
Holstebr,

S er anlægsgartner SC. Anlæg ved at omdanne den 40 årige terrasse
tiL et nyt flot anlæg, der skal stå færdig inden vores store uddanneLsesdag
d.
.

september 2019. Kom denne dag og se det færdige resultat.

www.3f.dk/hoLstebro
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Herning
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Tetefontider
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

I

Ændrede åbningstider på

SERVICEKOftITORET
i ISTRUER
I
I
I
I
I Fra uge 33 i 2019,
I har kontoret følgende åbningstid:

Torsdag: 10-17
I. — — — — — — — — — — — —

r
I
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HOLSTEBRO
FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Redaktionen
Ansvarshavende
Formand
Flemming T. Sørensen

Redaktionsudvalg
Flemming T. Sørensen

Redaktionens adresse
3F Holstebro, Tujavej 20
7500 Holstebro

Tryk
Fjerritslev Tryk A/S

Forsidefotos
Anlægsgartner S.C. Anlæg.

Næste bLad udkommer
i uge 47 - 2019
Deadline for stof til næste
bLad er den 17.10.2019

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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ÅBNINGSTIDER

Ny Faglig Sekretær

Holstebro
Mandag 10.00-16.00

Tirsdag io.oo-i6.oo
Onsdag Lukket
Torsdag 10.00-17.00

Fredag io.oo-iz.oo

Struer
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Lukket
Lukket
Lukket
10.00-17.00

Lukket

Jeg hedder René Henriksen. Jeg er
blevet ansat som faglig sekretær/op
maler d. 6. maj, hvor det er meningen
jeg skal overtage tømreromrdet efter
r’lark. Jeg synes allerede jeg er kom
met godt i gang, men har stadig meget
at lære.

Jeg er født og opvokset i Hjerm og
bor i Holstebro med kone og 3 børn p
15, 13 og 8.

Jeg blev udlært som tømrer april
1997. Efter jeg havde aftjent min vær
nepligt ved Den kongelige Livgarde har
jeg været ansat ved forskellige tømrer-
mestre bade p timeløn og akkord. Se
nest p Gødstrup som Sjakbajs.

Jeg glæder mig til at tage fat i mit
Lukket
io.oo-i6.oo
Lukket
10.00-17.00

Lukket

nye arbejdsliv. Jeg hber p et godt
samarbejde med svende, lærlinge og
faglige kollegaer.

14. v.h. René Henriksen

Hvis du ikke allerede har gjort det,

så Like 3F Holstebro på Facebook,

hvor vi blandt andet uploader di

verse nyheder og ledige stilLinger.

[facebook.



Sol, Sommer og Superliga
Her i skrivende stund er den nye sæson

i Superligaen netop startet. Nu hedder

det

Det er nu muligt for alle faglige med

lemmer at 3F at f gratis billet til alle

de kampe man gerne vil se. Samtidig

kan man f 30% rabat p en ekstra bil

let.

For at bestille billet skal man bare g

ind p nettet, p “Mit 3F” og bestille bil

letten. Nr man kommer ind p siden,

bliver man ført over p hjemmeklub

bens billet-side, hvor man også kan

se hvilke pladser der er tilbage. Hvis

i har problem med at bestille, s ring

til os eller kom forbi kontoret med dit

NemID, s hjælper vi dig.

Mange har allerede været p som

merferie, men mange har også lagt

ferien efter skolernes sommerferie, for

måske at f en billigere ferie. HUSK

at afdelingens faglige medlemmer har

mulighed for at søge en af vores billige

ferieboliger, bde i Danmark og i ud

landet. Hvis I har spørgsmål til det, s

kontakt os. Vi hjælper gerne.

Jobpatruljen er p rundtur igen i r i

sommerferien. Vi kommer rundt i hele

den vestlige del af Region Midtjylland

og snakker med de unge mennesker og

også gerne deres arbejdsgiver.

Mange at vores lærlinge fr lavet

løntjek her i sommerperioden. Vi fin

der rigtig mange fejl i deres lønsedler.
Vi finder fejl p over kr. 100.000 i spe

cielle tilfælde.

Vi kan kun opfordre jer til at komme

forbi med lønsedler, s kigger vi p
dem.

Fortsat god sommer ti/jer alle.

INFO
P grund af den nye

— — — — — — — —
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persondataforordning, kan vi desvær
ikke længere besvare dine mails (

direkte. Vi vil i stedet for sende svare
til dig via mit3f.dk enten under

“henvendelser” eller via “mit arkiv”’.
Du har også mulighed for at skrive til
os via “henvendelser” under mit3f.dk.

Lejlighed i
Skolegade 32,
Herning udlejes

Lejlighed p 54 kvm, udlejes pr.
1. januar 2020.

Husleje er p kr. 3.600 pr. mdr.
Varme aconto 375,- pr. mdr.
El efter forbrug.
Depositum 3 mdrs. husleje.
Lejligheden ligger p 1. sal.
Husdyr ikke tilladt.

Lejligheden udlejes fortrinsvis til
3 F- medlemmer.

Henvendelse p, mai? til:
flemming.soerensen@3f. dk

_
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-
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Fra Exportchauffør tiL studerende!
At skifte lastbilen ud med skoletaske, madkasse,
drikkedunk og computer!!

Hvad sker der lige for dig? Nu rabler det
sgu da vist for alvor, - Er det resultatet
af en hjerneblødning? - Begynde at g
i skole, i din alder; hvad skal det føre til?
- Du kan sgu da ikke udtvære lugten af
diesel og vd asfalt, og de tyske curry
wurst. En måned og du er tilbage.

Jo - der kom rigtig mange kommen
terer da det blev almindelig kendt at
jeg ville parkere lastbilen, og sætte mig
p skolebænken i en periode. Langt de
fleste kommentarer blev sagt med et
glimt i øjet, og i den jargon som der nu
er ude p landevejen mellem kollegaer.
Mange troede virkelig at det var årets
joke, men efterhnden som det gik op
for de fleste, at jeg rent faktisk ville
gøre det, s oplevede jeg at hovedrø
sten blev til en eller anden form for re
spekt. Flere ringede mig op og sagde,
at det var modigt og sejt, men at det
kunne de overhovedet ikke finde p at
bruge tid p, mens andre udtrykte at
det kunne de egentlig ogs tænke sig
at gøre, men kunne ikke lige overskue,
at skulle lave den U-vending.

Nu ville det jo være rigtig sejt at
sige, at det var jo en nem beslutning

at tage, men NEJ det var det s ikke
lige. For det nemmeste ville jo være at
fortsætte, for jeg havde jo et godt job,
med 13 rs anciennitet, en alder p 57
r, s turde nok satse p at det måske
var ved Koidkur jeg skulle slutte mit ar
bejdsliv.

Jeg har arbejdet fra jeg kom ud af
skolen som 17-årig, bla. landbrug,
maskinstation, jord & beton, træindu
stri, og transportbranchen, altid fysisk
hårde jobs, hvor der kunne tjenes gode
penge, alt efter hvor mange timer man
arbejder; og jeg tog det meste med.
Jeg har indtil nu prøvet rigtig meget i
mit 40 årige arbejdsliv, men aldrig at
stoppe op og lave en U-vending.

Det blev med sandhed en voldsom
omvæltning. Fra at side helt alene i et
førerhus til at befinde sig mellem 16
medstuderende p VUC, og som alle
var betydelig yngre end mig. Alders
mæssig kunne jeg have været far til
dem alle — tankevækkende ikke !. Men
de var virkelig flinke og hjælpsomme
over for den “gamle” nr hans compu
ter drillede.

S var der jo lige det faktum at det

skolearbejde, og matematikken fandt
jeg meget anderledes end da jeg gik i
skole. S jeg spurgte læreren om 3+2
stadig gav 5, det bekræftede han, og s
tog vi den derfra.

Hvad har jeg s fet ud af det indtil
videre?

Jeg synes det er spændende og læ
rerigt at arbejde sammen med andre
om løsning af opgaver, specielt nr
man ikke lige ser p verden p samme
made.

Jeg har fået genopfrisket dansk, en
gelsk og matematik, lært at en com
puter er et fantastisk stykke værktøj,
som ikke er voldelig over for en, selv
om man truer den.

Jeg vil ikke være bange for at søge et
job hvor det er et krav at skulle kunne
håndtere en pc. Kunne lidt sprog mm,
for jeg har opdaget jeg er i stand til at
lære nye ting, trods min alder.

Jeg har ikke p nogen måde fortrudt
at jeg tog beslutningen om at tage or
lov, og foreløbig forsætter jeg med at
læse dansk, engelsk og matematik de
næste 6 mdr. og hvad det s ender op
i rent arbejdsmæssigt m fremtiden
vise.

Med en forstående arbejdsgiver og
med hjælp fra 3F har dette spring væ
ret muligt og jeg kan kun opfordre an
dre til at gøre det samme.

Bent Lauridsen

præcis var 40 r siden jeg havde lavet

rzi
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I\Ir voksne
springer ud!!
Bent er er supergodt eksempel p et
voksent menneske der efter moden
overvejelse beslutter sig for at springe
ud i noget helt nyt. Jeg bliver lige be
novet og stolt over vores medlemmer
hver gang jeg møder disse voksne.

Det kan være ledighed der kommer
til at give det sidste skub, men jeg
oplever også rigtig mange, der som
Bent, fr orlov fra sit arbejde og s
gar i gang.

Mange voksne har brug for at f
genopfrisket de grundlæggende fær
digheder i dansk, matematik, sprog
og IT, eller bare en af delene. Derfor
er det nødvendigt for nogle at starte
p VUC. Men det giver også tid til at
tænke over hvad malet skal være. For
nogle er det optimale lige at f gen
opfrisket de grundlæggende ting og
andre fortsætter i en erhvervsuddan
nelse eller andet.

Mange er, som Bent, i tvivl om, om
de nu kan klare det. Det viser sig hver
gang, at selvfølgelig kan de det.

Jeg siger altid til folk, at vi natur
ligvis er obs. p, at erhvervslivet og
kravene til dette ændrer sig, men først
og fremmest skal folk gøre det for de
res EGEN skyld. Det giver SÅ meget,
at tage skeen i egen hånd og gøre no
get helt andet end det man er vant til.
Jeg plejer at sige, at det giver ny ilt til
hjernen.

Vi star til enhver tid til rådighed her
i 3F Holstebro og hjælper alt hvad vi
kan i forhold til rådgivning, mv. Ligeså
at skabe de kontakter der er nødven
dige for at man kan komme i gang.

Jeg har mange gange her i bladet,
gjort opmærksom p de kompeten
cefonde der er knyttet til næsten alle
overenskomster. Det KAN være svært
at finde rundt i mulighederne, s be
stil en vejledningssamtale hos mig, s
ser vi p det.

Anni Svinth
Uddannelseskonsulent

3F Holstebro

Ang. eftertøn:
Husk altid at meddele det
til A-kassen, nr du hæver
dine feriepenge p Borger.dk

Det er ikke nok at vente
med oplysningen til du ud
fylder din halvrserklæring.

Vi skal have oplysningen,
nr du hæver pengene, s vi
kan sætte modregningen ind
p den rigtige periode.

Mvh efterlønsafdelingen
3F Holstebro

.

Hvis
du bliver opsagt

af din arbejdsgiver og har

/ en opsigelsesvarsel,

( så husk at kontakte a-kassen,
da vi har mulighed for,

at hjælpe dig førdu
bliver ramt af

ledighed

53F Holstebro 3F



Fagbevægelsens hovedorganisation
har udnævnt 2019 til Arbejdsmiljøre
præsentantens r.

I den forbindelse har LO Nordvestjyl
land/ FH — i juni måned haft 2 arrange
menter for Arbejdsmiljørepræsentan
ter i vores område. D. 3 juni om ANIR
og Fysisk nedslidning, og d. 24juni om
AN1R og Psykisk arbejdsmiljø og Stress.

P afdelingens hjemmeside www.3f.
dk/Holstebro fagforening - arbejdsmil

jø - nyheder fra miljøudvalget, kan du
læse omtale af disse arrangementer.

Hanne Christensen,
Miljøudvalget

I.

I 3F Holstebro markerer vi også at det
Arbejdsmiljorepræsentantens år.

er

Det sker ved et arrangement for alle afde
lingens Arbejdsmiljørepræsentanter d. 23.
august 2019, hvor vi har sammensat et alsi
digt program for aftenen

En af de tydelige markeringer af Arbejdsmil
jørepræsentantens r, er den flise der er lagt
ned foran indgangen til 3F Holstebro.

‘—)

De seks guidkorn

1.

2.

3.

Krav i arbejdet: arbejdsmængde,
tempo, følelsesmæssige

Indflydelse på eget arbejde

Social støtte fra kolleger og
ledelse

4.

5.

Mening i arbejdet

Forudsigelighed om de stor
linjer

6. Belønning: løn, karriere,
anerkendelse

i



ArbejdsmiLjørådets uddeLing af
arbejdsmiLjøprisen 2019 den 8.4
Der findes i alt 4 arbejdsmiljøpriser,
fordelt i kategorierne: Arbejdsulyk
ker, Psykisk arbejdsmiljø, Muskel- og
skeletbesvær, samt Unge & nyansattes
arbejdsmiljø. Priserne uddeles hvert
r af Arbejdsmiljørdet, som består af
medlemmer fra bade arbejdstagere og
arbejdsgivere (FH og DA). De har sam
men vurderet de mange indstillinger af
virksomheder, som har ydet en særlig
indsats, som fortjener at blive fremhæ
vet.

Uddelingen foregår i bedste “Oscar
stil”, hvor værten (Line Baun) p skift
fik besøg af 2 repræsentanter fra hen
holdsvis FH og DA. Herefter blev der
vist en kort præsentation af de i alt 3
nominerede i hver kategori. Herefter
blev vinderen udrbt, og repræsentan
ter fra virksomheden kom op p senen
for at modtage deres pokal. Hvis du gr
ind p www.arbejdsmiljoeprisen.dk
kan du klikke dig ind p sm videoer,
hvor de i alt 12 nominerede virksomhe
der, kommer med en kort præsentation
af det arbejde de har udført.

Den sidste pris blev uddelt af be
skæftigelsesminister Troels Lund Poul
sen, som efterfølgende holdt en tale om
arbejdsmiljøet og dets betydning. Selv
om det maske kan overraske nogle, s
var han meget positiv overfor indsatsen
for at skabe et bedre arbejdsmiljø. Det
hænger sammen med, at det rent fak

tisk er en overskudsforretning at inve
stere i bedre arbejdsmiljø, da man kan
forvente ca. 2 kr. i udbytte for hver kro
ne man investerer i bedre arbejdsmiljø.

Det der var den røde tråd for de 12
nominerede virksomheder, var ikke at
de alle havde investeret udelukkende
i teknik og hjælpemidler, faktisk var
det primært bedre ledelse og udnyt
telse af de resurser der allerede findes
i virksomheden, som havde give meget
store resultater. Nr vi har det godt p
arbejdet, s er vi mindre syge, mere
produktive og bliver flere r p virk
somheden. Alt sammen faktorer, som
har enorm betydning for virksomhe
dens bundlinje.

Undervejs var der indslag med 4 eks
perter, der i stil med “Mads og monopo
let” skulle løse forskellige dilemmaer af
arbejdsmiljømæssig karakter, som de
blev stillet over for. Der var 2 oplæg,
som omhandlede de unge mennesker,
som enter er p vej ind, eller er kom
met ind p arbejdsmarkedet. Disse er
opdraget p en helt anden mde, og
har andre værdier end os med flere
r p arbejdsmarkedet. Dette vil i de
kommende r give mange udfordringer,
hvis vi skal kunne motivere og fasthol
de dem p arbejdspladsen.

Efterfrokosten vardermarkedsplads,
hvor man kunne komme rundt og tale

og f nogle af deres erfaringer. Dagen
blev afsluttet med et foredrag af Chri
stine Feldthaus, som fortalte om “Cur
ling generationen”.

Alt i alt en rigtig spændende dag,
som virkelig satte fokus p behovet
for bedre ledelse af vores virksomhe
der. Desværre er der mange ledere,
som alt for sjældent har mulighed for
at komme p kursus. Derfor er mit rd
til alle tillidsvalgte (TR/AMR), sørg for
at du selv bliver uddannet p de mange
rigtig gode kurser som 3F tilbyder. Her
ved har du en kæmpe mulighed for, at
f indflydelse p din leder, hvis du stiller
dig til rdighed for vedkommende.

Der findes ikke ret mange ledere,
som bevidst ønsker at skabe et dsr
ligt arbejdsmiljø, men der findes rigtig
mange der ikke ved hvordan man ska
ber et godt arbejdsmiljø. Derfor er det
vigtigt, at vi hjælper dem med at finde
ud af hvordan man gør.

Her er de fire vindere af Arbejdsmil
jøprisen 2019
• Lemvigh-MülIer A/S i kategorien

Arbejdsulykker
• Adserballe & Knudsen A/S i katego

rien Psykisk Arbejdsmiljø
• Odense Kommune Dagtilbud i kate

gorien Muskel- og Skeletbesvær
• Fødeafsnittet p Hvidovre Hospital

i kategorien Unge & Nyansattes Ar
bejdsm i hømed de 12 nominerede virksomheder,

3F HoLstebro 3F 7



SommertaLentcamp 2019
For sjette gang afholder Herningsholm
disse dage talentcamp. I r deltager

omkring 100 hndværkstalenter in
den for murer-, flisemurer-, tømrer-,
møbeisnedker-, bygningssnedker-,
maskinsnedker-, industritekniker-,
elektriker-, salgsassistent- og handels
assistentuddannelsen.

Blandt deltagerne er Byggeriets Ud
dannelsers tre WorldSkills-deltagere,
der bruger talentugen som en del af
træningen op til VM i Kazan, Rusland,
der løber at stablen i den sidste uge af
august.

Tømrer Mikkel Victor Larsen, NEXT, MT
Højgaard AIS, 20 r, vandt DM i Skills

2019,

Murer Nikolaj Skydsgaard Hansen, Her

ningsholm, HNN Byggefirma. Nikolaj er

20 r og vandt tidligere i r DM i SkilIs.

Flisemurer Samuel Birk Axelsen, TECH
COLLEGE, KIMBO AIS, 21 r. Samuel
har vundet DM i SkilIs to r i træk og
var også med ved EuroSkills 2018 i
Budapest, hvor han kom hjem med en

sølvmeda Ije,

De danske deltagere har fet interna
tionalt selskab ved talentcampen, hvor
murerne- og flisemurerne har gæste
deltagere med fra Rusland, USA, Un
garn, UK, Irland og Indien, mens tøm
rerfaget har deltagere med fra Hvide-
rusland, Brasilien og Schweiz.

fl

__

38 3F Holstebro



men i samarbejde med
Arbejdsgiverorganisationer
• Formålet med kampagnen er at skaf

fe flere voksenlærlinge — bde fra be
skæftigelse og fra ledighed

• Kampagnen har et mltal om at etab
lere 1000 voksenlærlingeaftaler frem
mod kampagnens afslutning

• Kampagnen løber frem til 31. maj
2020

• Følgende samarbejder om kampag

og rekruttering.

En masse virksomheder vil i de næste
måneder blive kontaktet, hvor de vil
blive oplyst om de muligheder de har
for at ansætte voksenlærlinge. Vi tror
p, at mange egentlig gerne vil, men
det kan være svært at finde rundt i de
mange ordninger. Derfor rykker vi ud
og hjælper de steder, hvor det matte
være nødvendigt.

Liges vil vi i 3F ved hver given lej-

lighed informere vores medlemmer
om det samme.

Vi hber p denne made, at der
med s meget fokus p ordningen, vil
give vore medlemmer mulighed for at

en elevplads. Dette uanset om du
er beskæftiget eller ledig.

Flere oplysninger ved hen vende!
se til vores uddannelseskonsulent
Anni Svinth på 254O2946

Klik dig ind på

www.3f.dk/holstebro

3F HoLstebro

Det er FH — fagbevægeLsens nen: 3F, Dansk Metal, NNF, FOA, HK,
hovedorganisation (tidLigere Kost- og ernæringsforbundet samt

LO), der organiserer det, STAR — styrelsen for arbejdsmarked

9



Chaufførernes Seniorklub 3f Holstebro
Program efterår 2019

Onsdag d. 11. september
kl. 13.30 3F
HYGGEMØDE

Onsdag d. 18. september
kl. 13.30 3F
PLADESPIL.

Onsdag d. 25. september
kl. 13.30 3F
FRODE RIBER KOMMER OG FOR
TÆLLER OG VISER BILLEDER OM
TUR TIL NORDKAP

Pris 50.00 kr. incl, kaffe og brød.
TILMELDING SENEST 18. SEPT.

rzz
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Onsdag d. 23. oktober
kl. 13.30 3F
PLADESPIL

Onsdag d. 30. oktober
kl. 16.00
BESØG GERT NORDMANN
NYBO BAKKE.
Max 25 deltager først til mølle-princip.
Kaffe og brød gratis.
TILMELDING SENEST 23. OKT.

Onsdag d. 6. november
kl. 13.30 3F
PLADESPIL

Onsdag d. 13. november
kl. 09.00
TYSKLANDSTUR
Medbring selv formiddagskaffe.
Frokost p Bredebro kro. Der gøres et
kort ophold ved Ecco sko i Bredebro
inden frokost. Opsamling p P-plads

ved Stadion Lægrdsvej.

Pris kr. 150,00,
Hjemkomst Ca. kl. 19.00.

TILMELDING SENEST 6. NOV.

Onsdag d. 4. december
kl. 12.00 3F
JULEFROKOST
Pris med musik kr. 100,00
TILMELDING SENEST 27. NOV.

Onsdag d. 11. december
kl. 13.30 3F
JULEHYGGE

Onsdag d. 8. januar 2020
kl. 11.00
GENERALFORSAMLING
Der serveres gule ærter eller smør
rebrød mod bestilling efter generalfor
samlingen.
AF hensyn til spisning
TILMELDING SENEST 3. JAN. 2020

Onsdag d. 2. oktober Kl. 12.45
BOWLING OG SPISNING KL. 14.00
Pris BowI + spisning kr. 100,00
Kun spisning kr. 75,00,

TILMELDING SENEST 25. SEPT.

Onsdag d. 09. oktober
kl. 13.30 3F
HYGGEMØDE

Onsdag d. 20. november
kl. 13.30 3F

HYGGEMØDE

Onsdag d. 27. november
kl. 13.30 3F
JULEBANKO

ALLE TILMELDINGER FOREGÅR TIL
FRODE, TLF, 26 67 38 60

Samkørsel aftaler man indbyrdes.
Eller kontakt bestyrelsen.
Tilmelding er bindende.

God vinter
Bestyrelsen

10 3F HoLstebro 3

FLEKSJOB KLUBBEN
starter op igen torsdag d. 3. oktober kL 15.30

Tilmelding skal ske til afdelingen eller
p mail til Meritta.bjerregaard©3f.dk senest dagen før





Jeg vil gerne p vejen af bade 3F Midt
jylland og 3F Holstebro takke vores
medlemmer samt kommende medlem
mer for den positive modtagelse vi fik

endnu engang p Hogager Marked i
august.

Det er udsøgt fornøjelse at st der
ude og møde jer nr I kommer forbi
med enten børn, børnebørn eller hol
der konen i hånden. Vi har kun fet
positive respons p at vi stiller telte op
og byder p popcorn og kaffe. Der var
nogle gode snakke om hvad der rører
sig rundt omkring p arbejdsmarkedet
af alvorlig og mindre alvorlig karakter

>mn heldigvis blev d også tid til at
bytte vittigheder.

Hvis vi skal sætte fokus p om det
giver en øget medlemstilgang, s fik

vi en del henvendelser vi efterfølgende
skal følge op p, men det er ikke derfor
vi star der — vi står p markedet for at
møde jer nr I har fri — nr I er ude for
at slappe af og mske kikker efter nye
træsko eller skal ned i teltet for at f
en øl.

Det er altid dejligt for os at møde jer
også nr der ikke er problemer.

Vi vil vende tilbage ogs næste r og
glæder os til at se jer der endnu en
gang.

Gorm Max Tommerup.

Ta

I,;!

k foidi I kikkede forbi

r

Dost



Pensionist og efterLønskLubben
Struer — ThyhoLm — Vinderup
PROGRAM EFTERÅR/VINTER 2019

Alle arrangementer starter
kl. 10.00, i Aktivitetscentret, hvis
ikke andet er angivet.

NB. Kaffe til medbragt brød,
HUSK KOP.

Torsdag den 12. september
kl. Ca. 9.30
Vi besøger TV MIDTVEST
Vi fr en guidet rundtur, der vil blive
tid til en pause hvor vi vil f en for
friskn ing.
Pris kr. 75,-.
Samkørsel aftaler man selv.
Tilmelding er bindende, min. 32 del
tager.

Samkørsel fra Aktivitetscentret parke
ringsplads kl. 9.30.
TILMELDING SENEST 29. AUGUST.

Torsdag den 26. september
BESØG “STREJF FRA VERDEN”
Sam kørsel.
Kaffe/te + tærte kr. 35,- egenbetaling.
TILMELDING 19. SEPTEMBER.

Torsdag den 10. oktober
HYGGEDAG
Pris kr. 20,-.

Torsdag den 24. oktober
VI MØDES PÅ CAFE BOTT kl. 11.30
og får en sandwich
Ved tilmelding vælger man den sand
wich der ønskes p dagen.
Drikkevarer køber man selv.
Pris kr. 30,-.
TILMELDNING SENEST 10. OKT.

Torsdag den 7. november
FOREDRAG
v/Hans Jørgen Niewald
fra Skovvang, Holstebro.

Torsdag den 21. november,
kl 14.00
GLØGG OG ÆBLESKIVER.
Pris kr. 30,- + pakke til Ca. kr. 25,-.
TILMELDING SENEST 4. NOV.

Torsdag den 5. december
kl. 12.00
JULEMIDDAG/ FROKOST
+ RISALAMANDE
Drikkevarer medbringes sammen med
jeres gode humør.
Klubben giver kaffe og småkager.
Pris kr. 70,-.
TILMELDING SENEST 21. NOV.

KLUgEtJ Ø4KER ALLE
EsJ GLÆDELIG

JUL OG ET GODT JYTAR

BESTYRELSEN:

Grethe, 22664045
(formand)

Jonna, 46361948
(næstformand)

Marianne, 29845713
(kasserer)

Birthe, 27593137
(bestyrelsesmedlem)

Kontingent til
3F pensionist- og efterlønsklub
andrager 150 kr. årligt.

Klik dig ind på

www.3f.dkihoLstebro

3F HoLstebro 13
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Kom og besøg
3F Holstebro

5. september 2019
når i får fri fra arbejde

P plænen bagved 3F Huset, bliver der
fremvist en lang række erhvervsud
dannelser og man kan bde røre og
arbejde med tingene.

S tag familien med og f en god ople
velse.

Der er mulighed for at f en snak med
erhvervsskolerne som er repræsente
ret p dagen.

3/9: Bowling
— afgang kl. 12.15 (Husk tilmelding)
10/9 kl. 14.00: Bankospil

17/9 kl. 14.00:
Underholdning af “On The Road Again”

z1i
24/9 kl. 14.00: Bankospil

1/10 kl. 14.00:
Besøg VW & Retro Museum Ulfborg
Afgang kl. 13.00. Entre kr. 50,00
(Husk tilmelding)

8/10 kl. 14.00: Bankospil

Alle aktiviteter afholdes i Kulturhuset
Skolegade 2, Hvidbjerg

Alle kørsler afgår fra Ppladsen bag den gamle
Brugs.
Husk tilmelding til alle aktiviteter udenfor
kulturhuset — ugen før
Ret til ændringer forbeholdes

Formand: Birthe Poulsen
tlf. 97 87 12 36 — 29 16 12 36

Næstformand og sekretær:
Hanne Madsen tlf. 53 63 12 41

Kasserer:
Tage Jensen tlf. 40 31 74 99

Bestyrelsesmedlem:
Lisbeth Lindgård tlf. 30 31 33 03

Bestyrelsesmedlem:
Lilly Højris tlf. 20 74 04 52

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

.1

I
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Efterårsprogram 2019

15/10: Ferie

22/10 kl. 14.00: Bankospil

29/10: Bowling
— afgang kl. 12.15 (Husk tilmelding)

5/11 kl. 14.00: Bankospil

12/11: Mortens Aften
(Program senere)

19/11 kl. 14.00: Bankospil

26/11: Julefrokost
(Program senere)

14 3F HoLstebro 3



ANDEN KVARTAL 2019
PLADSKONTAKTHOLSTEBRO@GMAIL.COM

PLADSKONTAKT
Murene i 3F Holstebro har oprettet
pladskontakt.
I tæt samarbejde har den lokale murerklub og daglig ledelse i 3F

Holstebro, iværksat projekt pladskontakt. Pladskontaktsystemet er
baseret på et netværk mellem håndværkere, og består i sin

enkelthed af nogle simple spørgeskemaer, der frem- og
tilbagesendes en gang i kvartalet. Alle der deltager er
anonyme. Resultaterne kan således aflæses et kvartal bagud.
Murerne i 3F Holstebro er de første, der i regionen får systemet op
at stå, men der arbejdes hårdt på både tømrer, ogjord& beton

overenskomsten får deres eget system. Har du spørgsmål skal du
ikke holde dig tilbage

Akkord:
Antal på akkord: 64

Antal sjak: 15

Størrelse på sjak: 2-7

Udbetaling: 195

Mini max: 185-200

Forventet indtjening:

279

13 sjak har aftalt

priser med mester

2 sjak har en

opmåling

Timeløn:
Antal på timeløn: 25

Udbetaling: 191

Mini Max: 160-220

Tallene er

repræsentativt for

murene i 3F

Holstebro

3F HoLstebro 3F 15



Returadresse: 3F HoLstebro, Tujavej 20, 7500 HolsLebro DANMARK

)

‘l
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

• Besvare[se at generelle spørgsmå[

• Rådgivning i konkrete situationer

Private personer hjælpes med alle slags juridiske problemer,

for eksempel: Familieret - Forbrugerret - Kontraktret - Socialret -

Lejeret - Andre retsområder.

TidsbestiLling nødvendig.
RetshjæLpen kan bestilles på følgende dage:

3F Holstebro — Torsdage i lige uger 3F Ringkøbing-Skjern — Mandage i
kL. 16.00 — 18.00. Lige uger kL. 16.00 — 18.00.
Tujavej 20. Holstebro. I Byskeltet 33. Ringkøbing.
Tidsbesti[Ling på tLf.: 70 300 870.

i
Tidsbestilling på tlf.: 70 300 874.

3F Midtjylland — Hver torsdag 3F Vest — Mandage i ulige uger
kL 15.30 — 18.00. kL 16.00 — 18.00.
Birk Centerpark 4. Herning. Storegade 23. Lemvig.
Tidsbestilling på tlf..: 70 300 868. I TidsbestilLing på tLf.: 70 300 872.


