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Leder

Når man er ude efter at se fejl, bør man ikke bruge en kikkert, men et spejl.

Denne gang handler rigtig mange ting i bladet 
om Corona - Covid 19. Og det er jo ikke kun i bla-
det – vores alles liv har handlet om det de sidste 
måneder. Der er rigtig meget der ikke er som før. 
Der er rigtig meget der skulle have været afholdt 
– blandt andet afdelingens generalforsamling.
I skrivende stund ved vi ikke hvornår det er 
muligt at mødes med så mange menneske som 
vi plejer at være til en generalforsamling. Men 
lige så snart det er muligt, så indkalder vi jer. 
Der har været drøftet muligheder om en skrift-
lig afholdelse eller som onlinemøde via Teams 
eller lignende. Men - vi har vurderet at det ikke 
vil være en optimal måde at afholde en gene-
ralforsamling på. Det er trods alt her I skal have 
mulighed for at give jeres mening tilkende – 
uden eventuelle begrænsninger i tekniske eller 
boglige årsager. 

En ting der heller ikke er som før, er at de fle-
ste af jer går på arbejde – men absolut ikke på 
samme måde som før. Der er begrænsninger 
for hvor I må være sammen og der er begræns-
ninger for hvor tæt I må være sammen. Det kan 
være rigtig svært i en produktion. Men der er 
også kollegaer der er blevet sendt hjem. Mange 
er sendt hjem med lønkompensation, en hjæl-
pepakke som regeringen var meget hurtig til at 
indføre. Det betød at I ikke blev afskediget, men 
’bare’ skulle gå hjemme. Det er ok når man kan 
lave noget hjemmefra. Men det er en sær for-
nemmelse når man ikke kan.
Nogle er så desværre også sendt hjem på den 
måde at de er fyret. Rigtig mange vikarer er 
endnu engang dem mister deres arbejde som de 
første. 
Men det gik lige så hurtig denne gang indenfor 
transport og restauranter/hoteller og kantiner.
Her blev man også sendt hjem – men på dag-

penge og ikke lønkompensation. Til gengæld 
ligger der hjemsendelses-aftaler, der betyder at 
man ikke er er afskediget, men vender tilbage til 
arbejdet lige så snart det er muligt.
Muligheden for at deltage i uddannelse var nær-
mest ikke tilsted, da alle skoler jo også lukkede 
ned. Men i takt med at krisen udvikler sig, kom-
mer der flere og flere tilbud om online undervis-
ning. Der findes rigtig gode jobrelaterede kurser, 
som man sagtens kan deltage i hjemmefra. 
Eneste krav er selvfølgelig en PC eller lignede. 
Så det er absolut en mulighed man bør kigge på.

På landsplan er ledigheden steget med rigtig 
meget og tallet ændrer sig dag for dag. Her 
i afdelingen har tallet dog ikke ændret sig så 
meget (ca. 20, afhængig af opgørelsesdato), 
takket været de forskellige ordninger der er ble-
vet brugt. Meget afhænger af om jeres arbejds-
pladser fortsat kan få materiale leveret – og at 
kunderne ikke aflyser deres ordrer fordi de ikke 
kan få varerne solgt. 

Når der i dette blad ikke er en artikel om hvordan 
man skal forholde sig som arbejdsløs, så skyl-
des det at reglerne ændrer sig for hurtigt til, at 
det ville give et retvisende billede her. Så er du 
blevet ramt af arbejdsløshed, så ring hellere en 
gang for meget end for lidt i afdelingen og få 
svar på dine spørgsmål. Vi er ikke så hårdt ramt 
af ledigheden, mens andre 3F afdelinger har haft 
en stigning i ledigheden på over 50 %.
Men jeg er rigtig glad for at vi har den regering 
vi har. Både med hensyn til alle hjælpepakker, 
men også fordi de havde blik for at det heller 
ikke er normale tilstande at være arbejdsløs – og 
arbejdssøgende i. Derfor blev indsatsen midler-
tidig sat i bero.
Jeg ved ikke hvordan I har det – men: Har I lagt 
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Vindere

Vinderne ønskes hjertelig tillykke.
Præmien kan hentes i afdelingen.

Vindere ’Find fem fejl’

Susanne Hansen
Myrbjergvej, Augustenborg

Lene Glinvad
Skoletoften, Svenstrup

Bjarne Hansen
Nedergade, Fynshav

Hvis du kunne sparke personen, der er mest skyld i dine problemer, 

så ville du ikke kunne sidde ned i en måned.

mærke til, at mange borgerlige nu er begyndt at 
omtale forholdsreglerne imod pandemien som 
”nedlukningskrisen” - et sprogligt fif så ansvaret 
for borgernes trængsler bekvemt forskydes fra 
sygdommen til regeringen. 
Jeg siger ikke, at regeringen har håndteret situ-
ationen helt perfekt - hvem kan det, når en så 
usædvanlig krise rammer så hurtigt? Men jeg 
siger, at jeg er lykkelig for, at det ikke er de bor-
gerlige, der står i spidsen for landets ledelse 
i disse dage. Skeler man til andre lande med 
borgerligt styre, ved man, at deres strategi til 
bekæmpelse af sygdommen havde været en 
blanding af skattelettelser til de rige, benægtel-
se og desperate forsøg på at give udlændinge 
skylden for krisen. 
Tilsyneladende opbevarer Danmarks borgerlige 
en masse sten i deres glashus. Hvor ville det 
være rart, hvis de brugte dem til at bygge med i 
stedet for at kaste med dem.

Vi har i afdelingen hele tiden haft helt norma-
le arbejdstider – selv om også vi blev idømt at 
arbejde hjemmefra. Så to man har passet afde-
lingen – og fordelt arbejdet derfra til dem der 
skulle arbejde hjemmefra. Det kan være at det 
har taget lidt længere tid med sagsbehandlin-
gen, men det har så skyldes forbindelsesproble-
mer. Lige i starten af hjemsendelserne – afske-
digelserne, var 3F’s system rimelig overbelastet. 
Det er der kommet styr på.

Så har der midt i det hele også vært afstemning 
til overenskomsterne. Her var vi rigtig i gang med 
at ringe til jer. Både for at minde jer om afstem-
ningen, en selvfølgelig også for at svare på 
eventuelle spørgsmål. Selv om nogle af jer synes 
at I fik rigtig mange påmindelser, så lykkes det 
at få det 3. højeste afstemningsresultat blandt 

alle landets 3F afdelinger. Det er vi meget stolte 
af – at I er så interesseret og gør brug af jeres 
demokratiske ret. FLOT.

I hvert blad har I mulighed for at skrive jeres 
historie og få et velfortjent gavekort for det. Vi 
har dog måttet tage Jensens Bøfhus af listen. 
Jensens Bøfhus har valgt at tage en faglig kamp 
– at lockoute, fordi de vil have en lønnedgang på 
20 kr. for noget af deres personale. 3F har tilbudt 
at være med til at finde en løsning – men også 
her skal der to til en tango.
Denne fremgangsmåde støtter vi ikke under 
nogen omstændigheder. Så derfor er Jensens 
Bøfhus pillet af listen.

Pas fortsat rigtig godt på jer selv -og hinanden og 
lad os være stærke sammen.

Marita
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Onsdag den 11. marts blev vi, ved Vej og 
Park, beordret hjemsendt fra arbejde fra 
og med fredag den 13. marts. Praktisk 
tænkte jeg, at så kunne jeg nå at få tømt 
affaldsspande. Lidt underlig fornemmel-
se, at vi skulle hjem for at undgå smitte-
spredning, men først en dag senere.

Jeg må jo erkende, at Corona-situatio-
nen også gør noget ved mig. Jeg gør mig 
en del tanker og 
når gerne til det 
resultat, at mine 
problemer er luk-
susproblemer.
Aftalt ferie og 
fri skulle afvik-
les som aftalt. 
Selvom det nok 
ramte skævt, så 
var det vel meget 
fair og ok.
Min kone skulle passe sit arbejde som 
sædvanligt, i nødberedskab, så ferie sy-
nes jeg ikke det har været…

Jeg startede hjemsendelsesperioden 
med at have en hævet finger, men havde 
lidt svært med at ringe til lægen – han 
havde vel mere vigtigt at tage hånd om. 
Jeg ringede så heldigvis alligevel, han 
var meget forstående og ville gerne se 
mig. Da han spurgte om jeg hostede, 
måtte jeg jo indrømme, at det gjorde jeg. 
Så ville han ikke se mig alligevel. Jeg blev 
lidt eftertænksom, men fik penicillin og 
det hjalp. I journalen ville han nu alligevel 

ikke skrive, at det var min skråt op finger, 
der var galt med.

Vi måtte hjælpe til med børnepasning at 
børnebørnene. Moren arbejder på pleje-
hjem og det kneb med, at få tingene til 
at hænge sammen. Så midt i denne tid, 
hvor man skal undgå smittespredning, 
havde vi glæde af børnebørnene i hele 
3 dage. Det var trods alt et lyspunkt, vi 

fik inspiceret de lokale 
legepladser og lagt 
puslespil.
  
Svigermor var ved at 
få Corona-kuller. Der-
for hentede vi hende 
skærtorsdag hjem til 
os, naturligvis under 
behørig hensyntagen 
til afstandskravene. 

Da vi så havde spist frokost, ringede 
svigerfar og spurgte om han skulle ringe 
112 - han havde trykken for brystet. Jo, 
han havde blodprop i hjertet og fik en tur 
med helikopter til Odense. Herefter kom 
han hurtigt til Åbenrå sygehus. Første 
dag måtte jeg komme med oplader til 
mobilen, næste dag med medicin, for at 
hente ham på tredjedagen. Spændende 
tider og heldigvis gik det godt.

Jeg kunne jo lige så godt bruge tiden 
og synes da også, at jeg fik bugt med 
ukrudtet i haven. Så fik vi den gode idé, 
at jeg kunne male vores redskabsrum. Da 
det er svært at vurdere en ny farve uden 

Hjemsendt fra arbejde og tilbage igen

Jeg snorker ikke – jeg drømmer jeg er en traktor.
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at se den, kørte vi ud og købte 9 liter ma-
ling. Med maling godt placeret i baga-
gerummet var jeg så klar. Så ringede min 
formand med den glædelige nyhed, at vi 
måtte starte op igen.
Så tirsdag den 31. marts gik det løs igen. 
På det tidspunkt var det meget oppe, at 
offentlig ansatte, i lighed med de privat-
ansatte, godt selv kunne betale med op 
til 5 dage selv. Så jeg måtte bruge ferie 
eller fri for mandag den 30. marts. Det 
synes jeg nu var mere end ok, andre var 
jo blevet fyret og værre ramt. Så kunne 
jeg jo også bidrage med lidt.

Vi møder ind på arbejdet med et kvarters 
interval, og slutter ligeså, for at undgå 
smittespredning. Den første arbejdsdag 
kom min formand med skilt til opsæt-
ning, for at hjælpe med at overholde af-
standskravene.
Bortset fra at jeg næsten glemmer skil-
tet, så kunne jeg godt have tænkt mig, at 
det kunne være formuleret lidt venligere 
- som man oplever i nogle forretninger. 
Alt i alt må jeg sige, at situationen er 
næsten normalt. Jeg laver jo mit arbejde, 
som jeg plejer. Information til os med-
arbejdere er som det plejer – her er der 
plads til forbedringer. Indrømmet luksus-
problemer.
Møder kan afholdes både via Skype og 
Teams. Efter diverse begyndervanske-
ligheder, synes jeg efterhånden, at jeg 
har lært at deltage i møder på afstand. 
Senest var jeg dog til møde i byrådssalen 
på det gamle rådhus, det er nu alligevel 
bedre at kunne se hinanden i øjnene.

FD

Den 11. marts i dette herrens år 2020 blev 
Danmark lukket ned, sådan i ordets bog-
staveliges forstand.
Vi skulle holde afstand, butikker, ar-
bejdspladser blev lukket og ansatte blev 

bedt om at arbejde 
hjemmefra i den 
udstrækning det 
kunne lade sig 
gøre.

Jeg og Ulla fik den 
besked fra vores 
yngste at hendes 

bonusbarns morfar muligvis var smit-
tet med COVID 19 og det meddelte jeg 
straks til Marita som besluttede at jeg 
skulle arbejde hjemmefra indtil videre. 
En underlig situation, nu skulle jeg fysisk 
ikke være til stede sammen med min 
kollegaer. Det var så i samråd med per-
sonalet blevet besluttet at vi i afdelingen 
ville efterleve myndighedernes råd om at 
arbejde hjemmefra med kun telefonisk 
kontakt til medlemmerne i den udstræk-
ning det kunne lade sig gøre. Kunne det 
nu også lade sig praktisere? 

For mit vedkommende betød det i den 
første tid megen kontakt med medlem-
merne, telefonisk og via mail. At kommu-
nikere pr. mail og skrift kan nogle gange 
godt medføre at der opstår misforstå-
elser, vi læser det skrevne som vi nu 
engang tolker det! Så det blev til mange 

Hjemmearbejde i en

CORONA tid

Alle veje fører to steder hen.
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samtaler over telefon, mange positive 
samtaler med nye udfordringer. Ville 
medlemmerne blive fyret/afskediget? 
Men vores forbund, med de enkelte 
grupper i spidsen, var hurtige ude med 
at få lavet lokale aftaler der indebar at 
ansatte på den enkelte arbejdspladser 
kunne sendes hjem med et forkortet op-
sigelsesvarsel uden løn. Opsigelsesvars-
let var fra dag til dag og i første omgang 
gældende frem til den 30. marts 2020 
hvorefter der skulle forhandles nye afta-
ler. Aftalerne betød kort at ingen af vores 
medlemmer ville miste deres arbejde, 
men skulle ansættes igen på normale vil-
kår når situationen igen var normal. 

Aldrig har jeg været så meget i kontakt 
til medlemmer, både medlemmer der 
kontaktede mig eller jeg der kontaktede 
medlemmer for at høre hvordan det stod 
til på deres arbejdsplads. Mit indtryk er 
at medlemmerne generelt var godt til-
fredse med vores service og kontakten.
Som et medlem sagde ”Det er dejligt i 
ringer, så føler jeg mig ikke glemt”

Nå, men den korte periode vi skulle ar-
bejde hjemmefra, blev alligevel ikke 
blevet så kort. I skrivende stund arbejder 
jeg stadig hjemmefra, men på skift med 
mine kollegaer således at vi er 2 på kon-
toret, resten hjemme eller der bliver af-
viklet ferie. Der er en verden til forskel på 
arbejde hjemme eller være sammen på 
kontoret. Det er altid nemmere at få kon-
takt og snakke om tingene når man er 
fysisk til stede i samme lokale, men jeg 
syntes at vi på kontoret i 3F Als har klaret 

det til UG og uden problemer, til gavn for 
medlemmerne og deres bedste.

Jeg har ligeledes et par gange del-
taget i WEB møder på PC og for mit 
vedkommende var jeg noget spændt 
på hvordan det ville gå. Jeg har, som de 
fleste ved, et hørerhandicap, jeg er døv 
og bruger Cochlear Implant. Til min store 
overraskelse og fornøjelse er det gået 
over alt forventning. Det betyder at den 
der har ordret, er på video og så kan jeg 
mundaflæse, men det betyder også at 
der kun er én ad gangen der taler, den 
der har og har fået ordet. Ingen kan af-
bryde uden at have fået ordet, hvilket jeg 
tit oplever på fysiske møder.

Så alt i alt en god positiv oplevelse at 
afholde WEB møder og jeg tror og håber 
at det kunne blive en mulighed fremover, 
specielt hvis det er korte møder uden 
den helt store dagsorden kan jeg se for-
delen ved det.

Lars Rasmussen
Faglig sekretær

De store fremskridt kommer af de små.
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Den 10. februar 
1920 stemte 
sønderjyderne 

sig hjem til Danmark og min familie kun-
ne nu fejre 100 års dansk statsborger-
skab sammen med mange andre. Dette 
skulle selvfølgelig fejres, men det kom 
helt anderledes. Fra Kina kom Coronavi-
rus der satte hele Danmark på Stand By.

100 års genforening og grænserne blev 
lukket
Den 14. marts besluttede Danmark at 
lukke sine grænser. Min mand og jeg 
kørte derfor skyndsomt til Flensborg 
om formiddagen for at besøge vores 
datter som bor der, sammen med kæ-
resten. Det blev kun et kort besøg, en 
hyggestund, de sidste ord og den sidste 
krammer, så skulle vi hurtigt tilbage før 
de lukkede grænserne kl. 12.00. Da vi 
kørte over grænsen fik jeg en hel klump 
i halsen, det føltes som om man havde 
bygget Berliner muren op mellem mig 
og mit barn og nu viste jeg ikke, hvornår 
jeg igen kunne holde om hende. Plud-

selig var jeg i tankerne tilbage i 1920 da 
de flyttede grænsen fra Kongeåen ned 
til Flensborg. Nord og syd for Kongeåen 
har familierne sikkert fejret genforenin-
gen med stor jubel, men hernede, har 
begejstringen nok holdt sig i grænser. 
Min bedstefar stemte dansk og selvom 
han var glad for resultatet, måtte han se 
i øjnene, at nu var han afskåret fra sine 
forældre i Handewittenfeldt. Det har sik-
kert været forfærdeligt, det mærkede jeg 
på egen krop, da jeg sagde farvel til min 
datter. I dag er der ingen der tænker over 
dette, for grænserne har stået pivåbne i 
årtier. 

Krisen har fået det bedste og værste 
frem i os
En lørdag morgen besluttede min mand 
og jeg at gå en tur. På vejen gik vi for-
bi en mand der luftede sin hund. Han 
hvæssede efter os ”de 2 meter gælder 
også for jer” og han havde ret, det havde 
jeg helt glemt og ville give manden en 
undskyldning.  Men da han kaldte mig 
dumme svin, synes jeg ikke længere det 

Kastede 
lokumspapir 
over 
grænsen

Giv jeres børn mere hvidløg, så kan I også finde dem i mørke.
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var nødvendigt. Alt imedens vi gik råbte 
han flere gange efter os dumme svin, 
dumme svin. Min mand ville svare ham, 
men det satte jeg en stopper for, man 
skal ikke diskutere med en person, der er 
ude af selv pga. angst. Det, der rystede 
mig, var at manden var kampklar – klar 
til at bruge vold, som argument for, at 
der skulle holdes afstand. Et stykke hen 
ad vejen tænkte jeg på, at hvert år dør 
ca. 1400 danskere af stress, dem er der 
ingen der flipper ud over, men hvor man-
ge vil mon dø i år pga. angst for at blive 
smittet med Corona? 

Kastede lokumspapir over grænsen
I påsken havde jeg fået nok, jeg ville se 
min datter. Vi havde ellers talt sammen 
over WhatsApp og sms’er og andet, men 
nu ville jeg se og tale med hende. Vi af-
talte at mødes ved grænsen ved Flens-
borg. Vi havde wc papir med til hende, 
for i Flensborg hamstrede folk stadig og 
mange steder var reolerne tomme for 
bestemte varer, og deriblandt wc-papir. 
Der var ca. 4 meter imellem os og vores 
datter, men vi kunne fint tale sammen. Vi 
kastede lokumspapir over grænsen, uden 
at vide om det overhovedet var ulov-

ligt eller ej, men vi var 
egentlig også ligegla-
de, vi bliver vel næppe 
varetægtsfængslet for 
at kaste lokumspapir 
over grænsen. En tysker 
råbte til os, at hvis vi 
kravlede under og over 
grænsen ville det koste 
250€, hvis vi blev snuppet. 

Vi var ikke de eneste der hilste på fami-
lien på den anden side. Et pensioneret 
ægtepar hilste på deres søn og hans 
tyske kone og deres 2 børnebørn. Et kæ-
restepar var der også, han var dansker 
og hun var fra Tyskland og havde hendes 
forældre med, som så meget ulykkelige 
ud.  

Genforeningsfesten får en hel anden 
genfølt betydning, når grænserne ende-
lig genåbnes. For nu har vi på vores egen 
krop mærket og følt, hvad det vil sige at 
blive skilt fra dem vi holder af. Om det så 
var grænserne der blev lukket eller Coro-
na der skilte os ad, gør ingen forskel. 

I vores familie er vi allerede begyndt at 
planlægge denne festlige 
genforening og jeg har alle-
rede bestilt genforeningsøl-
let dertil.
Hele Danmark kan på et 
tidspunkt fejre genfor-
eningsfest, det glæder jeg 
mig til.

RC

Man skal ikke bære nag. Det sparer tid og energi, kun at hade idioten i gerningsøjeblikket.



10

Navn:                        _____________________________________________

Adresse:        _________________________________________________
 
Fødselsdag.: __________________________________________

Løsningen afleveres til 3F Als, Nørreled 33, Guderup, 6430 Nordborg, 
Senest den 6. juli 2020 
Hvis du ikke kan nænne at klippe i bladet, er det i orden at tage en fotokopi.

Find fem fejl

En udvalgt bogsamling er medicin for sjælen.



11

Vi ønsker alle vore jubilarer
 hjertelig tillykke

Jubilarer
10 års
01.05 Thorkild F. Nielsen
27.05 Stefan Lüthje Davidsen 
06.01 Finn Thøysen Rasmussen

25 års
03.04 Lars Abild
03.04 Allan Havgaard Nielsen
03.04 Vibeke Kristensen
11.04 Erik Lund Petersen
17.04 Frank Madsen
01.05 Hanne Løper 
01.05 Susanne Marie Bækdal
01.05 Grethe Hansine Lund
01.05 Helle Nielsen 
01.05 Sandie Lorentzen
01.05 Mary Concy Punithaseelan
01.05 Birthe Helene Pedersen
03.05 Gert Nissen
01.06 Gitte Johannesen Lorentzen
01.06 Gitte Samsø Pharao
01.06 Ina la Cour Andersen
01.06 Jens Boysen Andersen
04.06 Klaus Nielsen Fine

40 års
01.04 Bente Træger Elneff
15.04 Bent Mogensen
28.04 Niels-Christian B.Nicolaisen
01.05 Lone Buch
19.05 Marius H. Rasmussen 
19.05 Merete Sostack Hansen
23.06 Jes Henry Friedrichsen

50 års
01.04 Preben Paulsen
11.04 Anita Wrang 
01.06 Jørgen Peter Asmussen

60 års
15.05 Bent Christian Brock
12.06 Helge Valdemar Sørensen

Nogle giver komplimenter på en måde, som om de forventer at få en kvittering.



12

AES har udsendt vejledning 9210/2020 om 
anerkendelse af arbejdsskader relateret til 
covid-19. Anerkendelseskriterierne adskil-
ler sig markant fra, hvordan anerkendelse i 
arbejdsskadesystemet i øvrigt finder sted.

Sædvanligvis er det en forud-
sætning, at arbejdets forhold 
har medført en væsentlig og 
relevant forøgelse af risikoen for 
den pågældende skade. 
Bliver en medarbejder smittet 
med influenza af en kollega, 
anerkendes det som udgangs-
punkt ikke, da sygdommens 
opståen i praksis er sket uden 
relation til arbejdet og arbejdets 
forhold. Kun hvis skadelidte 
grundet sit arbejde er udsat for 
en særlig og markant smitteri-
siko, eksempelvis som læge, vil 
influenza kunne anerkendes som arbejds-
skade.

Dette princip fraviges ved covid-19. Her vil 
der efter vejledningen også ske anerken-
delse, hvis blot det kan sandsynliggøres, at 
smitten er sket på arbejde. Det indebærer 
i praksis, at alle befolkningsgrupper – og 
ikke kun sundhedspersonale – kan få aner-
kendt covid-19 som arbejdsskade.

Kriterierne for anerkendelse er herefter, at:
• Det skal enten påvises eller som mi-

nimum sandsynliggøres at vedkom-
mende er (eller har været) smittet med 
covid-19. En positiv test herfor, eller en 
test som viser antistoffer efter tidligere 

smitte vil være tilstrækkeligt. Hvis ikke 
der foreligger en test, vil anerkendelse – 
efter omstændighederne – også kunne 
ske ud fra skadelidtes egen symptom-
beskrivelse, men det vil forudsætte en 

øget grad af dokumentation 
for, at skadelidte har været i 
berøring med covid-19 smit-
tede.

• Det skal sandsynliggøres, 
at smitten er indtruffet, mens 
skadelidte har været på ar-
bejde. Beviskravene er ikke 
fuldstændig klare, men hvis 
vejledningen står til troende, 
vil det være tilstrækkeligt, at 
det blot er mere sandsynligt 
at smitten er sket på arbejdet 
end at den er sket privat. 

Navnlig kriterium 2) stiller øgede krav til 
hvordan anmeldelsen af arbejdsskaden 
formuleres. Det afgørende er, at det be-
skrives udførligt hvilken social kontakt og 
eksponering skadelidte har haft henholds-
vis på arbejde og privat. Det er ikke et krav, 
at skadelidte kan pege på en sikker eller 
formodet smittekilde – i realiteten skal 
skadelidte blot have været mere ekspo-
neret i arbejdsmedfør end privat. Hvis dog 
omvendt skadelidte kan fremvise doku-
mentation for, at f.eks. en nær kollega har 
været smittet i eksponeringsperioden, vil 
det i sagens natur være et væsentligt be-
vis.

Peder Petersen
socialrådgiver

Anerkendelse af arbejdsskader 
relateret til Covid-19

Ensomhed er Guds audiensrum.
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Vi håber at alle har 
det godt og kommer 
godt igennem Coro-
na krisen.
Vi har desværre 
mistet vores kære 
bestyrelsesmedlem 
Helga Nielsen. Helga 
døde d. 5. april.
Det betyder at 
Preben Lund Chri-
stensen indtræder i 
bestyrelsen. Vi fik jo 

ikke valgt en 2. suppleant på generalfor-
samlingen, men Preben var 2. suppleant i 
sidste periode, og han havde sagt ja til at 
fortsætte som suppleant.

På grund af Corona krisen har vi jo des-
værre måtte aflyse alle vores arrange-
menter frem til 1. september 2020. Det er 
gået ud over 2 lottospil, et foredrag med 
Sydtrafik og vores endags udflugt til Tir-
pitz museet d. 10. juni. Foredraget og ud-
flugten forsøger vi at få flyttet til 2021.

Vi håber at kunne starte op som normalt 
d. 1. september 2020, så vores første ar-
rangement er lottospil d. 2. september 
og derefter Grilleftermiddag d. 9. sep-
tember kl. 14 i huset. 

Herefter kører vores program forhåbent-
lig som normalt:
Lottospil onsdag d. 2. september – ons-
dag d. 7. oktober og onsdag d. 4. novem-
ber.

Onsdag d. 21. oktober kl. 14.00 besøg af 
Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen.
Fredag d. 27. november kl. 14.00 Julefro-
kost, dørene åbnes kl. 13.15.

Onsdag d. 9. december kl. 14.00 ad-
ventsfest, dørene åbnes kl. 13.15.

Vi opfordrer til at gå ind på vores hjem-
meside for at følge med, den vil vi holde 
opdateret.
Hjemmesiden hedder alsklub60.dk

Med håbet om, at alle må forblive sunde 
og raske, ønsker bestyrelsen jer alle en 
god sommer.

På bestyrelsens vegne 
Per Lund

Lidt nyt fra Efterlønsklubben

Livet blander sig ikke i åndedrag, men i øjeblikke, der har frarøvet dig pusten!



14

Hvad skal man lave, når man er ung og 
ikke har noget arbejde, men en masse 
energi i overskud?

Tre unge knægte i alderen 17-19 år ke-
dede sig bravt. Jonas Thomsen havde 
arbejdet lidt som kurér, men det var ikke 
rigtig noget for ham. Andreas Tørøk hav-
de arbejdet hos en svineproducent og 
var også startet på landbrugsskolen, da 
han fandt ud af, at det ikke lige var ham. 
Emil Lehné havde arbejdet med lidt af 
hvert, men ikke noget der fangede ham.

Nu fik de tre knægte i stedet tiden til 
at gå med at drøne rundt på ATV´er og 
brænde en masse benzin af. En dag i 
december 2019 var turen kommet til 
Brandsbøl Krigshavn. Her var der en del 
grus, som de syntes, det var skægt at 
køre rundt i, så gruset stod ud til alle si-
der.

Samme aften blev formanden for 
Brandsbøl Bådeklub, Thøge Jørgensen 
ringet op af et medlem, som kunne for-
tælle, at der så forfærdeligt ud ved hav-
nen. Gruset lå spredt ud over det hele. 
Thøge troppede op i havnen, og kunne 
med lethed følge sporet af ATV´erne lige 
til den ene af drengenes bopæl. Han fik 
derefter fat på drengene og bad dem om 
at tage ned på havnen og få gruset revet 
pænt på plads igen. Drengene var bare 
lettede over ikke at få en skideballe, eller 
blive meldt til politiet, så de gjorde, som 
Thøge bad dem om.

Dagen efter kom de med en kasse øl 
til Thøge, som tak, og han inviterede 
dem efterfølgende på en snak, hvor han 
opfordrede dem til at få et arbejde, i 
stedet for at lave gale streger. Den var 
de helt med på. Thøge hjalp dem med 
en ansøgning til en af Danmarks største 
entreprenørvirksomheder, Arkil, hvor han 
selv har været i snart 30 år. Da Arkil fik 
brug for ekstra arbejdskraft, var Thøge 
ikke sen til at foreslå de tre gutter, som 
jo havde masser af energi og gåpåmod. 
Efter et par uger, var de alle i gang. De 
arbejder bl.a. med at køre gravemaskine, 
traktor og med brolægning.

Arkil tilbød dem en uddannelse som 
struktør. Det ville betyde fast ansættelse 
i mindst 4 år, men det ville også betyde, 
at de ville gå temmelig meget ned i løn, 
så det valgte de i første omgang at takke 
nej til. Jonas, som er nybagt far, og der-
med har en familie at forsørge, overvejer 
dog tilbuddet, da det jo vil give mere i 
løn efter endt uddannelse, samt større 
sikkerhed i firmaet. Da mange af de ud-
dannede folk i branchen er ved at være 
oppe i årene, er der brug for nye kræfter. 
Derfor vil Arkil gerne uddanne flere unge 
til at tage over, når de ældre går af.

Drengene har fået et rigtig godt sam-
arbejde og venskab med Thøge. De har 
stor respekt for ham, fordi han behandler 
dem som ligeværdige, og ikke som nogle 

Fra ATV til gravemaskine

I en verden fuld af kopier, er det skønt at være en forbier.
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utilpassede unge. De ses også privat, og 
Thøge giver gerne en hjælpende hånd, 
når en motor lige skal repareres. 

De første to uger, lånte de regnfrakker af 
Thøge, da det var et forfærdeligt uvejr, 
og man ikke får arbejdstøj før uge tre i 
firmaet.

En af deres arbejdskolleger og gode ven, 
Lukas Riedel, blev ansat i august 2019 
efter han havde været i praktik i firma-
et, som et led i kontanthjælpsprojektet 
”Unge På Toppen” mellem Aabenraa 
Kommune og områdets virksomheder. 
Et projekt som kommunen har haft stor 
succes med i nu tre år. Lukas har be-
stemt sig for at tage uddannelsen til 
struktør, når næste hold starter.

Alle drengene er fulde af lovord om Arkil. 
Det nærmest fyger i luften med roser. 
Der er højt til loftet. De har det frit. Det 
er aldrig noget problem at få fri, hvis de 
skal noget. Alle er hjælpsomme. Hvis de 
lige står og mangler et værktøj til et pro-
jekt derhjemme, kan det som regel også 
lånes med hjem.

Om drengene bliver i firmaet eller om de 
også bliver trætte af det, kan kun tiden 
vise. Men efter hvad de siger, så er det i 
hvert fald et sted de gerne vil blive. Og 
de har i hvert fald fået øjnene op for, at 
ledighed ikke fører til noget, og arbejde 
giver tilfredshed og så skader det jo hel-
ler ikke, at der er penge i skidtet.

NMG

Unge på toppen
Projektet Unge på toppen skal aktivere et 
hold af unge kontant- og uddannelseshjælps-
modtagere i Aabenraa, så de får opbygget 
deres selvtillid og bliver i stand til at bestride 
et job eller gennemføre en uddannelse med 
succes. Deltagerne skal gennem et forløb 
med kost, fysisk træning, cykeltræning, per-
sonlig udvikling og virksomhedspraktik i en 
transport- og logistikvirksomhed.
Projektet slutter af med, at de unge cykler til 
Alpe d'Huez i Frankrig, og at de derefter fort-
sætter i enten job eller uddannelse.

Nu rolig: Livet er blot et eksperiment.
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Fra den ene dag til den anden, blev livet, 
som vi kender det, sat på ”stand by”. For 
mit vedkommende blev tre teaterfore-
stillinger, et foredrag, en vandreevent, en 
60-års fødselsdag, en 40-års fødsels-
dag, en 30-års fødselsdag, en barnedåb, 
en konfirmation, tre generalforsamlinger 
samt diverse genforeningsarrangemen-
ter enten udskudt eller helt aflyst. I skri-
vende stund er der kun sat ny dato på 
konfirmationen.

Men hvad finder man så på at lave, når 
arbejdet også er udskudt?

Jeg kender ikke nogen, der er, eller har 
været, smittet med Corona, men jeg 
har et meget nært familiemedlem, som 
under ingen omstændigheder kan tåle 
at blive smittet. Så jeg holder mig, for 
så vidt muligt, hjemme eller hos nævnte 
familiemedlem.

Manglen på gær i starten af krisen, for-
talte mig, at mange åbenbart ville bruge 
tiden på at bage. Det måtte jeg også 
prøve. Nu har madlavning og bagning al-
drig været min stærke side, og jeg kunne 
ret hurtigt konstatere, at det stadig ikke 
var her, jeg havde min spidskompetence. 
Til gengæld havde jeg jo god tid til at se 
tv. Men ak, hvis det ikke handlede om 
Corona, så var det genudsendelse på 
genudsendelse. 

Nu bor jeg heldigvis på landet, hvor der 

er masser af natur at boltre sig i. Da jeg 
også har både hus og have, var der så-
mænd da nok at tage sig til. Det var bare 
motivationen, det kneb lidt med. For hvor 
er fornøjelsen lige, ved at gå at lave al-
ting selv, for sig selv?

Men det endte da med, at jeg tog mig 
sammen til at male mit badeværelse. Et 
rimeligt overkommeligt projekt. Det gik 
jo egentligt meget godt. Jeg fik blod på 
tanden og fik også malet soveværelset. 
Det var lidt mere omstændeligt, da der 
var møbler, der skulle fjernes, og lamper 
og hylder skulle skrues ud af væggen. 
Men det gik også. Så gjaldt det om at 
holde sig til ilden. Gæsteværelset havde 
igennem flere år trængt til reparation 
af tapet, da det var revnet flere steder. 
Skulle jeg også lige få det ordnet, nu da 
jeg havde tiden til det? Tja, hvor svært 
kunne det være?

Da værelset var tømt for møbler og 
billeder, viste det sig, at tapetet faktisk 
sad temmelig løst flere steder, så det 
blev besluttet at skifte det helt. Jeg er 
ikke selv den store tapetserer, så nu har 
jeg bestilt håndværkere til skift af tapet. 
De havde naturligvis ikke tid ligge med 
det samme, så i skrivende stund har de 
endnu ikke været her, men de kommer 
om nogle dage, og når de er færdige, 
så skal jeg selv i gang med malerullen. 
Gulvtæppet skal også skiftes og nye gar-
diner er nok også nødvendigt. Bagefter 

Mit liv på ”stand by”

Nogle mennesker mærker regnen, andre bliver kun våde.
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maler jeg også mit gamle chatol om, og når nu jeg er så godt i gang med malerrullen, 
så får havemøblerne og redskabsskuret også lige en omgang. 

Da jeg alligevel skulle flytte ting og sager ud af værelserne, blev der sorteret en del 
fra, som jeg ikke længere bruger. Så nu har jeg en masse ting, bl.a. næsten ¼ af mit 
tøj, som ender i en genbrugsbutik, når jeg en gang får tid til det.

For mit vedkommende kom der da lidt godt ud af Corona-krisen. Desværre er det 
ikke alle, der har været så heldige, og personligt glæder jeg mig nu også til, at livet 
bliver normalt igen.

NMG

Modvind er altid god, når man skal den anden vej.
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Jan Hansen 
er født i Tør-
ring Uldum 
som ligger 
i nærheden 
af Vejle.

Da Jan var 4 år, flyttede familien til Søn-
derborg fordi faderen fik arbejde ved HP 
Ewers. Efter et par år ved Ewers var der 
ikke mere arbejde der, så faderen fik nyt 
arbejde i Marstrup. I femte klasse (1977) 
gik turen tilbage til Sønderborg hvor Jan 
boede indtil tiden var inde til at flytte 
hjemmefra. 

Jan valgte landbruget som sin arbejds-
plads, og endte med en landbrugsud-
dannelse med en overbygning med 
lysegrønt diplom, og fik også en gård 
sammen med 3 andre.  Lovændrin-
ger i 1991 stoppede dog deres projekt 
omkring svineavl, men Jan fortsatte 
på ejendommen indtil 1993, hvor det 
blev tid til at ryste posen. En ugent-
lig arbejdstid på 60-65 timer gjorde 
familielivet svært.
 
Det nye arbejde blev fragt, og firmaet 
TNT, der ”vandt” Jan’s arbejdskraft, og i 
slutningen af 93 blev han spurgt om han 
ville køre nødhjælpskørsel i Balkan lan-
dene, hvilket Jan sagde ja til. Under kri-
gen i 93 til 97 blev han såret i armen og i 

2005 var det slut med nødhjælpskørsel. 
Næste stop blev Linak indtil 2005, hvor 
han blev opsagt i tredje fyringsrunde.
Derefter venter der et job med løntilskud 
som pedelmedhjælper i en børnehave, 
og Jan finder ud af at det grønne stadig 
er dejligt, og det hele munder ud i en læ-
replads som gartner - hvor Jan kommer 
til skade.  Med 3F Als’ hjælp kommer han 
videre til det grønne område ved kom-
munen og ender med at blive udlært ved 
Vej og Park i 2015. 
Jan hjælper desuden unge mennesker 
med lektielæsning
2016 får Jan konstateret lymfekræft.

En stor del af dit liv har landbruget altid 
haft en stor plads i dit hjerte, hvorfra kom-
mer denne interesse? 
Jeg tror det stammer fra min far der fik 
arbejde ved foderstoffirmaet, hvor han 
kørte lastbil. Min bror og mig var med 
ham, så tit vi kunne og hjalp ham så 
meget vi kunne. Jeg tror at interessen 
kommer derfra.
 
Posen rystes, og du vælger denne gang 
landevejen og det ”frie” liv som en lande-
vejens cowboyer. Men det bliver hurtigt til 
nødhjælpskørsel og dermed kørsel i uroli-
ge lande, hvordan var det at opleve alt det 
der skete i denne årrække?
Ja, jeg startede med at køre fragt for 
TNT-logistik i DK og EU i ca. 7 mdr. Så 
blev jeg spurgt om jeg kunne tænke mig 

Selv om det er hårdt - 
så kan man altid finde noget positivt

Livet er en nød. Det lader sig ikke knække mellem to bløde puder.
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køre nødhjælp. Jeg skulle ikke tænke mig 
om ret længe, men jeg måtte lige hjem 
og tage snakken. Vi blev enige om at vi 
kunne prøve i en periode. Det bliv så fra 
1993 - 2006. jeg har aldrig fortrudt det. 
Jeg ved at det gjorde en forskel og at det 
var nødvendigt. Der er sket meget skidt 
under krigen. Men jeg har også fået no-
get godt ud af det. Jeg har fået mange 
gode venner som jeg stadig skriver med.

Efter ”hjemkomsten”, efter så mange år 
på landevejene, kommer der arbejde på 
fabrik, og uddannelse, hvordan var dette 
skifte?
I 2006 valgte jeg at stoppe nød-
hjælpskørslen efter ønske fra mine børn. 
Den mindste af mine drenge sagde en 
dag til mig ” far, det er ikke sjovt at se 
dig nyhederne mere” der havde man lige 
vist noget om krigen, - så valget var ikke 
svært. Jeg får arbejde på Linak frem til 
2008 hvor krisen ramte. Jeg bliv sagt op 
sammen med 100 andre i tredje fyrings-
runde. Heldigvis stod jeg i en ordentlig 
fagforening. Gennem 3F fik jeg et løn-
tilskuds job i en børnehave som pedel-

medhjælper.
Så kom interessen for det grønne igen 
og jeg får arbejde ved en anlægsgartner, 
hvor jeg var i ca. 3 år. 
2011 får jeg en blodprop i hjernen og 
måtte stoppe. Efter en stor hjælp fra 
Sønderborg kommune og efter 1 helt års 
genoptræning skulle jeg igen ud på ar-
bejdsmarked. 
Og igen hjalp 3F Als mig med at finde 
noget. Jeg kom igen i løntilskudsjob ved 
Vej og Park. Det resulterer i en voksen-
læreplads. Jeg blev udlært i 2015 og er 
stadig ved Vej og Park.    

I 2016 for du konstateret lymfekræft, hvor-
dan takler man sådan en besked, og hvad 
er det?
Jeg tror ikke man kan takle det. For mig 
var det et rigtigt hårdt slag. Der gik lang 
tid inden det gik op for mig at det var 
alvorligt. Det skete først rigtigt da jeg 
skulle ind og have den første kemo-be-
handling.
Men det hele startede i 2016 hvor jeg fyl-
der 50 år. Der får man tilbudt en under-
søgelse for tarm/endetarms kraft. Den 
sender jeg selvfølgelig ind og den viste 

at jeg have nogle polyp-
per i tarmen.  Dem får 
jeg fjernet og undersøgt. 
Det viser sig, at der ikke 
er noget. 
Men ca. en uge efter bli-
ver jeg ringet op fra sy-
gehuset at de gerne ville 
se mig. Mine tal var ikke 
helt rigtigt. Efter en mas-
se prøver og undersøgel-

Vil vi træffe chancen, må vi selv gå halvvejen.
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ser måtte de fortælle mig at jeg havde 
Non-Hodgkin lymfekraft i stadie 2 og så 
kommer jeg i kemo behandling. 
Den gennemfører jeg og får at beskeden 
om, at man mener den er bekæmpet. 
Jeg kommer til kontrol flere gange, men 
kræften vender tilbage i slutningen af 
2017. Sygehuset starter en ny kemo-be-
handling op. Nu har jeg været i behand-
ling siden. De har svært ved at bekæmpe 
kræften. Det er en hård kamp og den er 
hård ved en.

Men jeg har en dejlig familie der hjælper 
og støtter mig. Jeg er på arbejde, i det 
omfang jeg kan og der har jeg også nog-
le rigtigt dejlige arbejdskollegaer.  Det er 
lidt af mit liv og oplevelser. 
Håber at nogen kan bruge lidt af det, 
for selv om der kommer et nyt skifte el-
ler modgang så skal man tro på det og 
bruge den hjælp man kan få. Det har jeg 
gjort - med hjælp fra Sønderborg kom-
mune og 3F Als. 1000 tak.

PLC

Konflikten

Krigen i Bosnien-Hercegovina var 
en international væbnet konflikt, 
der foregik mellem marts 1992 
og november 1995. Krigen havde 
adskillige deltagerlande. Den 
Internationale Domstol fastslog 
senere, at konflikten var mellem 
Bosnien, Jugoslavien og Kroatien.

Hvad er non-Hodgkin lymfom?

Non-Hodgkin lymfom er en kræftsyg-
dom, der opstår i kroppens lymfeknu-
der. Der findes omkring 30 forskellige 
undertyper af non-Hodgkin lymfom. 
Der bliver hele tiden udviklet nye 
behandlingsmuligheder og mere skån-
som medicin.

Når du kommer til en skillevej, tag den.
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Fantastik hvor hurtigt vores liv bliver for-
andret på så kort tid, ingen havde troet 
at det kunne ske så drastisk. Hele verden 
er ramt og har forandret sig.

Fra at man havde faste rutiner med fami-
lien og på jobbet, er 
alt vendt på ”hove-
det”, forstået på den 
måde at man er me-
get påpasseligt med 
hvor man befinder 
sig og med hvem 
og med hvor mange 
andre mennesker.

Den frihed man mener alle har til at gøre 
alting uanset hvad, er der ikke længere. 
I alt den forandring som man nu skal 
begå sig i, det kan være vanskeligt at 
forstå, men se også det positive.

Gå ned i gear ………. man skal lære at være 
alene med sig selv eller måske kun med 
den nærmeste familie. Der er tid til hin-
anden, tid til at fordybe sig i noget som 

man tidligere ikke have tid til eller ikke 
gav sig selv tid til.

Fra en verden som efterhånden havde 
udviklet sig til at være mere og mere 
egoistisk, alle passer sig selv og har ikke 
overskud til også at tage sig af andre. 

Nu skal man være mere tålmodigt, give 
plads andre mennesker med afstand, at 
være sammen på en anden måde. Vise 
omsorg til hinanden var næsten noget 
man havde fortrængt, mennesker har 
brug for mennesker, følelsen af at man 
ikke er alene. 

Håb for fremtiden ….. når denne virus 
er under kontrol, er at man holder fast 
i det man har lært. Fortsat være positiv 
og være opmærksom og give plads og 
stoppe op en gang imellem og være gla-
de sammen. Dette er bedre end medicin 
og er med til at mennesker trives.  

EC

CORONA - virus 2020  

Visse folk er så nærtagende at de føler sig forbigået, når de bliver overset af en epidemi. 
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Aldrig nogensinde har vi stået i en lig-
nede situation, der næsten ligner krigs-
tilstande, hvor vi blev tvunget til at stå 
sammen, hver for sig. I Corona krisen har 
det vist sig, at Den Danske Models styrke 
virker, når vi står sammen i et stærkt fæl-
lesskab.

Det var en kaotisk opstart i den globale 
sundhedskrise. Ingen havde nogen erfa-
ringer vi kunne støtte os til, ingen historie 
vi kunne lære noget af, en krigslignende 
tilstand hærgede - og følelserne lå blan-
ke. Først da trepartsaftalen kom i orden, 
gav der ro blandt kollegaerne der frygte-
de at miste deres job og hvordan så med 
økonomien!

Handlingsplanerne på virksomheden, var 
lige så forskellige og forvirrende, som der 
var ledere der skulle håndtere og tolke 
trepartsaftalen. I den ene afdeling send-
te man konsekvent alle vikarerne hjem, 
i en anden beholdt man alle vikarerne 
for at sikre sig, at de kunne få de samme 
oplærte arbejdskraft tilbage efter krisen, 

og sendte 
i stedet de 
fastansat-
te hjem. 
Treparts-
aftalen 
gav mange 
muligheder 
og ingen 
entydige 

forklaringer. Det der var rigtigt den ene 
dag var forkert den næste dag og skabte 
stor frustration hos alle parter.

Uklare roller og moralske forestillinger 
kolliderede da den ene afdeling sendte 
sine fastansatte hjem på lønrefusion, 
samtidig med, at afdelingen lige ved 
siden af, 
begyndte 
at hente 
tidlige 
oplærte 
vikarer til-
bage. Det 
hang i min verden ikke sammen og slet 
ikke med ledelsens budskab til os tillids-
repræsentanter, at vi som produktions-
arbejder var for dyre i forhold til vores 
udenlandske kollegaer. Det hang heller 
ikke sammen med at de bliver sendt 
hjem pga. arbejdsmangel, som var en del 
af aftalen for at kunne få lønrefusion fra 
trepartsaftalen. Det var spild af uudnyt-
tede ressourcer. Vi kunne bruge krisen til 
at øge vores fleksibilitet og udvide vores 
kompetencer. 
Vikarerne skulle for længst være fastan-
satte. 

Her i krisen blev det meget tydeligt, at 
vikarerne ikke længere var én arbejds-
kraft der blev hentet ind i højsæson, hvor 
de læres op på en plads der var nem at 
gå til og når højsæsonen slutter, bliver 
sendt hjem. De var blevet til en fastdel 

En ny virkelighed ventede os

Det vigtige er at blive ved med at stille spørgsmål.



23

af mandskabsplanen og arbejder på lige 
fod med fastansatte, det ene år efter det 
andet, uden samme regler og tryghed. 

Det blev helt tydelig da de sendte 
fastansatte på lønrefusion og beholdt 
vikarerne. Ledelsen måtte blankt 
erkende, at vikarerne ikke kunne erstat-
tes af de fastansatte, da de ikke var op-
lærte på vikarernes pladser. Nogle sad 
ved nøglemaskiner som det tog flere 
måneder at blive oplært ved, og i denne 
krise her ville det være spild af ressour-
cer i form af oplæring af fastansatte der 
skulle tilbage til egen afdeling, når krisen 
sluttede. Når en vikar ikke kan erstattes 
af en fastansat, skulle de efter min me-
ning, for længst være fastansat.

Min frygt krævede en handling.
Hvordan havde det set ud i en fyrings-
runde? ville de så fyre de fastansatte og 
beholdt vikarerne for at spare oplæring 
væk og hvad med tryghed i ansættelsen, 
som vikarerne skulle give os, hvor blev 
den af? 
Derfor skrev jeg til Kim Fausing, for jeg 

var i tvivl om han overhovedet viste, hvad 
der foregik og om han i det hele taget 
kendte til de udfordringer vi tillidsrepræ-
sentanter, havde i forhold til vikarerne. 
I fællesklubben har vi i mange år forgæ-
ves presset på hos HR, for at vikarerne 
ikke fastholdes i usikre arbejdsforhold, vi 
ønskede at indgå en lokalaftale om bru-
gen af vikarerne, for at sætte klare regler.

Jeg regnede egentligt ikke med at høre 
fra Kim Fausing, men en uge senere rin-
gede han til mig og vi fik en lang samtale 
om forholdene og han gav mig ret i man-
ge af mine påstande og synspunkter. 
Han lovede at tage emnet med ned på 
ledelsesgangen for at høre deres argu-
menter. 

En uge senere igen kom der besked fra 
HR: alle hjemsendte skulle tilbage på 
arbejde og skulle erstatte vikarerne. De, 
der havde en sygdom som gjorde, at de 
ikke måtte gå på arbejde, skulle syge-
meldes mod lægeerklæring. Ledelserne 
i områderne skulle forklare, hvorfor de 
havde hjemsendte samtidig med de hav-
de vikarer inde.

Jeg var dybt imponeret over den positive 
reaktion jeg fik fra Kim Fausing, det hav-
de jeg slet ikke forventet.

RK

Når man har haft succes, er det sværeste at finde nogen, som glæder sig på ens vegne.
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Så fik vi overstået overenskomsten af-
stemningen 2020 og som bekendt blev 
den vedtaget med et stort flertal af de 
afgivne stemmer.

Hotel og restauration
Løn- og tillægssatserne reguleres 1 gang 
om året, hhv. 1. marts 2020, 1. marts 2021 
og 1. marts
2022. Minimallønnen forhøjes med 2,50 
kr. pr. time hvert år. Tjenernes garantiløn 
forhøjes 3,20 kr.
pr. time pr. time i 2020 og 2021, og kr. 
3,15 i 2022. Lønnen for medhjælpere un-
der 18 år forhøjes
med 1,45 kr. pr. time hvert år.
Elevlønnen stiger med 1,7% pr. år. Her-
udover stiger forskudttidssatserne for 
elever med 1,6% pr. år.
Elever får ret til pension, hvis eleven er 
fyldt 18 år og har opnået 2 måneders an-
ciennitet i virksomheden.
Lønforhandling: Hotel- og restaurations-
overenskomsten og elevoverenskomsten 
er minimallønsoverenskomster. Det be-

tyder, at du som udgangspunkt skal have 
en højere løn end de lønsatser, der frem-
går af overenskomsten.

Kantineoverenskomsten
Lønnen stiger 3,20 kr. pr. time i 
de første 2 år, og 3,15 kr. pr. time 
det sidste år
- i alt 9,55 kr. pr. time over 3 år.
Fagtillæg betales fremover også 
til medarbejdere med en relevant 
faglig uddannelse.
Fritvalgskontoen stiger til 7 % 
over de kommende 3 år. Pr. 15. 
marts 2020 udgør den 5 %, pr. 15. 
marts 2021 6 %, og pr. 15. marts 

2022 udgør den i alt 7 % af den feriebe-
rettigede løn
Vagtplaner: Skal nu mindst omfatte tur-
nusperioden, normalt 4 uger.

Serviceoverenskomsten
Serviceoverenskomsten dækker det pri-
vate rengøringsområde, og er en normal-
lønsoverenskomst.
Det betyder, at din lønudvikling ligger 
fast de næste 3 år. Her kan du se de væ-
sentlige resultater i overenskomstforny-
elsen mellem 3F Privat Service, Hotel og 
Restauration og arbejdsgiverorganisati-
onen DI.

Løn
Grundtimelønnen stiger med 2,46 kr. i 
timen hvert af de 2 første år, og med 2,43 
kr. i 2022.

Overenskomst 2020
Hotel og restauration, Kantine, Service og Transport

Hvis lykken aldrig tog en ende, ville der ikke være nogen lykke.
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Normaltimelønnen og præstationsløn-
nen stiger 3,20 kr. i timen i 2020 og 2021 
og med 3,15 kr. i timen i 2022 - i alt 9,55 
kr. i timen over 3 år.
Aften- og nattillæggene stiger med 1,6 % 
i hver af de 3 år
Elevsatserne hæves med 1,7 % hvert af 
de 3 år i perioden.

Sygdom
Du kan få yderligere 14 dage med løn 
under sygdom til i alt 70 kalenderdage 
inden for 12 på hinanden følgende må-
neder.
Du kan, som medarbejder på sygeløn, 
ikke opsiges, hvis du har over 3 års an-
ciennitet.
Løn under sygdom for faglærte, hæves 
med faglært tillæg.

Fritvalgsordningen
Fritvalgsordningen forhøjes pr. 15. marts 
2020 til 5 %, pr. 15. marts 2021 til 6 %, og 
pr. 15. marts 2022 udgør den i alt 7 % af 
den ferieberettigede løn.
Fritvalgsordningen udbetales 14. juni og 
14.december sammen med lønnen samt 
ved fratræden. Du kan disponere over 
midler fra fritvalgsordningen til at
finansiere fravær ved afvikling af senior-
fridage og/eller børneomsorgsdage.

Transportområdet
Din løn stiger med mindst 2.200 kroner 
om måneden. Det sker på følgende sat-
ser og tider:
Grundløn: 1. marts 2020: 3,20 kroner per 
time, 1. marts 2021: 3,20 kroner per time, 
1. marts 2022: 3,15 kroner per time
Særlig konto:

Arbejdsgivernes indbetaling til den sær-
lige konto, der kan bruges til frit valg 
mellem indbetaling til pension, frihed, 
seniordage eller udbetalt løn stiger fra 4 
til 7 procent af lønnen. 
1. marts 2020: 1,0 procent (5 procent), 
1. marts 2021: 1,0 procent (6 procent), 1. 
marts 2022: 1,0 procent (7 procent)
Genetillæg stiger:
1. marts 2020: 1,6 procent, 1. marts 2021: 
1,6 procent, 1. marts 2022: 1,6 procent

Løn under sygdom
Perioden med sygeløn til ansatte forøges 
med 14 dage på langt de fleste overens-
komster. Medarbejdere med over 3 års 
anciennitet kan fremover ikke opsiges i 
den periode, de har ret til sygeløn.

Lærlinge
Lønstigning på 1,7 procent 1. marts 2020, 
1,7 procent 1. marts 2021 samt yderligere 
1,7 procent 1. marts 2022. Samtidig får 
lærlinge indbetalt pension fra de fylder 
18 i stedet for når de fylder 20 år.

Udover de har nævne ting, er der for-
handlet meget mere. Ring gerne hvis du 
har spørgsmål.

Lars Rasmussen
Faglig sekretær

For meget af det gode kan være vidunderligt.
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Så har vi på trods af Corona og andre be-
sværligheder fået en ny overenskomst på det 
private område. 
 
Det blev den højeste stemmeprocent i 20 år. 
Det viser at der er interesse for det arbejde 
der gøres i 3F og andre forbund under FH 
(Fagbevægelsens Hovedorganisation). 
 
I vores lille afdeling havde vi også en rekord-
stor stemmeprocent, næsten 62% af vores 
medlemmer stemte. Det er det 3. bedste re-
sultat i hele Danmark blandt 3F afdelingerne. 
 
De sidste dage op til afstemningen sluttede, 
sad vi i afdelingen og ringede rundt til med-
lemmerne. Rigtig mange af jer som vi talte 
med, var glade for vores opkald. En del havde 
ikke stemt endnu men ville gøre det, efter 
vores opkald. Det kan vi så efterfølgende se 
på stemmeprocenten. 
  
Industri
Langt de fleste stemte ja til overenskomster-
ne 77 % ja mens 23 % stemte nej. Resultat 
bød denne gang på en forhøjelse af mind-
stelønnen på 2,5 kr. pr time på industriens 
område i hvert af de 3 år der er forhandlet 
for, fritvalgskontoen forhøjes 1 % hvert år. 
Børnefamilierne tilgodeses. Og alle genetil-
læg forhøjes med ca. 1,6 %. 
 
Byggeri
På byggeriets område, der traditionelt er en 
af de områder hvor der kan være stor uenig-
hed om Overenskomsterne, blev det også et 
ja. Dog ikke så markant som på f.eks. indu-
striens område. Byggeriet stemte den hjem 
med 54 % for og 46 % mod.

Resultaterne 
er som følger: 
Lønstigning på 
mindstelønnen 
med 2.5 kr. pr 
år de næste 3 
år. Ligeledes 
hæves pris-
kuranten med 
2,1 % pr. år. En 
stigning på mindstebetalinger til elever på 1,7 
% pr. år. Stigning på søgnehelligdagskontoen 
med 1% pr år
Arbejdsmiljørepræsentanter fik en særlig 
aftale om efteruddannelse Bedre opsigelse 
i forbindelse med sygdom. Bedre vilkår for 
børnefamilier.

Grønt område 
Her var stemmeprocenten 86 % ja & 14 % nej.
Resultaterne: Samlet lønstigning på ca. 14,5 
kr. løbet af overenskomstperioden. Forældre-
orloven forlænges. Ret til frihed i forbindelse 
med børns lægebesøg. Barnets anden syge-
dag. Bedre sikkerhed ved afskedigelse under 
sygdom.

Generelt gælder at du kan læse om din nye 
overenskomst på 3F.dk, her kan du i detaljer 
se hvad der er opnået på det enkelte områ-
de. Der kan være forskel også indenfor sam-
me gruppe. 
Har du spørgsmål er du naturligvis velkom-
men til at kontakte afdelingen.

Kim Christiansen
Faglig sekretær

Overenskomst 2020
Industri, Byg og Grønt

Uddannelse er det, som bliver tilbage, når vi har glemt alt det, vi har lært.
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Få et GAVEKORT

Skriv en artikel her i bladet om din arbejdsplads,

eller skriv om en god kollega.

Eller måske har du en særlig oplevelse fra dit arbejdsliv,

(nuværende eller tidligere), som du gerne vil dele med os andre.

Vi hjælper dig gerne med at skrive.

Vi belønner dit bidrag med
et gavekort på 300,- kr.
til Wohlenberg Vinhandel.

Send os dit bidrag på mail eller med posten.

Vedhæft gerne billeder, helst digital.

Send til 3F Als, Nørreled 33, Guderup, 6430 Nordborg

eller als@3f.dk

Hvis du har emner, du gerne vil have belyst her i bladet,

så kontakt en fra redaktionen (se side 2).

Redaktionen forbeholder sig ret til at vælge mellem

de indkomne artikler.

Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles.



Åbningstider

Mandag 08.15 - 16.00
Tirsdag 08.15 - 16.00
Onsdag 08.15 - 16.00
Torsdag 08.15 - 16.00
Fredag 08.30 - 12.00

3F Als

Nørreled 33, Guderup
6430 Nordborg
tlf. 70 300 948
e-mail: als@3f.dk
www.3f.dk/als


