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Medlemmerne
slog rekord i
pensionstjek i 2017
Antallet af medlemmer, der tjekker
deres pension på nettet, slog rekord i
2017 og steg til over 200.000.
Hvordan står det til med din pension? Og er familien godt nok sikret,
hvis uheldet er ude? Som medlem
med pensionsordning i PensionDanmark kan du hurtigt få svar ved at
logge ind på pension.dk.
Og den mulighed var der rigtig
mange medlemmer, som gjorde brug

af i 2017. Over 200.000 medlemmer
tjekkede sidste år deres pensionsordning på pension.dk. Det er ny rekord
og en stigning på 42 pct. i forhold til
2016.
Du kan nemt tjekke din pension i
PensionDanmark ved at logge ind på
pension.dk, og du behøver ikke bruge
en pc. Med en smartphone eller en
tablet, har du altid din pension lige
ved hånden.
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Vinteren viser nu sit sande ansigt og vi
har haft de første dage og nætter med
4-6 graders frost.
Det betyder også at vi har en del af
vores medlemmer der bliver vinter-fyret eller vinter-hjemsendt. Det er ganske normalt, og mange af dem det berører, har det fint med at komme hjem
og gå i en måned eller to, mens kulden
raserer i hele landet.
Men vi kan også se at der er gang i
hjulene, for der er ikke så stor ledighed
som i de tidligere år. Det er positivt.
En af de faste traditioner, 3F Juletræ,
har igen været afholdt i både Struer,
Herning og Holstebro. Der var igen meget stor tilslutning til de 3 arrangementer hvor det er børnenes dag og dem
det skal dreje sig om. En stor tak til alle
de der var med til at afvikle det, og vi

glæder os til at inviterer igen d. 27. og
28. december 2018. Se billeder andet
sted i bladet.
Her i de første 4 måneder er der også
tradition for afholdelse af Generalforsamlinger i både de 4 grupper samt
afdelingens generalforsamling. Husk
at tilmelde jer på 70 300 870 til AnnBirgitte.
Det er også i dette forår at de offentlige overenskomstforhandlinger går
i gang. Man er allerede i gang med at
udveksle OK-krav med arbejdsgiverne,
så de egentlige forhandlinger går snart
i gang. Følg med i pressen og på vores
FaceBook side samt i fagbladet.
Det er også nu der skal forhandles OK på et mindre område, Dansk
Håndværk, som altid kører forhandlinger året efter at Dansk Byggeri har
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forhandlet. De største virksomheder
inden for dette område ligger omkring
København, Odense og Århus, men vi
har også mindre virksomheder her i det
Midt- og Vestjyske som arbejder under
denne overenskomst.
Konfliktvarsel er sendt til 2 større
vestjyske landmænd under den grønne gruppe, hvor vi har tilbudt dem en
overenskomst, men de har sagt nej til
at indgå den. Vi har foreslået et sidste
møde i de 2 sager, inden vi starter en
strejke og blokade.
Vi har, igen her i foråret, inviteret de
medlemmer der har 25 og 50 års jubilæum ind til en hyggelig aften med
spisning og uddeling af jubilæumsgaver. For 2017 drejer det sig om ca. 110
medlemmer i alt.
Flemming Sørensen

3F Ungdom på Skills
3F Ungdom mødte talstærkt op i
Herning til DM i Skills, der i år løb
af stablen 18.-20. januar. Skills slår
igen i år rekord med i alt 61 tilmeldte fag og omkring 300 unge
deltagere, der kæmper inden for de
forskellige fag i konkurrencen om at
blive landets bedste.
''Skills har været en fantastisk
mulighed for os i 3F Ungdom til at
komme ud og fortælle andre unge,
hvorfor det som ung er fedt at være
aktiv i sin fagforening'', siger Daniel
Bekby, der er politisk næstformand
for 3F Ungdom.

3F Holstebro
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Orienteringsmøde
om de nye regler for førercertifikater
m/lift, kran, truck, teleskoplæsser mv.

Tirsdag d. 13. marts kl. 17.00-19.00
3F Holstebro, Tujavej 20, Holstebro
I sidste blad skrev vi, at der her i 2018 trådte nye regler i kraft, som gælder kran, teleskoplæssere og truckcertifikater.
Vi lovede at arrangere et møde for vore medlemmer (gerne sammen med deres leder). Det er nu planlagt.
De to skoler, der underviser på disse kurser, kommer og orienterer om dette:
For kan man stadig bruge sit Truckcertifikat til teleskoplæsser? Hvad er det nye kran basis kursus?
Kræver det nu certifikat at benytte en teleskoplæsser med mandskabskurv?
Hvad med de gamle certifikater man har? Skal de fornyes? Hvis ja! Hvornår?
Dette er blot nogle af de spørgsmål vi allerede har fået.
Undervisere fra Uddannelsescenter Holstebro og Mercantec, vil orientere om dette.
Tilmelding:
Vi starter med lidt mad og af hensyn til dette, er det nødvendigt med en tilmelding.
Som sagt er I velkommen til at tage jeres leder med.
Det kan ske til afdelingen på tlf.70300870, eller pr. mail til anni.svinth@3f.dk eller jan.ramsgaard@3f.dk
Byggegruppen, Transportgruppen og 3F’s uddannelsesservice
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Tilbagebetaling af
efterlønsbidrag
Som en del af ”Aftalen om flere år på
arbejdsmarkedet” fra juni 2017, er der
indgået aftale mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti, om igen at åbne
mulighed for, at få sit efterlønsbidrag
udbetalt kontant og skattefrit i perioden
fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018.
Beløbet der kan udbetales er afhængig
af, hvor lang tid der er indbetalt efterlønsbidrag, men kan max udgøre ca.

122.000. Alle der er omfattet af muligheden for tilbagebetaling af efterlønsbidrag, vil få et brev, hvor beløbet
fremgår.

Hvis du ønsker at få udbetalt
dit efterlønsbidrag, mister du
retten til, at:

•	få et seniorjob, hvis du mister dagpengeretten mindre end 5 år før efterlønsalderen
•	få mulighed for fleksydelse som er en
slags efterløn til fleksjobbere.

• gå på efterløn
• få udbetalt den skattefri præmie

Hvad bør du overveje, før du træffer dit valg
Formålet med tilbuddet er, at få folk til at
arbejde længere

Vil du selv kunne arbejde frem til
folkepensionsalderen?

Melder du dig ud af ordningen,
kan du ikke fortryde

Du siger farvel til efterløn, skattefri præmie
og seniorjob

Kan du holde til at arbejde indtil
folkepensionsalderen?

Arbejder du med et krævende fysisk arbejde,
kan du måske få problemer med, at holde til
arbejdet indtil folkepensionsalderen

Såfremt du ønsker efterlønsbidraget
udbetalt, skal der ansøges senest den
30. juni 2018 via ”Mit3f.dk”, og vil du
fortsætte i ordningen, skal du ikke foretage dig noget.
Det er en stor beslutning med store
konsekvenser, så tænk dig godt om, før
du træffer dit valg, og kontakt evt. afdelingen for yderligere vejledning.
Lotte Rom Klemensen
Lilian Højbjerg

3F Holstebro
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Stresset

eller sindssygt travlt
Hvad er forskellen?
Medlemmer af 3F Holstebro inviteres
til et arrangement om stress
Torsdag den 1. marts 2018 kl. 18.30-21.30
Tujavej 20, Holstebro

Oplæg ved tidligere arbejdspsykolog Christian Løkke fra Struer

Hvad er Stress og hvad gør det ved os?
Når forandringens vinde blæser, skal
man så lave læmure eller vindmøller?

Arrangør:
Fælles Service gruppebestyrelse

Hvordan støtter man hinanden som
kolleger?

Hvem er Christian Løkke

Afdelingen er vært ved en kop kaffe/
the og kage, hvorfor tilmelding er nødvendig senest mandag den 26. februar
2018. Tlf. 70 300 870/ Receptionen eller mail: holstebro@3f.dk

Christian Løkke er tidligere arbejdspsykolog og har gennem 30 år haft selvstændig praksis. Og gennem ca. 20
år sideløbende hermed, arbejdet med
psykisk arbejdsmiljø for bedriftssundhedstjenesterne i Tarm, Thy-Mors Salling, samt Holstebro – herefter AKON

(arbejdsmiljøkonsulenterne i Holstebro). Christian Løkke har derfor et godt
kendskab til, hvordan tingene er i virkeligheden ude på arbejdspladserne.
Christian Løkke formår at kombinere
emnet med en underfundig lune, som
gør at man hurtigt føler sig godt tilpas.
Kom og mød ham – han er bestemt
en aften værd.

Klik dig ind på

www.3f.dk/holstebro
3F Holstebro
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Hvem skal arve dig når du dør?
Ved du, at du som 3F’er,
gratis kan få lavet et testamente
Arveregler kan være utrolig komplicerede. Især for de mange forskellige familie konstellationer der efterhånden er.
Gift eller ikke gift. Hvad med fælles børn, dine, mine osv. Arvestridigheder kan i den grad splitte familien og derfor
et det godt med et testamente. Nogle har skrevet et sådant, men det er dyrt og får man det lige gjort.
Som 3F’er har du nu en helt unik mulighed for at få lavet et gratis testamente.
Arbejdernes Landsbank har nemlig indgået et samarbejde med Testaviva www.testaviva.dk. Som kunde i banken ELLER,
som medlem af et LO forbund, som du jo er, kan du helt gratis få oprettet et testamente. Du kan endda få 5 timers gratis
rådgivning herom. Er du kun interesseret i at høre om arveregler er det naturligvis ok.
Vi tror mange ikke er klar over denne helt unikke mulighed, og derfor har vi planlagt et arrangement,
som vi gerne vil invitere dig til:

Tirsdag d. 10. april kl. 19.00 – 21.00
3F Holstebro, Tujavej 20, Holstebro
Her vil der komme en jurist fra Testaviva, og give en orientering om arveregler mv.
Du kan høre om hvordan du kan oprettet testamente mv.
Du er velkommen til at tage din partner med.
Af hensyn til kaffen vil vi gerne have din tilmelding til mødet SENEST d. 9. april.
Du kan tilmelde dig/jer på tlf. 70 300 870, eller på mail anni.svinth@3f.dk

Generalforsamling 2018
3F Holstebros afdelingsgeneralforsamling 2018 afholdes

onsdag den 21. marts 2018, kl. 19.00 - spisning fra kl. 18.15
Sted: UCHolstebro - Døesvej 76, Holstebro (blå indgang – Handelsskolen)
Tilmelding senest fredag den 16. marts 2018 kl. 12.00 på telefon 70 300 870 eller mail: holstebro@3f.dk.
Industrigruppens generalforsamling afholdes onsdag den 21. marts 2018 kl. 17.00
– umiddelbart før afdelingens generalforsamling på UCHolstebro.
Fælles Service Gruppens generalforsamling afholdes onsdag den 21. marts 2018 kl. 17.00
– umiddelbart før afdelingens generalforsamling på UCHolstebro.

Husk
tilmelding!

Byggegruppens generalforsamling afholdes torsdag den 8. marts 2018 kl. 18.00 på Tujavej 20, Holstebro
Tilmelding senest den 5. marts af hensyn til maden på telefon 70 300 870 eller e-mail: holstebro@3f.dk.
Transportgruppens generalforsamling afholdes lørdag den 10. marts 2018 kl. 9.30 på 3F, Tujavej 20, Holstebro
Tilmelding senest den 6. marts af hensyn til maden på telefon 70 300 870 eller e-mail: holstebro@3f.dk.
Dagsordener ifølge vedtægter.

Husk ved tilmelding at oplyse hvilken gruppegeneralforsamling, du deltager i, eller om du kun
deltager i afdelingens generalforsamling!
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Fyraftensmøde for kirkegårdsansatte
hos 3F Holstebro
Kom og mød kollegaer fra andre kirkegårde,
samt få en masse nye informationer og input:

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 17-20
på adressen Tujavej 20, 7500 Holstebro
I år har vi inviteret Psykolog Signe Steenfeldt fra Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning. Signe vil bl.a. fortælle om:
Psykisk arbejdsmiljø i folkekirken
Trivsel på jobbet og arbejdsglæde kommer ikke af sig selv.
Hvad skal der til for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø
på de folkekirkelige arbejdspladser, hvor forekomsten af
mobning minimeres og hvor udviklingen af stress modvirkes.

• Hanne Gram fra forbundet vil fortælle om OK18.
• Anni Svinth 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 mandag
den 19. marts 2018 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

Generalforsamling i 3F Holstebro
Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00
på UCH, Døesvej 76, Blå indgang, 7500 Holstebro

Tilmelding til spisning kl. 18.15, senest fredag d. 16. marts kl. 12.00 i afdelingen
Dagsorden:
1. Velkomst v/ Formand Flemming T. Sørensen
2. Valg af 2 dirigenter
3. Konstatering af mødets lovlighed
4. Valg af stemmeudvalg
5. Bestyrelsens beretning v/ Flemming T. Sørensen
6. Regnskab for 2017 v/ Lilian Højbjerg
7. Indkomne forslag
8. Vedtægtsændringer
9. Personvalg
• a – Valg af A-kasseleder, Lotte Rom Klemensen,
modtager genvalg

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Indstillet fra gruppegeneralforsamlinger.
11. Valg af bilagskontrollør og suppleant
• a – Bilagskontrollør Irma Kvistgaard,
modtager ikke genvalg
• b – suppleant Tommy Christensen
12. Valg af fanebærer og suppleant
• a – Ulrich Olesen, modtager ikke genvalg
• b – Thorleif Kristensen, modtager genvalg
• c – Supp. Villy Sørensen, modtager ikke genvalg
13. Valg af Revisor
• På valg: Revisionsfirmaet af 1920
14. Evt.

3F Holstebro
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Chaufførnes Seniorklub
Forårsprogram 2018
Onsdag den 14. februar
kl. 13.30 på 3F
Hyggemøde

Onsdag den 21. februar
kl. 13.30 på 3F
Pladespil

Onsdag den 28. februar
kl. 13.30 på 3F

Fredag den 23. marts

Onsdag den 30. maj

Forårsfest i Laden Brogårdvej 4.

Samkørsel fra 3F kl. 13.30
”Ud i de blå” – måske Ulfborg, hvor vi
vil besøge Veteranbiler som er vv biler.
pris 50 kr.
Tilmelding til ”ud i de blå” senest 23.
maj.

Onsdag den 4. april
kl. 13.30 på 3F
kommer Karen Søndergaard fra Holstebro Kommune og fortæller om knogleskørhed. Kaffebord pris 30 kr.
Tilmelding til forebyggende om knogleskørhed senest 28. marts.

Underholdning med Sang & Musik med
Georg Danielsen. Kaffebord pris 50 kr.
Tilmelding til Sang & Musik senest den
21. februar.

Onsdag den 11. april
kl. 13.30 på 3F

Onsdag den 7. marts
kl. 13.30 på 3F

Onsdag den 18. april
kl. 13.30 på 3F

Hyggemøde

Pladespil

Onsdag den 14. marts
kl. 13.30 på 3F

Onsdag den 2. maj
kl. 13.30 på 3F

Pladespil

Hyggemøde

Onsdag den 21. marts kl. 13.30

Onsdag den 16. maj
kl. 13.30 på 3F

besøger vi Borbjerg Mølle Kro.
Ester Jensen vel fortælle om sine rejser.
Kaffebord pris 50 kr.
Tilmelding til Borbjerg Mølle senest den
14. marts.

Hyggemøde

Pladespil

Bedre Økonomi – gode råd
I 2017 opfordrede vi vore medlemmer
til at sende gode ideer ind, som kunne
være med til at forbedre en stram økonomi. En præmie var på højkant.
Den er blevet vundet af Winnie Larsen.
Winnie har været under uddannelse,
været på SU mv. og har virkelig prøvet
hvad det vil sige, at have en stram økonomi. Winnie beskrev ”kuverten”. Hun
beregnede hvor mange penge familien
havde i hver uge, når deres faste udgifter var betalt.
Kontanter blev lagt i en kuvert for hver
uge. Der måtte simpelthen ikke bruges
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mere og var der noget til overs, kom
de penge over i en ekstra kuvert. Der
gik sport i det, sagde Winnie, at prøve
og spare så der var bare lidt til overs i
ekstrakuverten.
I løbet af et år, blev det til en pæn sjat,
som så kunne bruges på lidt ekstra,
eks. lidt ferie mv.
Uddannelsen som virksomhedsserviceassistent gav pote. Struer kommune
stod og manglede en dygtig medarbejder og straks tænkte vi på Winnie, som
nu er ansat i Struer kommune.
Tak for dit gode råd Winnie.

Onsdag den 13. juni 2018
Samkørsel fra 3F kl. 13.30.
Forårsafslutning i Præstbjerg hvor,
klubben er vært med Pølser. Medbring
selv kaffe og brød. Tilmelding til Præstbjerg Naturcenter senest den 6. juni.
Tilmelding er bindende.

Bestyrelse
Formand
Næstformand: Frode Nygaard,
tlf. 26673860.
Kasserer: Niels Brunebjerg Hansen,
tlf. 20429063
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Margit Lautrup, tlf. 97428011

Har du talt med dit barn om uddannelse?
Vores børn skal meget tidligt tage stilling til, hvilken uddannelse de vil have. Som forældre har vi et stort ansvar for, at
støtte vore børn i deres valg. Mange vælger en gymnasial
uddannelse og det er rigtig fint, men ikke alle unge er klar til
dette. De trives måske bedst med noget, hvor de både skal
bruge kroppen og hovedet og her er en erhvervsuddannelse
en rigtig god mulighed. I dette nummer vil vi gerne sætte
fokus på bygge og anlægsbranchen, hvor der er rigtig gode
muligheder for lærepladser. ”Man skal brænde for det og tro
på man kan” siger Jonas, som er i gang med uddannelsen
som struktør.
Det er en branche, hvor der er mange muligheder, lønnen
er god og vi har stort set ikke arbejdsløse på området siger
Jan Ramsgaard. Det gælder for både struktører, murere og
tømrere.
Vi har en del voksne der går i gang med uddannelse og
det er vi rigtig glade for, men der er absolut også brug for, at
flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Ligesom der også
er brug for at alle virksomheder tager del i det ansvar de har
for at uddanne lærlinge. Her er projektet ”HolstebroHuset” et
skoleeksempel på, hvordan nogle virksomheder påtager sig
dette ansvar. Med Lars Møller fra virksomheden Bjarne Ørts

i spidsen, er en gruppe virksomheder gået sammen om at
bygge huse, hvor alt er i orden. Der er overenskomst, godt
arbejdsmiljø, ingen social dumping og de tager alle lærlinge.
Det er ikke uden grund at Bjarne Ørts fik 3F’s miljøpris i 2017.
Også Tømrerfirmaet Vejlø er en del af ”HolstebroHuset”.
I 3F er vi behjælpelige med at skabe gode relationer mellem
de mange virksomheder og vore medlemmer, som vi er i kontakt med.
Jan Ramsgaard - Faglig sekretær i 3F Holstebro

Jonas opfordrer andre unge til at gå i gang med en
erhvervsuddannelse. Men man skal brænde for det siger
han og så skal man tro på sig selv.
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-årige Jonas Poulsgaard, der her ses sammen med
sin mester Lars Møller fra Murerfirmaet Bjarne Ørts &
Co. i Vemb er i gang med uddannelsen som anlægsstruktør.
Det med at sidde stille på en skolebænk var ikke lige mig,
siger Jonas. Der skulle ske noget mere. Han deltog i et informationsmøde på UCHolstebro. Her hørte han om Struktøruddannelsen og blev straks interesseret. Her var muligheder,
der sker noget og der er store maskiner. Alt tiltalte ham. Lars
Møller var også til stede med sit firma og inden Jonas overhovedet fik set på andre firmaer, var der skabt en kontakt til
Lars Møller og elevpladsen var hjemme.; Jeg skulle slet ikke
ud og søge en elevplads. Det gik bare så nemt. Uddannelsen
indfrier alle mine forventninger. I praktiktiden får jeg virkelig
lov til at gøre noget og det er dejligt. Jeg er i øjeblikket på
skole og det går bare så godt. Ja faktisk så bliver det bedre
og bedre. Det er helt anderledes at gå i skole, når det man
skal lære er noget der er i sammenhæng med det arbejde
man laver. Det går supergodt.

Murermester Lars Møller fra Murerfirmaet Bjarne Ørts:
Lars Møller er bekymret for den truende mangel der er på
håndværkere. Det er en af grundende til at han har taget
initiativet til projektet ”HolstebroHuset”. Vi skal simpelthen
have fat i flere unge, som har lyst til at bruge deres hænder.
Der er rigtig gode chancer for elevpladser. Men man er meget fokuseret på at alle skal i gymnasiet. Det er vigtigt at UU
vejledere og lærere, tidligt spotter de unge der egentlig ville
egne sig meget bedre til at komme i gang med en erhvervsuddannelse. En uddannelse hvor man netop skal bruge både
hoved og krop. Men forældrene har også et ansvar, så en
dialog mellem børnene, lærere og forældrene er vigtigt.
Flere i branchen bør også tage langt flere lærlinge. Vi har
alle et ansvar.
Da jeg mødte Jonas på et infomøde, spottede jeg hurtigt,
at det var en god fyr. Jeg inviterede ham til at være sammen med mig en halv dag, så han lige kunne prøve og se
hvad det var vi lavede. Næste morgen mødte han op kl.
06.00!, så vidste jeg, at han var den helt rigtige, så det er
rigtig hvad Jonas siger; man skal brænde for det og selv
tro på det.
Jan Ramsgaard; ja og når man så har en mester der også
tror på én, så kan det kun blive en ”win-win situation”.
Anni Svinth Uddannelseskonsulent 3F Holstebro

3F Holstebro
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Jeg hedder Klaus Jørgen Laursen.
Jeg er 53 år og bosat i Struer.
Jeg startede d. 1. december i et
vikariat i 3F´s a-kasse, som a-kasse medarbejder.
Jeg er oprindeligt udlært slagter i Saltum i Nordjylland, og har i
mange år arbejdet indenfor slagter
faget i Dansk Supermarked, rundt
om i landet. De sidste mange år har
jeg været jobkonsulent i Jobcenter
Holstebro, og før den tid i AF Ringkøbing Amt.

Det er spændende med nye opgaver og de udfordringer der følger
med et nyt job.
Jeg kan se, at det her bliver rigtigt spændende, for der er mange
nye opgaver, og jeg glæder mig til,
at komme ordentligt ind i regler og
lovgivning, så jeg kan yde en god
service og vejledning.

Jeg hedder Lykke, og er jeg ny arbejdsskadesagsbehandler hos 3F
Holstebro.
Jeg er startet 2. januar, så jeg
er i fuld gang med at sætte mig
ind i alt det nye! Jeg er uddannet
socialrådgiver, og har været det
siden 2010. Jeg har erfaring med
både myndighedsarbejde og sagsbehandling indenfor voksenområdet, hvor jeg har siddet med sager

vedrørende handicap, psykiatri og
misbrugsproblematikker. Jeg har
desuden erfaring med socialfagligt
pædagogisk arbejde på voksenområdet, da jeg har været ansat både
som bostøtte i psykiatrien i Aarhus
og på botilbud. Det har længe været en drøm for mig, at arbejde i
fagbevægelsen og i 3F i særdeleshed. Der sker meget på arbejdsmarkedet i disse år. Jeg har løben-

3F Holstebro

Venlig hilsen
Klaus Jørgen Laursen

de fulgt med i 3F’s socialpolitiske
arbejde, og jeg glæder mig meget
til at være en del af en organisation
der tager et ansvar for at arbejdspladserne skal være gode at være
på. Så jeg glæder mig meget til at
møde jer, og samarbejde med jer!
Venlig hilsen Lykke Thomsen

Europas hurtigste og længste
Family Suspended Coaster

Særpris

Til medlemmer af
3F Holstebro

Særpris

Kr.
150
pr. billet
Til medlemmer
af
3F Holstebro
(Normalpris kr. 265)
Børn 0-2 år gratis
pr. billet

Kr. 150
Tag med 3F Holstebro
Tag
med
3F Holstebro
i Djurs
Sommerland

(Normalpris kr. 265)
Børn 0-2 år gratis

i27/4,
Djurs
28/4, Sommerland
29/4, 5/5, 6/5, 10/5, 11/5, 12/5,

27/4,
28/4,20/5,
29/4,21/5,
5/5, 6/5,
13/5, 19/5,
26/5,10/5,
27/5,11/5,
2/6,12/5,
3/6,
13/5, 19/5, 20/5, 21/5, 26/5, 27/5, 2/6, 3/6,
4/6
eller 5/6
4/6 eller 5/6
Fra
Fra 5.
5. marts
marts sælges
sælges entrebilletter
entrebilletter til
til
Djurs
Sommerland
hos,
3F
Holstebro,
Djurs Sommerland hos, 3F Holstebro, Tujavej
Tujavej
20, 7500 Holstebro.

20, 7500 Holstebro.

Max. 5 billetter pr. medlem.

Max. 5 billetter pr. medlem.

Opgradér
tilOpgradér
Sæsonkort

din 3F-billet til
tilOmbyt
Sæsonkort
Sæsonkort
til
Djurs Sommerland
Ombyt din 3F-billet til
på
besøgsdagen
Sæsonkort til Djurs Sommerland

www.djurssommerland.dk
www.djurssommerland.dk

på besøgsdagen
Kun
kr. 385
Kun kr. 385

(Normalpris
kr. 650)
(Normalpris kr. 650)
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Nyuddannede
Hospitalsserviceassistenter
Den 22. december 2017 blev der afholdt dimension for 3 af vore
nyuddannede hospitalsserviceassistenter på Holstebro Sygehus.
På billedet ses Ulla Pouline Nielsen, Anne Lise Foldager og
Rita Rusbjerg, sammen med faglig sekretær Gitte Hansen.
Tillykke med uddannelsen.

Juletræsfest 2017
i Struer Energy Park
Ca. 800 børn og voksne mødte festglade op den 28. december 2017 til juletræsfest
i Struer Energy Park.
Brian Thomsen Trio spillede op til sang og dans. Dejligt at se så mange børn
og voksne være klar til, både at danse om juletræ med nissefamilien, men også
deltage i diverse sanglege.
Bugislaw med den talende kat faldt også i god jord hos det unge publikum.
Vi har taget en masse dejlige billeder – Vi viser nogle enkelte her, men vil I se
dem alle kan det sagtens lade sige gøre – I skal blot gå ind på 3F Holstebros hjemmeside, hvor I skal vælge ”om 3F Holstebro” og derefter vælge Galleri.
Tak for en dejlig dag, og på gensyn den 28. december 2018.
Gitte Hansen, faglig sekretær
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Pension Danmark
99.000 kr. ekstra
på pensionskontoen
i PensionDanmark i 2017
Medlemmer i 3F
med pension i
PensionDanmark
kan glæde sig
over, at pensionsopsparingen er
vokset markant
i 2017
Det typiske medlem med pension i PensionDanmark har i 2017 fået 99.000
kr. ekstra ind på pensionskontoen.
Et medlem, der gik ind i året med en
pensionsopsparing på 563.000 kr., kan
konstatere, at pensionsopsparingen i
2017 er vokset til 662.000 kr. Pensionsindbetalingerne udgør 39.000 kr., mens
forrentningen af PensionDanmarks investeringer giver det typiske medlem
60.000 kr.
”For et typisk medlem af 3F betyder det, at pensionskontoen er vokset
med i alt 18 pct. i 2017. Det skyldes
pensionsindbetalingerne, der er aftalt
i overenskomsterne, og det skyldes et
rigtig godt investeringsafkast,” siger

adm. direktør Torben Möger Pedersen,
PensionDanmark.

Hvordan ser det ud med din
opsparing?
Tallene herover er for et typisk medlem
og kan variere fra medlem til medlem.
Af pensionsindbetalingerne er 297 kr.

anvendt til administrationsomkostninger, godt 3.000 kr. gik til forsikringerne
i pensionsordningen, mens resten er
gået ind på pensionsopsparingen. Du
kan tjekke din egen pensionsopsparing
ved at logge ind på pension.dk.
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Returadresse: 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro

Til opslagstavlen

Fællesaktivitet

Hold en aften fri og tag familien med en tur i

Jyllands Park Zoo
3F Midtjylland, 3F Holstebro
og 3F Ringkøbing-Skjern
inviterer medlemmer med familie
(hjemmeboende børn) til en hyggelig
aften i Jyllands Park Zoo.

Fredag d. 15. juni 2018
fra kl. 17.00 til kl. 21.00
3F afdelingerne har lejet hele parken,
så der er fri entré.

Nyt i 2018
Køb sæsonkort på aftenen og få specialpris
Voksen: Kr. 135
Børn: Kr. 90

OBS! Gælder kun denne aften, 15. juni 2018

GRILLPAKKE
Er I trætte af selv at medbringe
madkurven – er der mulighed for
at købe billetter til grillpakker i din
afdeling til en ganske lille pris, så
du kun selv skal sørge for service.
Drikkevarer kan købes i parken.
1 grillpakke (pr. person) består af:
- Salat
- 1 ﬂutes
- 1 oksebøf
- 1 kyllingeﬁlét
- 1 frankfurter

Pris: kr.

60,-

I parken ﬁndes der udover mange forskellige dyr også over 350 overdækkede siddepladser, hvor man kan spise sin medbragte
mad, eller bruge de mange grill der står
opstillet til fri afbenyttelse.
Betaling af grillpakker skal ske senest
den 8. juni 2018 til 3F Holstebro.
HUSK! Tilmelding skal ske i din 3F afdeling
senest den 8. juni 2018 til:
3F Holstebro
tlf. 70 300 870
mail: holstebro@3f.dk

Ved køb af grillpakker er der gratis
pølser og brød til børnene.
Bemærk: Køb af grillpakker sker
ved personlig henvendelse og ved
betaling i din
3F afdeling
Husk
senest den
at medbringe
8. juni 2018.

service

- med hjerte og fornuft

