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Seniorklubberne er for os, der 
fortsat gerne vil være en del af ak-
tive fællesskaber. Vi har holdninger 
til indretningen af vores arbejds-
marked, til fagbevægel- 
sens rolle og til samfundet som 
helhed. Vi har i et langt arbejdsliv 
været med til at sikre velfærden for 
vores samfund. Vi har gennem fag-
bevægelsens vedholdende kampe 
bidraget til flere arbejdspladser, 
bedre uddannelsesmuligheder, 
bedre hospitaler og sundhed, for-
skning, udvikling og bedre boliger. 
Ét godt liv fuld af muligheder for 
de fleste.

Det bedste ved arbejdslivet er at 
være sammen med andre, 
imens man får et stykke arbejde 
fra hånden. Det vil vi ikke 
undvære og derfor deltager vi i 
seniorklubben. Her kan vi møde 
gamle kollegaer og få nye ven-
ner samtidig med, at vi fortsætter 
med at påvirke samfundets
udvikling. 

Vi arbejder ikke længere. Men 
i seniorklubberne nyder vi det 
sociale og kulturelle samvær med 
hinanden, som arbejdslivet førhen 
gav os.

I 3F MIDT & ØSTSJÆLLAND HAR VI 
SENIORKLUBBER I RINGSTED, STEVNS, FAXE OG 
HASLEV, OG FOR CHAUFFØRER OG MURER
Hver seniorklub har sit eget program, men vi har også fælles 
arrangementer lokalt og med andre LO-seniorklubber i Danmark. 

Du kan læse mere om arrangementerne i de enkelte klubbers foldere, 
som du også kan finde på  www.3fm.dk

”Det bedste ved at komme er 
den glæde, man får tilbage fra 

folkene, der deltager. Jeg er aktiv 
som formand i seniorklubben og 
i en pensionistbowlingklub, ellers 
hjælper jeg mine børn, hvor jeg 

kan og rejser lidt. Jeg blev murer i 
1959 og var kasserer i 

 fagforeningen fra 1972 til 2003.”

”Det vigtige for mig er
det sociale samvær og at hjælpe 
hinanden til et bedre seniorliv.
Jeg gik ud af folkeskolen efter  
7. klasse og har senere taget 

mange faglige kurser. Jeg har ar-
bejdet ved landbruget, ved skov-

bruget på Gisselfeld og i 
fagforeningen.”

BENT ANDERSEN, 
FORMAND, 
MURERNES SENIORKLUB

ERIK V. NIELSEN, 
FORMAND,  
FAXE EFTERLØNS-OG SENIORKLUB

ER DU SOM PENSIONIST FORTSAT MEDLEM 
AF 3F HAR DU FØLGENDE FORDELE:
 • LO Pluskort giver rabat i mere end 1.200 butikker

• Mulighed for at leje ferieboliger i hele landet

• Hjælp i faglige og sociale sager, der relaterer sig til arbejdslivet

• Gratis masterkort (LO Plus guld)

• Rabat på forsikringer hos Alka og fortsat dækning af  
fritidsulykkesforsikring

• Fagbladet i postkassen

• Kurser for seniorer


