan et møde ind, hvis vi mistænker
at der bliver snydt. med lønnen eller
andet på pladsen, hvor der arbejder
udenlandsk arbejdskraft, så vi på den
måde kan forsvare overenskomsten,
samt sørger for at både de danske og
udenlandske kollegaer får en ordentlig
behandling.
Angående social dumping er det
en fælles kamp vi alle kan deltage i, så
skulle i se noget ude på pladserne om
kring udenlandsk arbejdskraft, så meld
det gerne ind til din afdeling.
Så følger vi hurtigst muligt op på
henvendelsen, samt at vi får undersøgt
om vores udenlandske kollegaer på
pladsen, får den aftalte løn i forhold til
overenskomsten.
Vi kommer på mange pladser selv,
men i kommer nok på nogle pladser,

som vi måske ikke har opdaget, derfor
er jeres meldinger omkring pladserne.
meget vigtige for os alle sammen.
Både hvad angår social dumping,
men i lige så høj grad, omkring arbejds
miljø og sikkerhed på pladserne.
Vi kan fortælle at vi gennem det
sidste års tid, har haft mange sager
omkring social dumping, hvor vi har
hjulpet, medlemmer til at få de penge
de retmæssigt har tjent ifølge overens
komsten.
Samtidig har vi fået oplyst og forhå
bentligt hjulpet nogle af firmaerne, til
måske fremadrettet at overholde over
enskomsterne.
Samt at vii vores bygge gruppe i
afdelingen, har fået overenskomst dæk
ket en del virksomheder, som ikke havde
overenskomst, dette arbejde, kommer
også af de mange byggeplads besøg, vi
som afdeling får lavet rundt omkring.
Vi hjælper hver dag medlemmer og
kollegaer, danske som udenlandske, det
være sig med løn tjek eller andet.
Vi er glade for at kunne være med til,
sammen med jer medlemmer, at gøre
en forskel på byggepladserne i vores
områder.
For lige at nævne et par sager om
kring social dumping, så har vi haft en
sag med et nedbrydningsfirma i vores
område, hvor vi havde et medlem og
hans kollegaer, som var blevet snydt for

diverse ting i forhold til overenskomsten,
denne sag fik vi løst og medlem met fik
sine penge.
En anden sag var et tømrerfirma, der
havde nogle udenlandske ansatte, de
fik hverken overtids betaling, eller andre
ting. på trods af at de arbejdede over 10
timer hver dag 7 dage om ugen.
Heldigvis havde vi haft overvåget
denne plads, så vi kunne dokumentere,
deres arbejdstider var mere end de 37
timer, som firmaet i første omgang spil
lede ud med at der blev arbejdet.
Denne sag fik vi forliget med en bod
til firmaet. for diverse brud på overens
konisten, samt at firmaet, samtidig blev
rådet og vejledt, omkring hvordan vores
overenskomster kan overholdes, også
over for vores udenlandske kollegaen
medlemmer.
Vi kunne nævne mange flere sager,
da vi har masser af dem hele tiden,
både omkring vores danske og uden
landske medlemmer.
Det er en fælles kamp vi kæmper, for
at forsvare overenskomsterne, derfor
skal i vide at vi sætter stor pris på jeres
indsats ude på pladserne, samt de mel
dinger i giver til Byggegruppen.
Det er en kæmpe hjælp i vores fælles
arbejde ude på pladserne, så tusinde
tak til jer medlemmer, for jeres store
indsats ude på pladserne.
Mvh. Byggegruppen 3F Holstebro

Er du på efterLøn... så se her:
-

Vedr. ferie:
så husk, at al ferie, som er optjent
i perioden 010920-310821 skal
som udgangspunkt være afholdt
inden 31. december2021. Når du
hæver feriepenge, så husk at meddele ferieperioden til din afdeling.
—

sionsselskab, så skal meddelelsen
indsendes hertil.

-

Holstebro
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Vedr. regulering af pension:
De fleste pensioner reguleres til
nytår hvert år. Der er et par måneder
til endnu, men husk, at hvergang du
modtager en regulering fra dit pen-

Vedr. Tidlig Pension
(Arne-Pension)
Er du én af dem, der er tilkendt
Tidlig Pension, så husk inden nytår
at komme ind i afdelingen og få
ændret dit medlemskab. Medbring
godkendelsesbrevet fra Udbetaling
Danmark.
HilsenA-kassens
efterlønsafdeling
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Det er nemlig ikke
spild af tid
Af formand for tronsportgruppen
Gorm Max Tommerup.
Transportgruppen bruger i øjeblikket
meget krudt på at få tegnet en over
enskomst ved virksomheden Nemlig.
com og deres andet selskab Inter
ware.com.
Man kan her i Holstebro godt stille
sig selv det spørgsmål, om det er
noget, vi skal tage os af og hjælpe til
med?
Svaret må og skal være etja. En
fremtid som falsk selvstændig uden
sikkerhedsnet, uden fast indkomst og
Liden rettigheder, udover retten til at
få lov til at arbejde sig selv ihjel for en

sulteløn, er der jo ingen, der ønsker
sig.
Hvis du har haft hovedet i en busk
hele sommeren, vil jeg kort ridse op,
hvad det handler om:
Nemlig.com eller lnterware.com
leverer fødevarer hjemme hos forbru
geren. Dette kan være både for kom
munerne og almindelige forbrugere.
Disse fødevarer bliver bragt til døren
af chauffører i små varevogne, og
dette er stridsspørgsmålet: Er de selv
stændige, eller er de ansatte?
De kører i biler med Nemlig.com
logoer, de kører kun for Nem lig.com,
de har ingen indflydelse på deres ture,
og de bliver pålagt bøder, hvis de ikke
leverer til tiden. Så udover det med
bøderne, så ligner det meget min
egen tid som ansat chauffør.
Der er ingen tvivl om, at de er an
satte. Virksomheden vil bare ikke have
udgiften til sygedagpenge, pension,

KL
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feriepenge og barsel. Den tid, de har
til at køre turene i, er så presset, at de
end ikke har tid til at gå på toilet, men
er nødt til at tisse i flasker.
Mange at jer har garanteret set klip
i diverse dagblade med Nemlig.com
chauffører, der overhaler i nødsporet,
dette er en konsekvens af de høje
bøder, de modtager, hvis de kommer
for sent.
Mange at chaufførerne er fra lande
i Østeuropa, og de har ingen anden
mulighed end at forsætte med at
arbejde. Ellers mister de retten til at
opholde sig i Danmark.
Vi er dog ved at få hul på bylden,
og de er begyndt at snakke med os
og også begyndt at melde sig ind
i fagforeningen. Deres aflønning er
også blevet sat op, og de er meget
glade for det pres, som 3F har lagt på
virksomheden, og vi bliver ved med at
presse.
Vi har fra afdelingens side deltaget
flere gange, og vi har nydt det. Følel
sen af at stå side om side med andre
3Fere fra hele landet og kæmpe for
bedre arbejdsbetingelser, erjo netop
derfor at vores fagforeningerne blev
skabt i fordums tid, Dette er kernen i
solidt fagforeningsarbejde og en del
at vores dna.
Vi skal have et arbejdsmarked, hvor
gode og ordentlige løn-og arbejds
forhold går hånd i hånd med sund
fornuft og anstændig hed.
Der er heldigvis mange af både
borgere og kommuner, der er begyndt
at vælge dem fra, og vi håber, at Kø
benhavn kommune slutter sig til fra
den 1. november.
Kunne du også tænke dig at få
dine dag ligvarer bragt til døren, så vil
jeg forslå dig at bruge Coop.dk eller
Salling Group. Disse to selskaber har
netop i år indgået overenskomst for
deres ansatte.
Jeg får til sidst lyst til at nævne et
gammelt citat: “Gør din pligt og kræv
din ret’
-
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Vi sigertillykke til
de nye murersvende
ik

Anders Aavad B. & V. Kristensen AIS, Ringkøbing (antaget med ros)
Anders Dannemand Jensen Murerfirmaet LundbyA/S, Silkeborg (antaget med ros)
Jacob Laursen Gustav Hansen, Murer og Entreprenør A/S, Silkeborg (antaget med ros)
Jeppe Bækbo Christensen Hvide Sande Murerforretning ApS, Hvide Sande (antaget med ros)
Jonas Randeris Thomsen Rental Murer og Entreprenørforretning ApS, Skjern (antaget)
Kent Lund Kjærsgaard Hansen Skibbild Entreprise A/S, Vildbjerg (antaget)
Mads Dahl Overgaard Dm1 Huse A/S, Ringkøbing (antaget med ros)
Marius Therkildsen Murerfirmaet Glenn Østergaard, Spjald (antaget med bronze)
Mikkel Green Byggefirmaet Knudsgaard AIS, Højslev (antaget)
Rasmus Rostved Kjeldsen Schouws Murerfirma ApS, Karup (antaget)
Sean Morley Würtz Murerfirmaet Laurids L. Madsen ApS, Ikast (antaget)
Simon Hoff Holleufer Byens Murerfirma Rene DunkerApS, Struer (antaget)
Tobias Damgaard Johansen Pj Byg Viborg ApS, Tjele (antaget)
-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

FYRAFTENSMØDE
Sampension kommer på besøg torsdag den 10. februar 2022,
kl. 17.00 på 3FTujavej, 7500 Holstebro
Er du ansat under staten eller har været det, og i den forbindeLse er omfattet
at komme og høre kundechef Jakob Juul-Thorsen fortælle om de forskellige pensioner og
Programmet vil omhandle:
Det danske pensionssystem & formålet med pensionsordningen
• Overordnet gennemgang af pensionsordningen for overenskomstansatte
• Begunstigelse
• Overførsel/sammenlægning af pensionsordninger
• Hvordan kan jeg blive klogere på, om jeg har de rigtige dækninger
Mødet vil starte med spisning. Har du lyst til at deltage, skal du tilmelde dig
senest tirsdag den 8. februar 2022 til 3F Holstebro på 70 300 870.
Glæder mig til at sejer.
Gitte Hansen, faglig sekretær
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Vestre Kirkegård en grø
et besøg værd
-

Af Gitte Hansen, faglig sekretær
Nogle gange oplever man bare noget,
som man har behov for at dele med
andre. Fordi det er så stor en oplevel
se, at man synes andre også skal have
den mulighed.
I det her tilfælde taler jeg om mit
besøg på Vestre Kirkegård i Køben
havn. Hvor jeg sammen med kol
legaer fra andre afdelinger besøgte
kirkegården samt Terapihaven, som er
et nyt projekt på kirkegården.
Vestre Kirkegård er Danmarks stør
ste kirkegård. Siden indvielsen i 1870
er mange hundrede tusinde men
nesker blevet begravet på de knap
54 hektar, kirkegården fylder i dag, og
der kommer stadig flere til. For tiden
begraves eller nedsættes 6-7000
mennesker årligt i et af de små 9000
gravsteder, der er i brug. Største gravsted er askefællesgraven, der rummer
10.000 asker nedsat fra 1947 og frem.
Vestre Kirkegård er også et af Kø
benhavns største grønne områder.
Det indebærer naturligt, at andre end
gravstedsbesøgende færdes på kirke
gården. Mange bruger området til gå-
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og løbeture, mange cyklister skyder
genvej til og fra arbejde, og mange
opsøger enten på egen hånd eller på
rundvisninger stedets kulturværdier i
form af spændende gravsten og smuk
havearkitektur. Der er smalle asfalt
veje alle steder på kirkegården, men
det ødelægger på ingen måde den
smukke stemning eller grønne natur.
Alle er velkomne, når blot man som
besøgende udviser det hensyn, de
særlige omgivelser fordrer, også på de
dele af kirkegården, hvor der er langt
mellem gravstenene. Der hersker en
helt speciel ro på kirkegården, selv om
man møder mange mennesker på de
smalle veje og stier.
Det var virkelig en øjenåbner for os,
hvor naturligt det var for køben hav
nerne, at færdes på kirkegården uden
at være gravstedsbesøgende. Det
er ikke lige det vi er vant til her i det
vestjyske, men måske kommer det ud
i fremtiden.
Når man træder indenfor den store
indgangsport på kirkegården, fornem
mer man straks roen. Der er utroligt
smukt og selve kirkegården har man
ge små og store oaser, hvor beplant
ning og natur falder helt sammen i
en naturlig sammensætning. Søer og
Springvand er også et naturligt ele
ment på kirkegården, og kan opleves
flere steder i forskellige udformninger.
Selve kirkegården er delt op i for
skellige afdelinger. Man kan bla. finde

afdelingen for færinger og grønlæn
dere, eller Frelsens hær, muslimer og
katolikker. Men den rummer også ty
ske krigsgrave, hvor tyske soldater- og
flygtningegrave findes.
Går man rundt på kirkegården
støder man også på gravsteder med
kendte personer som:
Tove Ditlevsen, Anker Jørgensen,
Th. Stauning, Jens Otto Krag, Polar
forsker Knud Rasmussen og mange
andre kendte personer. Der er utrolig
mange flotte gravsten i forskellige
størrelser, udformninger og forskellige
skrifttyper.
Kirkegården har i de seneste år
oplevet ligesom så mange andre kir
kegårde, at der er blevet mere plads
(flere ledige/tomme steder). Selvom
store dele af kirkegården i dag er
præget af et fravær af synlige grav
steder, så ligger de afdøde overalt.
Københavnerne har længe foretrukket
ligbrænding frem for jordfæstelse.
Fordi urner fylder mindre end kister, er
mange kvadratmeter gennem årene
blevet frigjort, men kirkegården har
alligevel været fuld belagt.
Men et område på kirkegården er
blevet taget i brug til et helt nyt pro
jekt, et meget spændende og ander
ledes projekt, I 2021 har man i sam
arbejde med Københavns kommune
etableret en terapihave. Ideen med
terapihaven er, at langtidssygemeldte
med stress, hjerteproblemer eller an-
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den sygdom kan få et pusterum fra
hverdagen og finde fordybelse og ro
haven. Der kommer mange forskellige
brugere/hold i løbet af ugen. Der er
kommet rigtig mange gode og po
sitive tilbagemeldinger fra brugerne.
Det gør virkelig en forskel for dem, at
være ude i naturen både sommer og
vinter. Selv om vi befinder os midt
Køben havn mærker man det ikke.
Igen mærker man straks roen,
når man træder indenfor havelågen.
Der er på ingen måde tale om en
prydhave, men man kan sagtens se,
der er tænkt over hvordan haven er
tilrettelagt. Der er en stor plæne, hvor
man har mulighed for at dyrke yoga,
et væksthus hvor man kan samtale
med sin psykolog, sagsbehandler eller
andre. Hele haven er indbydende og
man får lyst til at være i haven.
Der er lavet en rute rundt i haven,
hvor man både kommer forbi en lille
bæk med rindende vand, lidt skov,
blomster, grønne planter, alt sammen
godt for øjnene og giver ro i sindet.
Ved start på ruten skal brugerne
tage en sten, som de enten har i hån
den eller putter i lommen. Stenen har
man hos sig under hele besøget, når
besøget er slut i haven stabler man
stenene ovenpå hinanden til små
skulpturer. Om vinteren er stenene
blevet varmet op inden brugerne
kommer, så de både er varme og
dejlige at gå rundt med i kulden. For
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mange at brugerne giver det meget
indre ro at have stenen i hånden, flere
at brugerne har ligefrem en favorit
sten, som de vælger hver gang de er
i haven.
Når de forskellige hold er på besøg,
er det ikke muligt for offentlig heden
at besøge haven, men er der ikke
booket besøg, er havelågen åben, og
man kan færdes trit haven.
Jeg kan varmt anbefale, at kommer
man til København på ferie eller andet
formål, så giv jer selv en god og gratis
oplevelse og tag turen ud til Vestre
kirkegård.
Kirkegården er åben fra april-sep
tember kl. 7 22
Og oktober-marts 7-19
Hvert år i perioden april til septem
ber er der gratis offentlige rundvisnin
ger på Vestre Kirkegård
Se www.kk.dk/kirkegaardsvandring
for information om vilkår, tidspunkter
og emner.
—

Vestre Kirkegård
Vestre Kirkegårds Alle 15
2450 København SV
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