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En kending vender tilbage

Ved hjertestop er det vigtigt, at der kommer hurtig hjælp. 
Derfor har 3F, Tujavej 20,  juni 2018 fået opsat en hjertestarter. 
Hjertestarteren hænger til venstre ved indgang B, som selvfølgelig 
kan benyttes af alle, som får brug for en hjertestarter.
Det er desuden en god ide, at downloade en app (hjertestart), 
så får man af vide, hvor de forskellige hjertestarter hænger i vores område.

HJERTESTARTER 
Hos 3F, Tujavej 20, Mejdal

Vores gode kollega, Lykke Thomsen er 
kommet i lykkelige omstændigheder, og 
dermed går på barsel i starten af oktober, 
byder vi vores tidligere socialrådgiver stu-
derende, Helle Mortensen, velkommen til-
bage i afdelingen.

Helle er nu i slutningen af sin uddannelse 
som socialrådgiver, og mangler kun den 
sidste store skriftlige opgave. Helle har der-
for sagt ja til at komme tilbage til os i et barselsvikariat 20 timer ugentlig. 
Hun vil være at finde i afdelingen 3 dage om ugen fra d. 15. oktober 2018. 

Helle skal i vikariatet arbejde med sager inden for det sociale område, som 
hun også gjorde under hendes uddannelsespraktik hos os. Hun kender os, 
hun kender jer og arbejdsgangen i huset og på jobcentrene. 

Vi glæder os derfor til at byde hende 
hjertelig velkommen tilbage i afdelingen.



I disse dage hvor jobpatruljen kører 
de vestjyske veje tynde, skal jeg gøre 
opmærksom på at den nye ”Guide til 
fritids- og studiejob 2018-19” er kom-
met.

Alle unge under 18 år kan blive fritids-
job-medlem i 3F Holstebro for kun kr. 
32,50 pr. mdr. De får den samme hjælp 
som voksne, hvis de får problemer med 
arbejdsskader, lønsager m.m.

Holstebromotorvejen
Nedtællingen til åbningen af hele Hol-
stebromotorvejen er for alvor begyndt.

Den 29. september 2018 indvies det 
sidste stykke af Holstebromotorvejen, 
de cirka 15 kilometer fra Tvis til Hol-
stebro N. Dermed vil samtlige 39 kilo-
meter af Danmarks længste igangvæ-
rende motorvejsbyggeri være åbnet.

Indvielsesdatoen har længe været 
efterspurgt af trafikanter i det midt- og 
vestjyske, som har ventet og glædet 
sig til at kunne få fuldt udbytte af den 
nye motorvej.

Åbningsarrangementet foregår lør-
dag den 29. september som et kæmpe 
motionsevent for hele familien: Gå, løb, 

hjørneFormandens

Klik dig ind på

www.3f.dk/holstebro

cykle eller rul på Holstebromotorvejen.
Når arrangementet er slut, og der er 

ryddet op, åbner selve vejen hurtigst 
muligt derefter. Forventeligt i de sene 
aftentimer eller morgenen efter.

 
God sommer til jer alle.
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3F Holstebro starter fleksjobklub
Som fleksjobber er du fortsat en del 
af arbejdsmarkedet. Nu blot på andre 
vilkår end tidligere. Det betyder også 
at du fortsat har rettigheder – og dem 
skal du selvfølgelig kende. 

Derfor har 3F Holstebro valgt at star-
te en faglig klub for  fleksjobbere. Alle 
medlemmer af 3F Holstebro, der er vi-
siteret til fleksjob, er meget velkomne 
– uanset om du arbejder i fleksjob eller 
er ledig fleksjobber. 

Ud over informationer om rettighe-
der, er det også tanken, at klubben skal 
være et fællesskab, hvor man har mu-
lighed for at drøfte de udfordringer og 

glæder, der er ved at være fleksjobber 
i dag. Der er med andre ord, rig mulig-
hed for at netværke med andre fleks-
jobbere. 

Møderne foregår 1. torsdag i måne-
den i kælderen på 3F Holstebro.  Hvert 
møde har et tema, som deltagerne selv 
er med til at beslutte. 

Tovholder på møderne er afdelingens 
socialrådgiver. 

Kom og vær med i fællesskabet! 
Vi byder på kaffe, og vil derfor gerne 

at du tilmelder dig  ved at sende en e-
mail til meritta.bjerregaard@3f.dk, el-
ler ved at kontakte afdelingen.  

Vi glæder os til at se jer! 

Meritta Bjerregaard
Socialrådgiver

OK18 – Så kom 
overenskomsterne i hus 
-GODT DU STEMTE 
Pyha nu kan vi tørre sveden af panden 
– Det har været som at følge med i en 
spændende film, hvor man ikke har 
kunnet gennemskue slutningen – Men 
en slutning kom der – og en god en. 

Heldigvis fandt forhandlingspartner-
ne en løsning, som vi alle kunne leve 
med. Det viser afstemningsresultatet 
også helt klart. 

Det har været dejligt at snakke og 
møde så mange af jer, at få hørt jeres 
frustrationer og undren over det kunne 
komme så langt ud – men fælles for 
alle har været, at ingen har ønsket en 
konflikt.  

Stemmeresultatet taler for sig selv – 
58,6% af medlemmerne i den offent-
lige gruppe i Holstebro stemte om de 3 
årige overenskomster.

221 stemte ja og 17 stemte nej – der 
var ingen tvivl.
På landsplan stemte 51,3%, fordelt så-
ledes: 90,2% stemte ja og 9,8% stem-
te nej. For den vågne af jer, kan I se vi 
ligger over landsgennemsnittet.    

Men I har også stemt om noget, der 
betyder rigtig meget for jeres hverdag 
og fremtidige arbejdsliv.   Man kan godt 
sige, at alle har fået noget ved dette års 
forhandlinger. Ikke nok med lønstignin-
ger til alle, der er gældende fra 1. april 
2018, samtidig er der lavet forskellige 
puljer i de forskellige overenskomster, 
som er gældende fra 1. april 2019. 
Puljer der både tilgodeser lavtlønnede 
– elever – kvindefagene -  grundlønstil-
læg – pension osv. 

Stor tak til jer alle – fordi I valgte 

at stemme – Ikke bare at det blev JA, 
men også fordi, at når vi om 3 år igen 
sidder ved forhandlingsbordet, så kan 
modparten se, at 3F har medlemmer-
nes opbakning. 

Har I lyst til at høre eller læse mere 
om jeres overenskomst, er I meget vel-
komne til at kontakte mig eller jeres til-
lidsrepræsentant. Men I kan også gå på 
3F.dk under OK18 og læse de forskel-
lige overenskomstresultater. 

Gitte Hansen
Faglig sekretær     

VORES FØRSTE MØDE ER
TORSDAG D. 6. SEPTEMBER 2018 KL. 15.30 – 17.00 

i 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro. 
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Arbejdsmiljørådets 
prisuddeling 2018  
Vi sad tæt pakket på Axelborg d. 11 
april 2018, da Arbejdsmiljørådet (AMR) 
uddelte sine priser for godt arbejdsmil-
jø indenfor de 4 kategorier:

Muskel og skelet påvirkninger
Vinder: Gardit

Arbejdsulykker 
Vinder: Dansk Supermarked 
non food lager

Psykisk arbejdsmiljø 
Vinder: Børnecenter Solbo, 
Silkeborg kommune

Forandringer og ny teknologi 
Vinder: Præhospitalt center 
Region Sjælland

De forskellige oplægsholdere talte alle 
om dengang og nu – hvordan kommu-
nikerede vi med kollegerne før mails?

Jesper Ulsø viste eksempler på kom-
mende teknologi – man kan rigtig me-
get med f.eks. 3D print. Det har bl.a. 
høreapparat industrien stor glæde af, 
men også f.eks. Adidas – de kan printe 
sko i 3D.

Janni Glerup fra RUC var også inde på 
ny teknologi. Ikke alle er lige hurtige til at 
tage det til sig, men de ved at det findes.                                                                                                                                  
Der er efterhånden mange forskellige 
ansættelsesformer – bl.a. freelancere, 
vikarer, mm. digitale systemer bestem-
mer arbejdsdagen fra start til slut.                                                                                   
Vi kommunikerer bl.a. via Skype.                                                                                                                              
Bliver vi overvåget, eller tror vi at vi 
bliver det – det er vigtigt at medarbej-
derne inddrages. Med ”Nye nøgler” kan 
man se hvor man er og hvornår.

En af de sidste oplægsholdere var 

beskæftigelsesminister Troels Lund 
Poulsen. Der er nedsat et ekspertud-
valg der skal kulegrave arbejdsmiljø-
området.                                                                 

Det er vigtigt med et godt arbejds-
miljø. Han ønsker en god diskussion i 
det offentlige rum om det fremtidige 
arbejdsmiljø. Der er store forskelle i 
arbejdsmiljøet indenfor de forskellige 
brancher, men også indenfor stat, re-
gioner og kommuner.

Vi skal blive bedre til at have fokus 
på investeringer i arbejdsmiljøet, det er 
til gavn for arbejdspladsen. Troels Lund 
Poulsen ønsker et bedre samarbejde 
mellem Arbejdstilsynet (AT), det natio-
nale forskningsråd og politikerne – han 
ønsker en stabilisering af AT fremover 
og vil også se på hvordan AT arbejder. 
AT skal fokusere på de alvorlige ulyk-
ker og dødsulykkerne – især inden-
for landbrug og byggeri. Ministeren 
vil i dialog med medarbejderne i AT.                                                              
2018 bliver et travlt år for arbejdsmil-

jøområde. Den største udfordring bliver 
det psykiske arbejdsmiljø. Ministeren 
ønsker en politisk arbejdsmiljøaftale i 
løbet af efteråret, og der kommer fo-
kus på et nyt arbejdsskadesystem hen 
over sommeren. Der kommer også et 
lovforslag der skal give AT bedre mu-
lighed for at gå ind i sager om f.eks. 
seksuel chikane, jf. ekspertudvalgets 
anbefalinger.

Afslutningsvis talte journalist Nikolaj 
Sonne om mere ny teknologi. Han viste 
bl.a. eksempler på hvordan man kan 
være 2 steder på en gang, og sagde 
bl.a. at den teknologi vi kender i dag er 
forældet i morgen.

Se og læs mere fra dagen på 
www.amr.dk

Hanne Christensen, 
miljøudvalget

Klik dig ind på

www.3f.dk/holstebro

3F Holstebro 5



Vi blev budt velkommen af forman-
den for Mænds sundhed, Professor 
Svend Aage Madsen, Rigshospita-
let, som fortalte at årets emne er:                                                                                    
Mænds sundhed i hverdag og poli-
tik.

Den første oplægsholder skulle 
have været Ligestillingsminister 
Eva Kjer Hansen, men hun hav-
de meldt afbud kort inden start.                                                                                                        
Men så var næstformand i 3F, 
Tina Christensen, til gengæld klar.                                                             
Hun er glad for at der er så man-
ge der brænder for sundhed.                                                                            
Tina Christensen talte om Ulighed i 

sundhed. Uligheden i samfundet er 
noget der bekymrer 3F. 3F kan og 
vil ikke acceptere den ulighed der 
er i samfundet.  Det går dårligere 
for vores sundhed generelt, især 
ufaglærte mænd. Mange mænd vil 
gerne være sundere, men har ikke 
overskud til det efter en arbejdsdag 
med hårdt fysisk arbejde. I 3F vil vi 
arbejde for mænds sundhed – Vi vil 

så gerne at de bliver lidt længere.                                                                                                                                        
Der sker for lidt politisk. Vi bør 

være bedre til at stille krav til kom-
muner og virksomheder. Se på 
egenbetalingen til f.eks. tandlæge, 
psykolog, medicin etc. – skal den 
være mindre?   Der bør laves sær-
lige indsatser for kortuddannede 
mænd.

Svend Aage Madsen, oriente-
rede om mange af de tiltag der er 
sket for mænd, gennem de sene-
ste 16 år, hvor der i Danmark har 
været fokus på Mænds sundhed.                                              
F.eks. Fars legestue, Sundheds-

check, Mænds mødesteder, diver-
se pjecer og små videoklip. F.eks. 
Tjek dig selv mand, kurser, fokus 
på manden som far, Folkemødet 
på Bornholm, Fars køkkenskole, og 
meget, meget mere.

Undersøgelser viser at når sund-
hedsplejersken kommer på besøg 
er 78,5 af fædrene med ved det før-
ste besøg, men kun 21,5 af fædrene 

er med ved mere end 1 besøg. Det 
er især de kortuddannede fædre der 
IKKE er tilstede. Det vil være dejligt 
hvis kommunerne vil inddrage fæd-
rene. 

Uanset om vi taler Kræft, Diabe-
tes eller Hjertekarsygdomme er det 
primært de kortuddannede mænd 
der rammes – uanset hvad dødsår-
sagen er, har mænd en overdødelig-
hed i forhold til kvinder.

Pension Danmark har lavet en 
Podcast til chauffører om sundhed. 
Den handler bl.a. om kost, ergo-
nomi, mm

Nu troppede 4 mænd i fodbold-
trøjer op på podiet. Det var repræ-
sentanter fra FC Prostata, Østerbro, 
som begejstrede fortalte om sund-
hedsfremmende motionsfodbold for 
mænd med prostatakræft. Der fi n-
des pt 7 FC Prostata hold i Danmark.                                                                                                                        
Det er vigtigt at være sammen 
med andre med samme syg-
dom – om noget som er sjovt. 
Et fristed hvor der skal være 
højt til loftet – ingen kvinder.                                                                                                                       
Der er et forskningsprojekt fra 
2012 der viser at motion gør en 
stor forskel i bl.a. knogler.  Det er 
sjældent at prostatakræft ram-
mer mænd under 50 år. Man dør 
ikke af – men med prostatakræft.                                                                                                                                   
Se den 1½ min korte video om FC 
Prostata på www.dbu.dk/fcprostata                                 
En af deltagerne på holdet, Hans Ja-
cob Helms har udgivet en bog der 
hedder: Hold da kræft, mand.   

Anne Mette Eskesen, sundheds-
konsulent, center for sundhed, 
Københavns Kommune, talte om 
hvordan hun arbejder med Mænds 
sundhed.

Hun tager ud på arbejdspladser 

Mænds sundhedsuge 2018
Der var – som sædvanligt – fuldt hus, ca. 150 deltagere, til 
åbningskonferencen af Mænds sundhedsuge 2018, d. 6 juni 
i 3F´s forbundshus.
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og taler om Mænds sundhed. Hun 
starter med at kontakte ledelsen på 
arbejdspladsen, idet det er vigtigt at 
ledelsen bakker op, og man forvent-
ningsafstemmer et ressource forløb 
i processen. Man idé udvikler i sam-
arbejde med arbejdspladsen, men 
med fokus på KRAM (kost, rygning, 
alkohol og motion) og social trivsel.

Så blev det tid til at finde vinde-
ren af årets Mens Health pris 2018.                                                               
Det blev journalist ved Danmarks 
radio, Thomas Skov, for hans 
Podcast om forholdet til sin far.                                                                                                                                             
     Det har inspireret andre til at tale 
med deres far inden det er for sent.

Næste oplæg foregik på engelsk, 
idet oplægsholderen var Peter Ba-
ker fra Irland. Han er direktør for 
Global action on Mens Health, og 
har arbejdet med mænds sundhed 
i ca. 20 år. Han indledte med at 
rose Svend Aage Madsen for hans 
engagement i Mænds sundhed i 
Danmark, så Danmark nu er et af 
de førende lande indenfor Mænds 
sundhed. Han sagde også at det er 
usædvanligt at arrangementet hol-
des i et fagforeningshus, men at det 
er dejligt at fagbevægelsen også 

bakker op om mænds sundhed.                                            
Peter Baker fortalte om arbejdet i 
Irland, med politikker om mænds 
sundhed.

Niels Sandø, fra Sundhedsstyrel-
sen, fortalte om en ny undersøgelse 
fra 2017. Undersøgelsen som du 
finder på www.Danskernessundhed.
dk  viser de samme tendenser som 
tidligere.                                                                                                  
- Mænds levealder er kortere end  
 kvinders 
- Rygning blandt mænd er ikke  
 faldende 
- Det er kortuddannede mænd der  
 ryger mest
- Flere mænd end kvinder er over 
 vægtige – og det er igen – de  
 kortuddannede
- Mænd har et mere usundt kost- 
 mønster end kvinder – flest kort- 
 uddannede
- Forbruget af alkohol er faldende  
 blandt både mænd og kvinder –  
 men det er stadig de kortere ud- 
 dannede der drikker mest
- Mændene vurderer stadig at de  
 har et godt helbred

www.Helbredsprofilen.dk formid-
ler helbredsviden – kun via video. 

Der er bl.a. lavet en lille video om 
Mænds mødesteder på Stevns. Den 
findes på forskellige sprog.  

Hvordan får man mænd ind på 
apoteket? Apotekerforeningen har 
i forbindelse med interne temadage 
med fokus på Kommunikation med 
mænd, lavet en række små sjove vi-
deoklip, a ca. 30 sek. varighed, om 
bl.a. diabetes, rejsningsproblemer, 
mm. Se dem på www.apoteket.dk 

Til slut fortalte Mie Møller Niel-
sen og Thomas Prentow, om arbej-
det i Forum for Mænds sundhed, 
bl.a. rådgivning og samarbejde 
bl.a. med Apotekerforeningen, 
der er lavet 9 rapporter som fin-
des på hjemmesiden, de er med 
på Folkemødet på Bornholm i uge 
24, og så har de været med til 
at starte 25 Mænds mødesteder.                                                                    
Næste større projekter er et samar-
bejde med kommunerne i perioden 
2018-2021, og Far for livet 2018 – 
2021, samt flere underprojekter.

Se hvilke aktiviteter der foregår 
i Danmark i uge 24 2018 på www.
sundmand.dk

Hanne Christensen, 
miljøudvalget.

3F Holstebro 7



Hvis man går i fuldtidsarbejde eksem-
pelvis midt i en måned og ikke arbejder 
7,4 timer hver dag, betyder det, at man 
efter overgangen til det månedsbasere-
de dagpengesystem mister dagpenge. 
Dette sker ved, at man ved afmeldelse 
på jobcentret i forbindelse med påbe-
gyndelse af arbejde, modregnes op til 
7,4 timer på alle hverdage.

Hvis man f.eks. arbejder 8 timer 
mandag til torsdag og 5 timer om fre-

dagen, vil man blive modregnet yderli-
gere 2,4 timer om fredagen. Værre bli-
ver det hvis man arbejder 37 timer på 
ugens første 4 dage, her vil man blive 
modregnet 7,4 timer om fredagen.

Det kan derfor være vigtigt at stå 
tilmeldt på jobcentret i den resterende 
del af måneden, selvom man er i varigt 
fuldtidsarbejde, for at undgå ovenstå-
ende modregninger.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-

kruttering har nu gjort det muligt, at 
man uden problemer kan stå tilmeldt 
som ledig i den resterende del af må-
neden af hensyn til dagpengeudbe-
talingen, selvom man er gået i varigt 
fuldtidsarbejde. Man skal blot kontakte 
jobcentret. I perioden med varigt fuld-
tidsarbejde har man ikke pligt til at stå 
til rådighed for samtaler m.m.

Lotte Rom Klemensen

I forbindelse med den nye dagpenge-
reform er der opstået det paradoks, at 
ledige i nogle tilfælde straffes økono-
misk, hvis de siger ja til arbejde, mens 
de modtager dagpenge.

De ændrede regler skulle i første 
omgang træde i kraft 1. januar 2018, 
men bekendtgørelsen blev trukket til-
bage, og ændringen blev udsat til 1. 
oktober 2018, og betyder at ledige, der 
har opbrugt retten til supplerende dag-

penge, risikerer at blive hårdt straffet 
for at takke ja til småjobs. Hvis man 
f.eks. har lidt arbejde i en måned, så 
kan man ikke modtage dagpenge hele 
den pågældende måned. Dermed kan 
få timers arbejde koste en hel måneds 
dagpenge.

Forligspartierne bag dagpengerefor-
men vil nu (efter mere end 2 års ved-
varende kamp og pres fra a-kassernes 
side) ændre reglerne igen, så det alene 

er de uger, hvor man arbejder, som 
man ikke kan modtage dagpenge i. En-
delig er der blevet lyttet, og der er nu 
ikke nogen, der kommer i den helt uri-
melige situation, at de bliver så hårdt 
straffet for at arbejde, på grund af reg-
lerne om supplerende dagpenge.

Lotte Rom Klemensen

Pas på dine dagpenge hvis du 
går i arbejde midt i en måned 

Retten til dagpenge…
Når retten til supplerende dagpenge er opbrugt

ER DU I JOB, MEN OPSAGT?
Hvis ja, så ring til din afdeling her i 3F Holstebro 

og bed om at få en  ”I JOB IGEN” samtale

”I JOB IGEN” samtalen er et tilbud til medlemmer af 3F, der er blevet opsagt fra deres arbejdsplads.
Under samtalen sætter vi fokus på, hvordan dine muligheder er, for hurtigst muligt at komme videre i et nyt job –

 eventuelt via uddannelse i opsigelsesperioden/ledighedsperioden.
I langt de fleste overenskomster har medlemmerne ret til 2 timers fri med løn til en vejledningssamtale i 3F. 

Det er meget vigtigt, at du benytter dig af denne mulighed. Så kom så tidligt som muligt.

OBS! Selv om du ikke skulle have mulighed for 2 timers fri, hvis der eksempelvis ikke er overenskomst der hvor 
du arbejder, er alle medlemmer af 3F, naturligvis altid velkommen til en ”I JOB IGEN” samtale.

Samtalen vil foregå med vores uddannelseskonsulent Anni Svinth. Du kan maile og anmode om samtalen 
til  anni.svinth@3f.dk eller på afdelingens telefonnummer 70300870.

8 3F Holstebro



PSYKOLOG: 
Sig fra hvis tonen på 

byggepladsen er hård hård
Tonen på byggepladserne balancerer mellem ironi, humor og 
sarkasme. Den skal man kunne håndtere, ellers kan det være 

svært at være der, siger psykolog ved arbejdsmedicinsk klinik.

10 GODE RÅD 
- Til lærlingen, som er ny på arbejdspladsen 

1.  Bliv ikke bange, fordi der bliver talt i et direkte sprog. 

2.  Godmodigt drilleri er okay – giv gerne igen. 

3.  Nedsættende og ydmygende bemærkninger er ikke okay. 

4.  Mobning og chikane er ikke okay. 

5.  Uønsket fysisk kontakt er slet ikke okay. 

6.  Sig fra overfor upassende ord eller handlinger. 

7.  Snak med nogen du har tillid til i firmaet. 
 F.eks. arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant. 

8.  Snak eventuelt med din arbejdsleder eller arbejdsgiver 

9. Snak eventuelt med fagforeningen, der sidder i det lokale 
 uddannelsesudvalg.

10.  Vær ikke bange for at miste din læreplads 
 – du skal nok blive hjulpet.  

Kilde: Flemming Hansen, 
arbejdsmiljøkonsulent i 3F’s Byggegruppen

Byggegruppen 3F Holstebro
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Chaufførenes Seniorklub 
3F Holstebro

Onsdag 12. september: Udflugt 
Kl. 09.00: Kaffe rundstykker på 3f
Kl. 09.30: Afgang mod Esbjerg Fiskeri-
museet, hvor vi spiser den medbragte 
mad. Kører op langs vestkysten hjem 
hvor vi  finder et sted hvor vi drikker 
den medbragte kaffe. Aftensmad spi-
ses på resturant Havtornen Vedersø 
klit. Forventet hjemkonst til Holstebro 
ca. kl.  20.00.
Tilmelding til udflugt 
senest d. 04. september 
Pris 150,00 kr

Onsdag 19. september 
Kl. 13.30: 3F Hyggemøde

Onsdag 26. september 
Kl. 13.30: 3F Pladespil

Onsdag 03. oktober 
Kl. 11.45: Bowling - Spisning 
Kl.13.00: Pris Bowl + spisning kr. 90,00 
Kun spisning kr. 60,00
Tilmelding til Bowling 
senest 26. september

Onsdag 10. oktober 
Kl. 13.30: 3F Hyggemøde

Onsdag 17. oktober 
Kl. 13.30: 3F Pladespil

Onsdag 24. oktober 
Kl. 13.30: Møldrup optagelseshjem
Pris kaffe og brød kr. 30,00
Samkørsel aftaler man indbyrdes.
Tilmelding til besøg 
Møldrup optagelseshjem
Senest 17 oktober.

Onsdag 31. oktober 
Kl. 13.30: Besøg af Anne Helene Jen-
sen. Som har gået med barnevogn fra 
Middelfart til Møens Klint + et par små-
ture. Pris med kaffe og brød kr. 30,00 
Tilmelding til besøg af 
Anne H. Jensen senest 24. oktober

Onsdag 7. november 
Kl. 13.30: 3F Pladespil

Onsdag 14. november 
Kl. 09.00: Tysklandstur
Medbring selv formiddags kaffe. Fro-
kost Bredebro Kro. Opsamling P. plads 
ved Stadion Lægårdsvej. Pris kr. 150,00 
Hjemkomst ca. kl. 18.30
Tilmelding til Tysklandstur 
senest 7. november

Onsdag 21. november 
Kl. 13.30: 3F Hyggemøde

Onsdag 28. november 
Kl. 13.30: 3F  Julebanko
I pausen er der æbleskiver

Onsdag 5. december 
Kl. 12.00: 3F Julefrokost
Pris med musik kr. 100,00
Tilmelding til Julefrokost 
senest 28. november

Onsdag 12. december
Kl. 13.30: Julehyggemøde
Der serveres Gløgg og æbleskiver i 
pausen.
Tilmelding til julehygge 
senest 05. december.

Onsdag 9. januar 2019 
Kl. 11.00: Generalforsamling
Der serveres Gule ærter eller smørre-
brød mod bestilling.
Tilmelding til Generalforsamling 
senest 3. januar 2019
af hensyn til spisning

TILMELDING ER BINDENDE 
OG SKAL SKE TIL FORMANDEN.

Bestyrelsen

Formand: 
Frode Nygaard 
Tlf. 26 67 38 60
Mail: frodenygaard@mvbmail.dk 

Kasserer: 
Niels Brunbjerg Hansen 
Tlf. 20 42 90 63
Mail: n.brunebjerg@gmail.com

Næstformand: 
Flemming Simonsen
Tlf. 25 38 74 71
Mail: rosenstien114@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Margit Lautrup 
Tlf. 97 42 80 11
Mail: sennahoj@live.dk

Bestyrelsesmedlem 
Grethe Sørensen 
Tlf. 97 43 28 16
Mail: villyep@yahoo.dk

3F Holstebro10



Fællestur til 
Haunstrup Dyrepark

Fredag d. 15. juni var der igen fællestur til Haunstrup 
Dyrepark i et samarbejde med 3F Midtjylland og 3F 
Ringkøbing-Skjern.

Det var godt vejr og ca. 1000 medlemmer havde for-
udbestilt grillmad til at tage med ind til de 3 grillsteder 
i parken.

I alt var vi næsten 1600 der var med til at sige godnat 
til dyrene, sejle en tur på søen eller spise is. Vi håber 
at alle havde en fantastisk aften.
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Medlemmernes sundhedsordning i Pen-
sionDanmark giver adgang til forebyg-
gende behandlinger på 137 sundheds-
centre fordelt over hele landet. I som-
merferien vil de fl este sundhedscentre 
have lukket i ugerne 29-31. 

Er du allerede i et behandlingsfor-
løb, kan du aftale med din behandler, 
om behandlingsforløbet skal fortsætte 
på et andet sundhedscenter i sommer-
ferieperioden. Der er et mindre antal 

sundhedscentre åbne i ugerne 29-31, 
hvor det er muligt at fortsætte eller af-
slutte behandlingen. 
Får du behov for akutbehandling ved 
en fysioterapeut eller kiropraktor i 
ugerne 29-31, kan det også lade sig 
gøre. Tidsbestilling kan ske via telefon 
7010 0806. 

Hurtig diagnose og telefonisk 
rådgivning er åben hele som-
meren
Hurtig diagnose og den telefoniske 
sundhedsrådgivning i PensionDan-
marks sundhedsteam lukker ikke og vil 
være åben hen over sommeren. Ring 
på 7012 1335 alle hverdage mellem kl. 
8 og 21. Læs mere om sundhedsord-
ningen på pension.dk/sundhed.

Sommeren er en god anledning til at få 
overblik over din pension. Har du pen-
sion i PensionDanmark, kan du nemt få 
et overblik over din pensionsordning på 
PensionDanmarks app eller på pension.
dk. 

Her kan du fx:
- tjekke saldoen på din pensionskonto
- se hvor meget din arbejdsgiver ind-
 betaler måned for måned

- regne på, hvor meget du får udbe-
 talt, når du går på pension. 
Du kan også tjekke, hvordan du og din 
familie er sikret, hvis du bliver syg og 
ikke længere kan arbejde. Og du kan 
justere summen på dine forsikringer. 

Hent PensionDanmark app 
Du fi nder app’en ved at søge på ”Din 
Pension” i App Store eller Google Play. 
Når du bruger app’en, skal du logge 

på med en pinkode. Pinkoden opret-
ter du ved at logge på pension.dk, hvor 
du taster koden under ”Dine oplys-
ninger”. Fremover kan du så logge på 
app’en enten med pinkoden, fi ngeraf-
tryk eller med Face ID (kun på iPhone 
X). Har du problemer med at installere 
app’en, så husk, at du altid kan ringe til 
PensionDanmark på telefon 7012 1330 
alle hverdage kl. 8-21.

PensionDanmark Sundhedsordning 
- Åbningstider i sommerferien 

Få pensionen frem i solen

 

Disse kritiske sygdomme rammer medlemmerne  

Kræft samt hjerte- og karsygdomme topper listen over kritiske sygdomme, der ram-

mer medlemmerne. 

 

Når kritisk syge medlemmer går til lægen, vil diagnosen i 8 ud af 10 tilfælde lyde på 

enten kræft eller hjerte- og karsygdomme. Disse to diagnosegrupper topper nemlig 

listen over kritiske sygdomme, der rammer medlemmerne i 3F. 

 

For hver anden af de medlemmer med pensionsordning i PensionDanmark, der blev 

kritisk syge i 2011, lød diagnosen på kræft. Næsten hver tredje – 31,6 pct. - blev sy-

ge af hjerte- og karsygdomme, 17 pct. blev ramt af en hjerneblødning, mens 4 pct. 

af de kritisk syge medlemmer blev ramt af en sygdom i nervesystem og sanseorga-

ner som fx Parkinsons sygdom eller sclerose.  

 

100.000 kr. ved visse kritiske sygdomme  

Du får et skattefrit engangsbeløb på 100.000 kr., hvis du bliver ramt af en af visse 

kritiske sygdomme. Du kan se, hvilke sygdomme der giver en udbetaling fra Pen-

sionDanmark på pension.dk/kritisksygdom.  

 

Du kan sætte forsikringsdækningen op eller ned. Jo lavere dækning, jo mere sparer 

du op til pension. Læs mere på pension.dk/kritisksygdom. 

 

Gratis medlemskab af en patientforening  

Ud over det skattefri engangsbeløb får medlemmer med en kritisk sygdom også et 

års medlemskab af en relevant patientforening. PensionDanmark har et samarbejde 

med fem patientforeninger: HjerneSagen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, 

Scleroseforeningen og Parkinsonforeningen. Samarbejdet er en god hjælp til de med-

lemmer, der har haft en kritisk sygdom, og som skal tilbage til et så normalt familie- 

og arbejdsliv som muligt.  

 

Hvem skal så betale?
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Din pensionsordning i PensionDanmark 
er vigtig for din fremtid. Ud over opspa-
ringen til pensionsalderen indeholder 
den forsikringer, så du og din familie 

får det nødvendige økonomiske tilskud, 
hvis der sker dig noget.

PensionDanmark vil gerne holde dig 
opdateret med personlige rådgivnings-

mails, hvis der sker noget i din pensi-
onsordning, som du bør kigge på. Det 
kan fx være:
• hvis du med fordel kan justere belø-
 bene på dine forsikringer
• hvis du kan få mere ud af din pension 
 ved at tilpasse dine indbetalinger
• hvis der kommer nye muligheder i 
 din sundhedsordning.

Over 200.000 medlemmer 
er allerede tilmeldt
Du kan tilmelde dig personlige rådgiv-
ningsmails ved at logge på pension.
dk. Her kan du også se, hvor meget 
der står på din pensionsopsparing, og 
hvordan du er forsikret i pensionsord-
ningen.

For 25 år siden startede de første ind-
betalinger til arbejdsmarkedspensio-
nerne på det private arbejdsmarked. 
Dengang havde størstedelen af befolk-
ningen kun folkepensionen at se frem 
til, når de gik på pension. Sådan er det 
ikke i dag, hvor der alene i PensionDan-
mark allerede er over 30.000 pensi-
onsmillionærer – Og det tal vil vokse 
markant i årene fremover. 

En ny udstilling på Arbejdermuseet, 

”Når jeg bli’r gammel - hvem skal så 
betale?”, fortæller historien om vejen 
til arbejdsmarkedspension for alle på 
overenskomst, og hvad det har betydet 
for lønmodtagerne og for det danske 
velfærdssamfund.

Udstillingen løber fra den 30. maj til 
den 4. november og er blevet til i sam-
arbejde med PensionDanmark. Som 
medlem kan du komme gratis ind med 
dit fagforeningskort eller ved at down-

loade en billet på forsiden af Pensi-
onDanmarks hjemmeside - pension.dk. 
Arbejdermuseet ligger på Rømersgade 
22 i København. 

Få rådgivningsmails fra 
PensionDanmark, der er målrettet dig

Arbejdermuseet fejrer 
arbejdsmarkedspensionerne
 
Nu kan du komme gratis på Arbejdermuseet og få historien om, 
hvordan arbejdsmarkedspensionerne blev til. 

 

Disse kritiske sygdomme rammer medlemmerne  

Kræft samt hjerte- og karsygdomme topper listen over kritiske sygdomme, der ram-

mer medlemmerne. 

 

Når kritisk syge medlemmer går til lægen, vil diagnosen i 8 ud af 10 tilfælde lyde på 

enten kræft eller hjerte- og karsygdomme. Disse to diagnosegrupper topper nemlig 

listen over kritiske sygdomme, der rammer medlemmerne i 3F. 

 

For hver anden af de medlemmer med pensionsordning i PensionDanmark, der blev 

kritisk syge i 2011, lød diagnosen på kræft. Næsten hver tredje – 31,6 pct. - blev sy-

ge af hjerte- og karsygdomme, 17 pct. blev ramt af en hjerneblødning, mens 4 pct. 

af de kritisk syge medlemmer blev ramt af en sygdom i nervesystem og sanseorga-

ner som fx Parkinsons sygdom eller sclerose.  

 

100.000 kr. ved visse kritiske sygdomme  

Du får et skattefrit engangsbeløb på 100.000 kr., hvis du bliver ramt af en af visse 

kritiske sygdomme. Du kan se, hvilke sygdomme der giver en udbetaling fra Pen-

sionDanmark på pension.dk/kritisksygdom.  

 

Du kan sætte forsikringsdækningen op eller ned. Jo lavere dækning, jo mere sparer 

du op til pension. Læs mere på pension.dk/kritisksygdom. 

 

Gratis medlemskab af en patientforening  

Ud over det skattefri engangsbeløb får medlemmer med en kritisk sygdom også et 

års medlemskab af en relevant patientforening. PensionDanmark har et samarbejde 

med fem patientforeninger: HjerneSagen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, 

Scleroseforeningen og Parkinsonforeningen. Samarbejdet er en god hjælp til de med-

lemmer, der har haft en kritisk sygdom, og som skal tilbage til et så normalt familie- 

og arbejdsliv som muligt.  

 

3F Holstebro 13



På tur med Jobpatruljen 2018 
Jeg var så heldig at blive spurgt om jeg 
ville være chauffør for Jobpatruljen, 
en eller flere dage. Jeg skyndte mig at 
sige Ja, og det var en god beslutning. 
Tirsdag, onsdag, torsdag i uge 28 var 
jeg med rundt i gågaden i Holstebro, på 
Thyholm, i Bremdal, Hernings omegn, 
og flere steder.                          
 De steder jeg var med, blev vi mødt 
med imødekommenhed og venlighed 
fra fritidsjobberne, deres ledere og de-
res kolleger. TAK for det. Flere steder 
fik vi ros for at tage rundt. TAK for det.                                                            
Og især TAK til de unge i Jobpatruljen 
for en fantastisk indsats, de er skønne, 
venlige, sjove. En særlig TAK til Henrik 
Kristensen, 3F Holstebro, for et fanta-
stisk planlægningsarbejde. 

Hanne Christensen, 
Fælles Service.

GRATIS RETSHJÆLP
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

3F Holstebro
Torsdage i lige uger 
kl. 16.00 – 18.00
Tujavej 20, Holstebro. 
Tidsbestilling på 
tlf.: 70 300 870.

3F Midtjylland
Torsdage i ulige 
uger kl. 16.00–18.00.
Birk Centerpark 4, Herning. 
Tidsbestilling på 
tlf.: 70 300 868.

3F Ringkøbing-Skjern
Mandage i lige 
uger kl. 16.00–18.00.
Byskellet 33, Ringkøbing. 
Tidsbestilling på 
tlf.: 70 300 874.

3F Vest 
Mandage i ulige 
uger kl. 16.00–18.00.
Storegade 23, Lemvig. 
Tidsbestilling på 
tlf.: 70 300 872.

Tidsbestilling nødvendig. Retshjælpen kan bestilles på følgende dage:
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Fællesmøde - 1. maj
Her lidt stemningsbilleder fra vores 1. maj møde i Holsterbro
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Mød den altid grinende og kække humørbombe, 
Lindy Aldahl, der i DR`s seersucces ”Rigtige mænd” 
tog danskerne med storm. 

Der er lagt op til et foredrag med højt humør og 
masser af anekdoter fra programmet og om 
Lindys livsstilsændring – det bliver med 
garanti ikke kedeligt.

Hvor: Hos 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro.

Hvornår: Onsdag d. 5. september kl. 18.00-20.00.

Tilmelding: Senest fredag d. 31. august i afd. på 70 300 870 eller pr. mail.

Pris: Gratis, men det er kun for medlemmer af 3F Holstebro.

Mad:  Der kan købes Øl, Vand og pølser til små penge

VIGTIG:   Der er kun 125 billetter, så det er ”først til mølle”.

 
3F HOLSTEBRO & MURERKLUBBEN

Show
med

Lindy 
Aldahl
KENDT FRA PROGRAMMET ”RIGTIGE MÆND” PÅ DR1


