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Kaj Bech har nu udstyret i orden tiL at kunne rense tagrender i stor højde uden

stiger m.m. Her renser de tagrenderne på afdeLingskontoret i 7 meters højde.

Mød 3F Holstebro på Facebook

Fagligt Fælles Forbund
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Fredag 10.00-12.00

Struer
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
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Herning
Mandag Lukket
Tirsdag 10.00-16.00
Onsdag Lukket
Torsdag 10.00-17.00
Fredag Lukket

Tetefontider
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

Den aktuelle corona-krise har sendt
mange af vores medlemmer ud i le
dighed, samtidig med at det er blevet
sværere at finde nyt arbejde.

Derfor fritager 3F ledige for fagligt
kontingent i en periode på op til seks
måneder, gældende for marts, april,
maj, juni, juli og august.

Helt konkret vil det gælde medlem
mer, der er medlem at både 3F’s a

kasse og fagforening, og er meldt le
dige på Jobnet i løbet af enten marts.
april, maj, juni, juli eller august uanset
hvad årsagen til ledigheden er.

OBS: Perioden for kontingentfrita
gelse blev d. 18. juni 2020 forlænget til
også at gælde for juni, juli og august.

Informationsmøde
om den nye seniorpension

Har du 6 år eller mindre til du bliver foLkepensionist?
Overvejer du om den nye seniorpension kan være noget for dig?

Kom til infomøde på 3F Holstebro omkring reglerne for at få tilkendt seniorpension.

Torsdag d. 17. september 2020 kl. 16:00-17:30

Tilmelding i afdelingen på 70 300 870 eller holstebro@3f.dk
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Lukket
Lukket
Lukket
10.00-17.00
Lukket

Ledige 3F-medlemmer
fritages for kontingent
under corona-krisen
Ledige medlemmer får gratis medlemskab i op til seks
måneder i forbindelse med COVID-19.
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Formandens
Er det nu så galt med arbejdsløsheden
som de siger?

I disse dage er der stor opmærksom
hed på ledighedstallene i Verden,
Europa, Danmark og også lokalt i de
enkelte regioner og kommuner.

Corona har ramt alt og alle.
De fleste virksomheder har i de sidste
5-6 måneder været ramt, men ikke
alle på den negative måde.

Jern og Metal virksomhederne har
manglet ordre, materialer eller mulig
hed for at transporterer varerne fra A
til B.

Hele det offentlige system har væ
ret lukket ned, så man ikke har kunnet
låne bøger, blive viet, få ny kørekort
eller andre af de ting man normalt
får ordnet i en eller anden offentlig
instans.

Men hvis man ser på produktionen
af alle former for fødevarer, så har
man flere steder kunnet se stillings
annoncer hvor man har søgt med ar
bejdere til produktionen.

Her i vores område har der været
godt gang i fjerkræslagteriet, brød
fabrikkerne, mejerierne og også helt

ned på de små bryggerier har man
haft travlt.

Hvis vi isoleret ser på ledigheden
i 3F Holstebro, så havde vi den dag
Mette Frederiksen og Regeringen
lukkede landet ned, d. 12. marts 320
ledige.

Den 14. april var vi så steget til 542
ledige, men herefter er det så faldet
uge for uge.

Den 9. juli ramte vi så årets forelø
bige bund med kun 275 ledige med
lemmer.

Disse tal står i skarp kontrast til de
tal som ministeriet og aviser “skriger”
ud i disse dage, hvor man mener at
ledigheden måske vil stige endnu
mere efter sommerferien.

Det er klart, at der er/vil komme
flere konkurser senere på året, når
de forskellige hjælpepakker stopper
og man så vil se hvordan hverdagen
kommer til at hænge sammen.

Familie mæssigt har det mange
steder givet en helt anden ro. Bør
nene har ikke været i børnehave eller

i skole, og det har fungeret meget
godt, når mange forældre også har
været hjemsendt, Der har været mere
ro på om morgenen, man har haft
mere tid sammen og det har været
godt for alle.

Men efter de første 4-5 uger så
begyndte de at savne deres kamme
rater og savnet deres fritidsaktiviteter.

Alle disse ting og steder er nu så småt
ved at åbne igen, og de fleste er også
kommet tilbage på arbejde med alle
de forbehold, det nu kræver. Og vi er
jo ikke ovre problemerne endnu, men
hvis vi fortsætter med at tænke os
om, så må hverdagen ligge lige rundt
om hjørnet.

Rigtig god sommer til jer alle.

Flemming T Sørensen,
formand 3F Holstebro

Klik dig ind på

www.3f.dk/holstebro
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3F UNGDOM

GRUPPE
KONFERENCER

tidsrum:
Fredag 18 september kl. 18.30

til søndag 20. september kl. 13.00

Transport:
Rejseudgifter svarende til

billigste offentlige transport dækkes
mellem hjemrejse og mødested

Overnatning:
Du ind kvarteres på

enkeltrnandsværelse på
kursusejendommen

Tabt arbejdsfortjeneste:
Dækkes ikke

Når du har været med 3F Ungdom
på Gruppekonference /weekend
og ikke vil hjem igen

Tilmelding:
I din lokalafdeling på

FIU-nummer: 1506-20-00-02
eller tiL ungdom@3f.dk

Pris:
Det er gratis at deltage for

medlemmer af 3F under 31 år.

AfregnIng:
Udbetales efterfølgende

i din lokalafdeling

Ungdom
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Nye overenskomster
i tokalområdet
Siden corona havde sit indtog i Dan-
mark, har vii afdelingen indgået føl
gende overenskomster:

VAHR’s APS Holstebro
tiltrædelse til Danske Anlægsgartner
og til Bygge- og Anlægsoverenskom
sten.

TJ Totalbyg Herning
tiltrædelsesoverenskomst til Dansk
Byggeri.

Murermester Renè Sørensen, Kibæk
har meldt sig ind i Dansk Byggeri.

TotaLentreprenør Lars R. Andersen
har meldt sig ind i Dansk Byggeri.
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3FFeriefondeog
• 3FFeriehuse

.

• Grupperne i 3F har en række feriefonde som ejer ferieboliger i Danmark og

• , Europa. Dem kan du leje, hvis du arbejder under en af de 3F overenskom
ster, som feriefondene dækker.

Du kan Ende det på 3f.dk eller spørge os i afdelingen. Så skal vi nok hjælpe.

: Masser
:af fordele
med3F
Som medlem af 3F får du mange
gode fordele og rabatter.
Er din kollega også medlem?
Ellers fortæl ham/hende om de
mange fordele der er i 3F.
• Gratis hjælp i faglige sager om

løn- og arbejdsforhold
• Rabat på dine forsikringer
• Rabat i mere end 1.300 butikker

og webshops
• Fri adgang til 3F Superliga
• Gratis løntjek
• Gratis advokathjælp
• Gratis oprettelse af testamente
• Billige 3F feriehuse i Danmark

og Europa
• Og meget mere...

II 11111110111 IIIIII II I I •I0I 1111 I 901111
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Chaufførernes Seniorklub
3F Holstebro

PROGRAM EFTERÅR 2020

Udflugten er i år aflyst.
på grund af corona krisen
Vi har manglet 3 ban kospil i foråret,
og bankospil er den største indtægt
vi har derfor ikke for mange penge i
kassen.

Onsdag d. 2. september kl. 13.30
3F Grill party hygge
Kortspil Bob og andre spil.
Vi starter grillen op og rister pølser.
Niels har indkøbt til amerikansk lotteri.
Mød op til en hyggedag

Onsdag d. 9. september kl. 13.30
3F Pladespil.

Onsdag d. 16. september kl. 13.30
Nomi Jermvej 19, Holstebro
TilmeLding senest d. 9. september.
Rundvisning og kaffe gratis.

Onsdag d. 23. september kl. 13.30
3F. Sognepræst Henrik G. Kjær
fortæller og viser billeder fra Fregatten
Niels Juel. En præst ikrig
Fra Korsør til Oman feb - maj 2019.
TiLmelding senest d. 16. september.
Pris 75,00 kr.

Onsdag d. 7. oktober kl. 13.30
3F. Hyggemøde.

Onsdag d. 21. oktober kl. 13.30
3F. Pladespil.

Onsdag d. 28. oktober kl. 13.30
3F. Hyggemøde.

Onsdag d. 4. november kl. 12.45
Bowling. Spisning kl. 14.00.
Pris BowI + spisning kr. 100,00
Kun spisning kr. 75,00.
TilmeLding senest d. 28. oktober.

Onsdag d. 11. november kl. 13.30
3F. Foredrag med Agnethe.
Agnethe er blind. Kunsten at bevare
livsmodet trods modgang.
TiLmeLding senest d. 4. november.
Kaffe og brød. 75 kr.

Onsdag. d 18. november kl. 08.00
Tysklandstur. Medbring selv formid
dagskaffe. Frokost en overraskelse.
Opsamling P-plads ved Stadion Læ
gårdsvej. Pris kr. 150,00. Hjemkomst
Ca. kl. 19.00.
TiLmelding senest d. 11. november.

Onsdag d. 25. november kl. 13.30
3F Julebanko med æbleskiver.

Onsdag d. 2. december kl. 13.30
3F. Julehygge med æbleskiver.

Onsdag d. 9. december kl. 12.00
3F. Julefrokost med musik.
Pris 100,00 kr.
Tilmelding til senest 2. december

Onsdag d. 13. januar 2021 kl. 11.00
3F Generalforsamling. Der serveres
Gule ærter eller smørrebrød mod be
stilling efter generalforsamlingen.
Af hensyn tiL spisning tilmelding
senest d. 6. januar 2021

Alle tilmeldinger til
Frode, telefon 26 67 38 60
Sam kørsel aftaler man indbyrdes.
Eller kontakt bestyrelsen.
Tilmelding er bindende.

God vinter
Bestyrelsen

Onsdag d. 30. september kl. 13.30
3F Pladespil.
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Nyt fra A—kassen

Covid 19
som arbejdsskade

Af Lykke Thinggaard Thomsen,
arbejdsskadesagsbehandler

Covid-19 kan anerkendes som en
arbejdsskade, såfremt man er blevet
smittet med sygdommen på sit
arbejde.

Anmeldelse
Hvem der skal anmelde det, kommer
an på, hvor længe man har været eks
poneret for smitte.

Man skelner i arbejdsskadesyste
met mellem arbejdsulykker og er
hvervssygdomme. Sådan er det også
hvis arbejdsskaden hedder Corona.

Hvis en medarbejder i en kortere
periode - op til 5 dage, har været
eksponeret for smitte, vil det være at

betegne som en arbejdsu lykke, og det
skal anmeldes af arbejdsgiver.

- Det kunne fx være hvis man er
blevet hostet i hovedet, eller hvis man
fx som rengøringspersonale normalt
arbejder på en anden afdeling, har
haft 3 dages arbejde på en afdeling
med covid-smittede.

Anmeldelsen skal ske senest 9
dage efter at medarbejderen er blevet
syg. Er anmeldelse ikke sket senest 9
dage efter sygdom mens opståen skal
anmeldelse ske senest på 5-ugers
dagen for sygdom mens opståen, hvis
sygdomsramte ikke forventes at kun
ne genoptage sit arbejde i fuldt om
fang senest på dette tidspunkt. Hvis
arbejdsgiver ikke vil anmelde, har man
selv mulighed for at anmelde, eller vi,
som fagforbund har mulighed for det.

Hvis påvirkningen har været over
en længere periode end 5 dage be
tegnes det som en erhvervssygdom,
og da ligger anmeldeforpligtigelsen
hos lægen (egen læge, lægen på sy
gehuset, tandlægen...)

AnerkendeLse
Betingelserne for anerkendelse
af Covid-19 som arbejdsskade er
følgende:
1) Sygdommen skal konstateres
2) Sygdomsramte skal kunne sand

synliggøre, at vedkommende har
været i kontakt med personer der
har været smittet med Covid-19 i
forbindelse med sit arbejde.

3) Der skal være årsagssammenhæng
mellem påvirkning på sygdoms
ramtes arbejde og sygdomsramtes
sygdom med Covid-19.

Vi hjælper!
Hvis der er nogen medlemmer der er
ramt af Covid-19 som arbejdsskade,
gælder det, som for alle arbejdsska
der blandt vores medlemmer, at vi
meget gerne hjælper jer med at køre
sagernel

Kontakt os gerne tidligst muligt i
forløbet, - meget gerne allerede ved
anmeldelse, så vi kan samarbejde
med jer i hele sagens forløb.

Lettere adgang til fastholdeLses
fleksjob for seniorer

Af Meritta Bjerregaard,
Socialrådgiver

I forbindelse med vedtagelse af den
nye seniorpension, er der i samme

ombæring også vedtaget en lov,
der letter adgangen for fastholdel
sesfleksjob for samme niålgrupppe.
Denne lettere adgang gælder for
personer med mindre end 6 år til
folkepension sald e ren.

Et fastholdelsesfleksjob er fleks
job på den nuværende arbejdsplads.

De normale kriterier for et fasthol
delsesfleksjob er at man skal have
været ansat i mindst 12 måneder
inden for overenskomstens sociale
kapitler eller på særlige vilkår. Dette

gælder nu ikke for personer i denne
målgruppe.

Kravet er selvfølgelig fortsat at der
skal være en varig nedsættelse af
arbejdsevnen, der gør at man ikke vil
kunne arbejde på normale vilkår på
arbejd s marked et.

Har du spørgsmåL tiL fastholdeLses
fleksjob for seniorer, er du velkom
men til at kontakte os.
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3F har udarbejdet denne tjekliste,
der gennemgår de 10 vigtigste ting
børn og unge bør være opmærksom
på, når de arbejder i ferier, efter
skole eller i weekenden. Kan du
svare JA til alle 10 forhold?

J JA! Mit barn har fået en ansættel
seskontrakt.
Alle der har været ansat i en må
ned, og har mere end 8 timer om
ugen har krav på en ansættelses
kontrakt.

I JA! Mit barn får den rigtige (an.
De fleste virksomheder er dækket
af en overenskomst med fagfor
eningen. Det kan være en god ide
at få tjekket lønsedlen hos tillidsre
præsentanten eller fagforeningen.

D JA! Mit barn arbejder ikke i lokaler
hvor der udskænkes alkohol.
Unge som ikke har afsluttet 9.
klasse må ikke arbejde, hvor der
serveres øl, vin eller spiritus.

JA! Mit barn arbejder ikke sort.
Det kan få alvorlige konsekvenser
at arbejde ulovligt. Feks, er dit barn
kun dækket af arbejdsgiverens
forsikringer, hvis det foregår lovligt.

I JA! Mit barn arbejder ikke med far
lige stoffer eller opløsningsmidler.
Snak med dit barn om støv, røg, os,
svampe, sprøjtemidler osv.

_i JA! Mit barns skoleklasse har haft
besøg af en gæste lærer fra fagfor
eningen, der fortalte om rettigheder
og muligheder på arbejdsmarkedet.

] JA! Mit barn får 12,5% i feriepenge.
Også børn og unge har krav på
feriepenge, spørg barnets arbejds
giver om de har styr på reglerne.

JA! Mit barn får dagpenge ved syg
dom.
Alle der har været ansat i 8 uger
og arbejdet 74 timer inden for de
sidste 8 uger, har krav på sygedag
penge.

I JA! Mit barn arbejder ikke alene i
butik mellem kl. 18.00 og 06.00
på hverdage og mellem 14.00 og
06.00 i weekenden, medmindre
der går en sikkerhedsvagt rundt i
om rådet.

I JA! Mit barn er medlem af en fag
forening.
Børn og unge under 18 år kan blive
medlem af 3F Holstebro for kun oa.
1 krone om dagen.

Har du spørgsmål omkring dit barns
fritidsjob, er du velkommen til at ringe
til Flemming I. Sørensen, 2143 1281.

Du kan også ringe til Fagbevægel
sens Hotline på tlf. 80 24 10 10, der
har åbent mellem kl. 9.00 og 16.00 på
hverdage.

HUSK at dit barn kan blive medlem
i 3F Holstebro for Ca. i krone om da
gen. Ring til 3F Holstebro, 70 300 870.

Fritidsjob.dk
Hent APP’en
Ta’ Jobpatruljen og Fritidsjob.dk med
i lommen - så har du mere end 200
jobs og alle dine rettigheder lige ved
hånden.

Liselotte Fleng Hvid

Da Antalis i foråret begyndte at lede efter en
fly til at drive deres kantine, sprang Lotte til og
blev selvstændig, Lotte har drevet kantinen på
Antalis siden 2006, for flere forskellige firmaer,
så det er ikke fremmed for hende, men det er
nyt, at det nu er hende, der har kontrakten med
Antalis.

Siden de begge startede i kantinen for 14 år
siden, på det der dengang hed CC & Co., har
Hanne har været Lottes trofaste kollega. Da

hun blev spurgt, var Hanne ikke et sekund i tvivl
om, at hun gerne ville med over i Lottes nye
firma. Bortset fra at de på grund af Covid-19,
laver tallerken anretning i stedet for buffet er
det ikke de store ændringer i hverdagen.

Det nye firma hedder Lottes Køkken og hel
digvis var Lotte ikke i tvivl om, at hun ville have
overenskomst, hvilket 3F Holstebro er meget
glade for.

Henrik Kristensen, faglig sekretær

Har du tjekket dit
barns fritidsjob?

GUIDE TIL
FRITIOS’ & STUDEJOB

Fritidsjob
at Jobpatru(jen

Lønsatser

Rettigheder

3 Tidaregistrering

Ny overenskomst
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Landsmøde
13F Ungdom 23.-25. oktober 2020

Kære aLLe,

Vi indkalder hermed til Landsmøde i
3F Ungdom den 23.-25. oktober 2020
på Langsøhus, Vestre Ringvej 51,
8600 Silkeborg.

Det er ikke et delegeret system,
så der er “fri” tilmelding til Landsmø
det. Det betyder, at din afdeling kan
tilmelde så mange unge under 31 år,
som I ønsker.

Deltagelse på Landsmødet er
frivilligt, og er derfor lagt uden for

normal arbejdstid, hvilket betyder,
at Forbundet ikke dækker arbejds
tab i forbindelse med deltagelse på
Landsmødet.

Der følger løbende mere informa
tion, når vi nærmer os Landsmødet.

TilmeLding kan ske på føLgende
måder:
1) AfdeUngen titmelder via FIU num

mer 1506-20-00-07.
2) Den unge sender mail med navn til

u ngdom@3f.d k.

Sidste frist for tilmelding til Landsmø
det med forplejning og overnatning er
den 9. oktober 2020.

Med venlig hilsen
Organisatorisk næstformand

Mia Ellen Kvistgaard
URO - Ungdom, Regione Organisation
Mia Frølgaard, Mariella Smidt og Jonas

Messerschmidt
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Fra Venstre: Faglærer Mads Hald
Nanna Engsig Sønderberg, Grand Hotel, Struer Sølv

Hussein Abdullah Khalil, Under Klippen, Holstebro, Bronze
Andreas Jensen, Restaurant Pakhuset, Nykøbing

Jens Kristian Lynge Nielsen, Hotel Hanstholm
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Af Formand for Transportgruppe

Gorm Max Tommerup

3F Holstebro

Et stort skridt i den rigtige retning
er taget ved afstemningen om EU
vej pakken, et skridt der vil sætte be
grænsninger op for selskabers ud nyt
telses af udenlandske kollegaer Det
er en dag, som er værd at fejre, og det
har været et langt sejt træk fra både
Fagbevægelsen og nogle danske
politikere. Modstanden har været stor,
især fra de østeuropæiske med tems
lande, over at aftalen skulle vedtages.
Det kan man jo godt forstå, da det
især er disse lande, der har de virk
somheder, der udnytter lovgivning og
chaufførerne. Disse virksomheder har

i mange år kørt rundt på de europæi
ske veje med underbetalte ansatte og
grinede, mens de gav “fingeren” til de
virksomheder, som prøver at betale
deres ansatte en ordentlig løn og give
ordentlige arbejdsforhold.

Vi skal ikke glemme, at nogle af
disse virksomheder har rødder på
vores egne breddeg rader, der er nogle

som for hvem det er en fordel, måske
pga. kørselsmønsteret, at drive en del
af virksomheden derfra, men vi må
jo nok erkende at det især har været
de lave lønninger, der har fået dem til
at flytte måske ikke den fysiske del
af virksomheden, men så i hvert fald
postkassen.

Disse selskaber, mener jeg, er ska
delige for EU,jeg er ikke selv den store
FU-tilhænger, men når man under
dække af “arbejdsstyrkens fri bevæ
gelighed” forsøger at underbyde en
branche ved at “importere” underbe

talt arbejdskraft, kalde dem øgenavne
og samtidig give dem kummerlige
arbejdsforhold, så synes jeg, at græn
sen er nået. Dette er, på trods af alt,
ikke det der var meningen med EU.

Hvad indeholder vejpakken så, og
vil den overhovedet få en betydning
for transportbranchen?

Jeg vil ikke kede læseren med
alle de ting, der ligger i vejpakken,
men tage nogle eksempler, og disse
eksempler er nok dem, der får den
største betydning og den hurtigste
virkning.

- Når en udenlandsk transport ud
føres i Danmark, skal det ske på dansk
løn. Dette gælder, uanset om lastbi
lerne kører cabotage eller eksportkør
sel til Danmark fra Spanien, Tyskland
eller andre steder udenfor virksomhe
dens registreringsland,

Dette burde være nemt for alle
kontrolmyndigheder at kontrollere.
Jeg er dog også opmærksom på, hvis
dette sker ved hjælp af lønsedler, vil
der hurtigt kunne være falske (ønsed
ler i omløb, så jeg håber på, at dette
skal ske ved, at virksomheder under
straffeansvar skal indberette det til
kontrolmyndigheden.

- Hver 8. uge skal lastbiterne vende
hjem til det land, hvor deres virksom
heder hører til. Dette vil især sætte
postkasseselskaberne på en prøve.
Disse selskaber har intet ønske om at
bilerne skal vende tilbage til hjemlan
det, her er de ansatte kun født til at
arbejde, fri — det er noget man får, når
man er fyret eller ligge for døden.

- Hvis en udenlandsk vognmand
har udført 3 cabotage-ture i Danmark,
SKAL lastbilen ud af Danmark og blive
væk i 4 døgn.

Her vil den mulighed for at de
holder parkeret i Pad borg blive be
grænset, men om de så bare laver
en holdeplads på den anden side af
grænsen, vil så være et nyt problem.

- Senest i 2025 skal ALLE lastbiler
have den nye generation af digitale
kontrolapparater installeret, der kan
vise kontrolmyndighederne, hvornår
der er afholdt hvil, og hvor samt i

hvilket land bilen har opholdt sig. Det
var bedre, at det var gjort i dag, men
vi måjo også respektere, at det er en
meget omkostningskrævende opera
tion. Det er nok klogt, at det kommer
efterhånden som lastbilerne bliver
fornyet.

Jeg kan se både fordele og ulem
per i den nye aftale, men jeg synes
dog, at vi er kommet et godt stykke
hen ad vejen, og at der er nogle gode
muligheder for at komme noget at
den skævvridning i branchen til livs.

Jeg vil også nævne, at der er flere
af FU-medlemslande, som har lagt
sag an ved EU-domstolen for at få
vejpakken afskaffet. De mener, at det
er ødelæggende for nogle af deres
virksomheder, og at det har indfly
delse på FU’s nye bæredygtige profil,
da bilerne skal vende hjem til registre
ringslandet.

Jeg finder denne påstand morsom,
og jeg har også en bæredygtig løs
ning til dem: “Slå jer ned i Danmark,
få en dansk overenskomst, få danske
nummerplader på bilerne, så er I fri
for at bruge tid og penge på at køre
til hjemlandet, og samtidig vil jeres
ansatte få forhold, som er menneske-
værdige, eller det var måske ikke det
de mente”?

Hvis denne aftale skal kunne fun
gere, hvilket jeg håber på den kommer

til, så vil det kræve at alle medlems
landene i EU spiller på samme harpe
og bakker op om aftalen. Jeg har dog
bange anelser om, at det ikke bliver
tilfældet, og jeg har heller ikke for nu
værende hørt noget om, hvilke sankti
oner eller bødestørrelser der ville kun
ne komme i spil, hvis dette ikke skulle
være tilfældet. Man kan dog håbe, at
bødestørrelserne kommer op i et leje,
hvor det ikke kan betale sig at snyde,
og jeg vil her bringe en gammel kæp-
hest i spil, lås ikke kun bilen, men hele
læsset. Det skulle nok få de transpor
tønskende firmaer til at tænke sig om,
inden de bestiller en transport.

Det, at en chauffør får en løn, som
han og hans familie kan leve af, burde
være en menneskeret.
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Fyraft

på adressen Tujavej 20,7500 Holstebro

I år har vi inviteret Psykolog Lisbeth Bulig. Lisbeth vil bLa. fortælle om:

Sorg - et fælles vilkår
Sorg er en naturlig og sund reaktion, når vi mister noget afhoLdt.

Det er en fundamental del af menneske[ivet. Sorg er ikke et problem, der skal løses.
Sorg er en byrde, der skal bæres. Når vi møder mennesker i dyb sorg, mærker vi sorgens tyngde.

Vi skal turde at være i sorgens tunge landskab sammen med hinanden.
Vi kan ikke fjerne andres sorg, men vi kan hjælpe med at bære den.

Der vil i oplægget være fokus på sorgens forskellige udtryk
samt på, hvordan vi bedst muligt støtter hinanden i sorgen.

Hanne Gram vil fortælle om den nye ferielov.
Vores nye uddannelseskonsulent Kirsten Damgaard Høj samt undertegnede vil også deltage i mødet.

Der vil også blive rig mulighed for at stille spørgsmål.

Da afdelingen vil være vært ved en gang smørrebrød, vil vi gerne have din
tilmelding senest torsdag den 10. september 2020 på tlf. 70 30 08 70.

Vi glæder os til at se dig, og håber på et stort fremmøde.

Med venlig hilsen
Gitte Hansen

Faglig sekretær

rT

3F HOLSTEBRC
Kom og mød kollegaer fra andre kirkegårde,

samt få en masse nye informationer og input:

Torsdag den 24. september 2O2Of11. 17.OO2O:OO

t,
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Orla vasker legetøj i børnehave:

“Godt at komme i gang”
3F Holstebro og Holstebro
Kommune har indgået
en aftale, der sikrer
overenskomstmæssig løn
til fleksjobbere, der skal
hjælpe institutioner
med at mindske
covid-19-smitte.
I alt 75 fleksjobbere
og aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere
hjælper med rengøringen.

AfLukas Klitgaard
Frederiksen

Klokken 12 står 57-årige
Orla Meldgaard klar i en
børnehave i Holstebro. Der
skal han gøre legetøj rent,
så børnene trygt kan bruge
det. En løsning, der skal
bekæmpe covid-19-smitte
i institutionen.

Orla er ikke den eneste.
Han og 39 andre er nemlig
kommet i fleksjob, da der
mangler hænder til at gøre
ekstra rent i kommunen.
Derfor har Holstebro Kom
mune og 3F Holstebro
indgået en aftale, der sikrer
overenskomstmæssig løn
til fleksjobberne. Yderli
gere 35 aktivitetsparate
ko n tanthjæ lpsrn odtage re
hjælper også til med ren
gøringen i kommunerne.

- Det er en win-situation
for mig for at komme ud
og få det afprøvet. Det har
betydet meget for mig, da
jeg kommer ud blandt an
dre mennesker, siger Orla
Meldgaard.

Ikke et ben til jorden
Sidste gang, Orla Meld
gaard var i jobprøve, var i
starten af 2018. På dag tre
måtte han syge meldes og
tage på sygehuset. Han
har nemlig døjet med sine
muskler i benene siden
1997.

I dag har Orla stadig
ikke fået en diagnose på,
hvad der er i vejen.

- Kræfterne forsvinder i
benene. De syrer hurtigt til,
og jeg kan ikke gå så langt.
De kan se på mine tal, at
det ikke er helt normalt,
siger han.

For ham handler det
om at finde en mellemvej.
Fleksjobbet er ifølge Orla
en god måde at mærke
efter. Det giver ham mu
lighed for at vurdere, hvad
han kan og ikke kan holde
til.

- Jeg tager det, som det
kommer. Indtil videre går
det fint. De første dage,
jeg startede, kunne man
godt mærke, at det er lang
tid siden, man har været i
gang. Den første dag, jeg
kom hjem, kunne jeg dår
ligt komme op ad trappen,
siger Orla Meldgaard med
et stort smil på læben.

En ny chance
Faglig sekretær i 3F Hol
stebro, Gitte Hansen, er
meget begejstret for den
aftale, hun og Holstebro

Kommune har indgået. Det
betyder for det første, at
kommunens institutioner
trygt kan tages i brug, da
rengøringen nu er i orden.

Desuden er hun glad for,
at så mange mennesker
har takket ja til tilbuddet
om at komme ind på ar
bejdsmarkedet igen.

- Det er en appelsin, der
er faldet ned i deres turban.
For en gangs skyld er det
gået i deres retning, siger
Gitte Hansen.

Hun understreger, at
det er vigtigt, de mange
fleksjobbere møder op.
Rengøringen har nemlig
afgørende betydning for
at mindske corona-virus
smitten.

- Vi hjælper en gruppe
mennesker, hvor mange af
dem tidligere har haft job
i 3F-brancher og er blevet
nedslidt. Nu får de chancen
for at komme tilbage, siger
hun og tilføjer, at hun er
stolt af aftalen,

Netop den chance for at
give nytte til andre ervæ
sentlig, mener Centerleder
på Holstebro Jobcenter,
Birgitte Frydensted.

- Man lærer noget om
arbejdsmarkedet ved at
være på arbejdsmarkedet.
Når vi laver den her inve
stering, er det, fordi vi er tro
mod den tankegang, siger
hun.

Orla Meldgaard håber, at
han kan lægge flere timer
oveni sit skema, hvis be
nene tillader det.

- Nu er jeg også omkring
58, så jeg har forhåbentlig
nogle år tilbage på arbejds
markedet. Nu er jeg vendt
tilbage, og så må jeg håbe,
det fortsætter, siger han.

--I

Foto: Privat/Fagbiadet 3F
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Dagens corona-helt:

“Begravelserne er det
sværeste”
Segravelserne under de
nye corona-forhold er det
sværeste, jeg nogensinde
har været udsat for, siger
Peter Tronhjem, der er
gartneriarbejder og
kirketjener ved øLby, Asp
og Fousing kirkegårde.

Af Mathias Stampe
Grønborg

Da pandernien ramte, gik
Danmark i stå. hvert fald
for de fleste.
Der var og er dog stadig
nogen, der skal holde
Danmark i gang, og der
for er gartneriarbejder og
kirketjener Peter Tronhjem
stadig på pinden. Corona-
krisen har ikke sat en stop
per for begravelser eller
besøg på kirkegårdene.
Derfor skal bedene stadig
stå, og gravstederne skal
passes.
De første par uger var Peter
Tron hjem og kollegaerne
sendt hjem som tilkalde-
vagter, men nu arbejder de
fast igen.
- Vi er så privilegerede, at
vi arbejder udenfor, Vi hol
der stadig den afstand til
hinanden, vi skal, men i det
mindste har vi set hinanden
stort set hver dag siden de
første par uger af krisen.
Det er dejligt stadig at kun
ne opfylde sine pligter over
for de folk, der har brug for
os. Specielt nu hvor vi er
tilbage i fuld drift igen, si
ger Peter Tronhjem.
Gartneriarbejderen har
været vant til, at de besø
gende på kirkegården tit
kommer hen til ham for at
snakke, men det har folk
holdt sig fra under pande-

mien, så han har ikke været
bange for smittefare.
- Der var nogle, der skulle
have anlagt et gravsted,
som stod og så på, men
vi behøvede ikke engang
fortælle dem, at der skal
være afstand fra dem til os.
Det respekterer alle fuldt
ud, uden at vi skal sige eller
gøre noget som helst, siger
Peter Ironhjern.

Hårde situationer
Selvom mange af deres ar
bejdsopgaver blev sværere
eller helt umulige de første
uger under corona-krisen,
mener gartneriarbejderen
nu, at de er ved at have
indhentet alt det tabte,
men på grUnd af coronaen,
er der nogle opgaver, der er
blevet meget hårdere.
- Beg ravelserne under de
nye corona-forhold her er
det klart sværeste, jeg no
gensinde har været udsat
for. At man kan se, at folk
er i sorg og ikke kan få den
nødvendige trøst af andre
end dem, der lige er aLler-
tættest på dem. Det er helt
galt. Det virker så forkert,
siger Peter Tronhjem.
Kirkerne må stadig ikke
have for mange mennesker
under de hvælvede lofter,
så på grund af forsamtings
forbuddet under krisen er
der kun plads til 20 men
nesker, da der skal være fire
kvadratmeter pr. person.
Det er i mange tilfælde ikke
plads nok til, at alle kan
være indendørs.
- Når man står og ser på
sådan noget, så bliver
man trist indvendig. Det
er hårdt, og jeg ville ønske,
det var anderledes. For-

æLdres børn, som måske
er voksne og bor et andet
sted, kan ikke gå hen og
give deres mor eller far et

Foto; Astrid Dalum/Fagbiadet 3E

kram. Det er forfærdeligt.
Vi håber, at det hele snart
bliver normalt igen, siger
Peter Tronhjem.
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Transportgruppen
siger tak!
Jegtrorikkeatdeterafondvi[jel ikke

tænker over det. Sådan er det bare,
men det er ikke en selvfølge. Det er
ikke en selvfølge at vores busser har

kørt Land og by tyndt, mens andre var
sendt i Coronaskjul.

Buschaufførerne har været og er
stadig i frontlinjen med en smitterisiko
som følgesvend hver dag de har væ

ret eller er på arbejde. De var der da
du blev hjemsendt, og de er der når
du skal på job igen og de har været
der hele tiden.

Det har ikke været uden probLemer,
der har været spærret fordøre, forbud
mod brug af forsæder, begrænsninger

på antal af passagerer og brug af kon

tanter i busserne.
Det er gået nogenlunde smertefrit,

dog har der været passagerer, der ikke

kunne forstå at man ikke kunne betale
med kontanter. Dette har skabt nogle
uheldige situationer rundt omkring og
fuldstændige unødvendige skidebal
Ler tiL chaufførerne.

De har passet deres arbejde hele
tiden, busserne har kørt til tiden og du
kunne komme med.

Vi skylder også en stor tak tiL vores
FaLckreddere. I har hentet vores syge
i deres hjem og fået dem bragt hen
hvor hjælpen er. I har sørget for at
ambulancerne var smittefri og taget
hånd om alt det vi andre tager som en

selvfølge uden at tage hensyn til jeres
egen sikkerhed og med risikoen for at

tage sygdommen med hjem til jeres
familie.

Tak for det arbejde, I udfører og
kommer til at udfører i fremtiden.

Danmark er et mere sikkert sted, så
længe vi har jer.

Den sidste tak, jeg vil komme
med, er til godschaufførerne og vores
Lagerarbejdere. I har passet jeres ar
bejde og sørget for, at Danmark ikke
gik i stå, og at hylderne var fyldt op på
trods af nogle få selviske forsøg på at
tømme dem. I har holdt de virksom
heder i gang, der ikke havde lukket, og
holdt ro på vores forsyningssikkerhed.

Vores minister var ude at forsikre os
om, at der var både mad og toilet
papir nok til alle, men det var jeres
utrættelige arbejde, der gjorde det
synligt.

På vejen afTransportgruppen
Gorm Max Tommerup

- I• • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1 • • • • • • . . . . . . Q,
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JOBPATRULJEN

55 sager med behovfor
opfølgning
Forholdene for fritidsjobberne er langt
fra i orden alle steder. Det er status
efter årets Jobpatrulje i det midt- og
vestjyske.

I alt nåede Jobpatruljen 1828 be
søg og talte med 271 fritidsjobbere på
rundturen i Midt- og Vestjylland.

- Det var lidt færre end normalt.
Nogle virksomheder på besøgslisten
var lukket på grund af Corona-pande
mien, og der var færre fritidsjobbere
at finde i sommerlandet, fordi mange
fastansatte som følge af pandemien
har valgt at udskyde ferien, fortæller
Daniella Østergaard Roslev, koordi
nator af Jobpatruen i det midt- og
vestjyske.

Det er 3F og HK, der med delta
gelse fra en række andre fagforeninger
står bag Jobpafruljen, som har til for
mål at sikre unge mellem 13 og 18 år
en ordentlig start på arbejdsmarkedet.

VIL føLge op
I alt 55 sager var så alvorlige, at de
kræver opfølgning fra de faglige or

ganisationer 3E HK og NNF. En stor
del var sager om løn, sygdom og ferie.
Der var tilfælde, hvor der ikke blev
udbetalt løn under sygdom og ferie—
penge, selv om den unge var omfattet
af funktionærloven. Og der var også
fritidsjobbere, som ikke fik den over
enskomstmæssige timeløn, faktisk op
til hele 10 kroner mindre.

Der var desuden mange sager om
manglende ansættelseskontrakter.
Der var også unge, der arbejdede
langt mere, end de må. Jobpatruljen
stødte også på unge, der arbejdede
alene uden opsyn af en voksen, selv
omde kunvarl3till4år.

Endelig var der en del sager rela
teret til Jobpatruljens særlige fokus-
område, der i år var at undgå arbejds
skader.

- De handler om unge, der løfter
eller skubber for meget, betjener
maskiner, de ikke må betjene, eller er
kommet til skade på arbejdspladsen,
uden det er blevet anmeldt. Nogle
af de unge var blevet informeret om

reglerne for løft og skub men valgte
alligevel at løfte og skubbe mere, be
retter Daniella Østergaard Roslev.

Et fælles ansvar
Langt de fleste arbejdsgivere tog
godt imod Jobpatruen, men der var
enkelte, som ikke ønskede besøg.
Jobpatruljen eren oplysningskam
pagne målrettet både de unge og ar
bejdsgiverne, og vi kommer ikke rundt
for at dele bøder ud. Men er der sager,
så følger vi selvfølgelig efterfølgende
op og kontakter arbejdsgiverne og får
en snak om, hvordan arbejdsforhol
dene kan forbedres.

Som ung skal du kunne holde til at
arbejde i mange år fremover, og det
første job skal være en god og sikker
oplevelse for de unge, lyder det fra
Flemming T. Sørensen, afdelingsfor
mand for 3F Holstebro.
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V Akkord/prislistekursus
for ByggefageneBYGGEGRUPPEPJ

Tag din makker i hånden og få Lært at gå på akkord.

Vi starter med lidt mad torsdag den 24. september 2020, kL 17.30

Tujavej 20 7500 Holstebro
Kurset vil indeholde.

1. Gennemgang af prististen og akkord §-erne i overenskomsterne.

2. Hvordan føres en skurbog og hvordan skriver man en akkorderingsseddel.

3. Lettere opgaveLøsning / forenklet prisliste.

4. Lav et regnskab efter tyst! behov, medbring gerne jeres eget materiale.

Hvorfor Løbe på timeLøn, når man kan gå på akkord?

Tilmelding til:
Tagdækker, anlæg og byg Jan Ramsgaard, telefon 2011 6349

Murer Tommy Christensen, telefon 2777 3544

Tømrer René Henriksen, telefon 2330 7075

4,.

Jan Rar gaard Tommy CI oste. ,e’t Re”e ,e’ _e’

• • . • . . • • • . • . • . . • • • . • • •.•.•.•. • • • . . . . . . . • . • • .

Til alle murersvende!

- Tjen 30 kr. ekstra pr time, på at tage på kursus,
samtidig med at du bliver endnu dygtigere

Husk nu at der er mulighed for at
komme på efteruddannelse via din
overenskomst.

Du har ret til 2 uger om året, mester

betaler løn, og får tilskud fra de fonde
han betaler ind til alligevel, så det er

næsten gratis.
Der er åbent for tilskud til dig fra

Murernes Landskiub på ekstra 30 kr

pr. time. Dem får du gennem 3F, mens
du gerne skulle have din sædvanlige
løn fra din arbejdsgiver.

Løn er bedre end dagpenge.
Du kan naturligvis også få tilskuddet,

hvis du efteruddanner dig i en ledig
hedsperiode.

Der er et skema der skal udfyldes
af skolen, for dokumentation.

Hilsen
Tommy Christensen 3F Holstebro

Kontakt mig for skema fra
Landskiubben på mobi(27 773544

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••• • • •
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