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Fagligt Fælles Forbund
Mød 3F Holstebro på Facebook

I 3F Holstebro har vi indtil nu, ikke haft smittede blandt personalet.
Derfor har vi fastholdt vores åbningstider på kontoret i Holstebro hele året.
Kontorene i henholdsvis Herning og Struer har været lukket inden sommerferien, 
men er begge tilbage med normale åbningstider.
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De lønmodtagere og selvstændige, 
som har lange og hårde arbejdsliv, får 
fra 2022 ret til tidlig pension. 
Regeringen, Dansk Folkeparti, SF og 
Enhedslisten har tidligt lørdag morgen 
indgået en aftale om en ret til tidlig 
pension.

Aftalen giver fra 2022 mennesker 
med de længste og ofte hårdeste 
arbejdsliv ret til at trække sig tidligere 
tilbage.

Her kan du læse om pensionsaftalen:
*  Retten til tidlig pension er baseret på 

objektive kriterier og tager udgangs-
punkt i antallet af år på arbejdsmar-
kedet. Har man som 61-årig været 44 
år på arbejdsmarkedet, får man ret til 
at trække sig tilbage tre år før folke-
pensionen, mens 42 og 43 år giver ret 
til, at man kan gå fra et eller to år før 
folkepensionen.

*  Ydelsen, man er berettiget til, er om-
kring 13.550 kroner før skat. Beløbet er 
uafhængigt af en eventuel ægtefælles 
indtægt.

*  Med aftalen prioriterer aftalepartierne 
at afsætte cirka 3,5 milliarder kroner 
årligt til en ret til tidlig pension.

*  Ud over beskæftigelse, hvad enten der 
er tale om lønmodtagere eller selv-
stændige, tæller også perioder med 
blandt andet dagpenge, sygedag-
penge, deltidsarbejde, barselsorlov og 
obligatorisk praktikperioder med enten 
elevløn eller SU også med. 
På den måde bliver man ikke afskåret 
fra tidlig pension, hvis man eksempel-

vis har arbejdet deltid i mange år, væ-
ret arbejdsløs ad flere omgange eller 
har været i praktik under uddannelse.

*  I aftalen er der også fokus på at styrke 
arbejdsmiljøet. Der er eksempelvis 
afsat 100 millioner kroner i 2023, som 
offentlige og private arbejdspladser 
kan søge for at forbedre det psykiske 
og fysiske arbejdsmiljø. Derudover 
bliver der sat penge af til at forebygge 
sygefravær og tidlig nedslidning på 
risikoarbejdsområder inden for den 
offentlige sektor.

*  Aftalepartierne er enige om, at perso-
ner tilmeldt efterlønsordningen skal 
have mulighed for at få tilbagebetalt 
deres indbetalte efterlønsbidrag skat-
tefrit, hvis de vælger at træde ud af 
efterlønsordningen. Der sker ikke an-
dre ændringer i efterlønsordningen.

*  41.000 helårspersoner ventes i 2022 at 
få ret til tidlig pension. Otte ud af ti er 
ufaglærte eller faglærte. Det skønnes, 
at 24.000 helårspersoner vil benytte 
retten, og at 6000 af dem vil komme 
fra beskæftigelse, mens resten vil 
komme fra efterløn og andre overfør-
selsindkomster.

*  Med aftalen har partierne også peget 
på finansiering for 450 millioner kroner 
fra 2024 til at lempe reglerne for at 
få seniorpension, så alle med en ar-
bejdsevne på 18 timer om ugen kan få 
seniorpension. Lempelsen skal aftales 
nærmere med partierne bag senior-
pensionen.

*  Aftalen finansieres blandt andet gen-
nem et såkaldt samfundsbidrag fra 

den finansielle sektor og en nytænk-
ning af den kommunale beskæftigel-
sesindsats.

*  Regeringen vil i næste måned frem-
sætte lovforslag med henblik på, at 
aftalen kan træde i kraft i det nye år, 
så de første personer kan gå på tidlig 
pension i januar 2022.

Dermed har regeringen indfriet endnu 
et af de hovedpunkter de gik til valg på.

Vi er meget tilfredse med det indgå-
ede forlig, som vil komme rigtig mange 
af vores medlemmer til gode.

Alle de medlemmer der er nødt til at 
tage medicin bare for at kunne holde til 
arbejdsdagen - medlemmer der allere-
de har fået fysiske skavanker af den ene 
eller den anden slags, eller medlemmer 
der er psykisk nedslidt efter et hårdt 
arbejdsliv. De får nu alle muligheden for 
at kunne gå tidlig på pension, så også 
de kan få nogle gode år sammen med 
familien.

Det er hjerteblod for os i 3F, og det 
viser at når vi står sammen og fasthol-
der de krav vi stiller, så giver det bonus 
for medlemmerne. 

Flemming T. Sørensen, 
formand 3F Holstebro

Pensionshistorie

Her er aftalen om ret til 
tidlig pension

Åbningstider i julen
Vi lukker servicekontorerne i Struer og Herning 
den 24. december 2020 - 4. januar 2021.

Åbningstider i Holstebro

24.12.2020 Lukket

25.12.2020 Lukket

26.12.2020 Lukket

27.12.2020 Lukket

28.12.2020 10.00-12.00

29.12.2020 10.00-12.00

30.12.2020 10.00-12.00

31.12.2020 Lukket

01.01.2021 Lukket

Aflyst 
efterlønsmøde 
2020
P.g.a. corona har vi valgt at aflyse det 
ellers planlagte møde om efterløn 
sidst på året.

De seneste 2 år har vi afholdt møder 
omkring reglerne, måske du allerede 
har været her? 

Du vil altid som medlem kunne kom-
me ind og få en snak med sagsbe-
handlerne på efterlønsområdet, 
- Mette og Jonna.

Er du med i efterlønsordningen, vil du 
modtage vejledning i din post på 3f.dk 
– ca. 2 måneder før din efterlønsalder. 
Samtidig vil du få en oversigt over de 
indberettede pensioner, som har stor 
betydning for din efterløn. 

Vi modtager også pensionerne, og så 
er du velkommen til at ringe og aftale 
en tid til en beregning af økonomien 
på lige nøjagtig din efterløn.

Går du i
uddannelsestanker
Covid19 har bragt mange dårlige 

ting med sig, men har givet en 

god indsprøjtning til uddannel-

sesmulighederne, både for 

beskæftigede og ledige, så 

går du i uddannelsestanker, 

så kontakt os for at høre om 

netop dine muligheder.

AFLYSNING
Årets juletræsarrangementer i hen-
holdsvis Holstebro, Struer og Herning 
er desværre aflyst p.g.a. smittefaren 
ved Covid-19 situationen.
Vi vender tilbage til julen 2021.

Flemming
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Hvis du bliver ledig, kan det 

være en god idé at tjekke din 

forskudsopgørelse, og
 evt. 

rette dit befordringsfradrag, 

beskæftigelsesfradrag m.m., 

så du slipper for en
 restskat.!

Hvordan så dit nabolag ud for mange 
år siden? Se luftfotos fra hele Dan-
mark, som det amerikanske luftvåben 
tog i 1954, eller søg i samlingen ”Dan-
mark set fra luften – før Google”.

Hvordan så dine bedsteforældres 
gård ud for år tilbage? Og var parcel-
huskvarteret, du bor i, bare en mark 
tidligere?   

Det kan du få svar på ved at tage 
et kig i de historiske arkiver eller se 
nyere luftfotos fra Danmark.

Det amerikanske luftvåbens 
luftfotos af Danmark
I 1954 var den politiske verdenssitua-
tion meget anspændt mellem Øst og 
Vest, og Vest magterne ville sikre sig 
et detaljeret overblik over områder, 
der potentielt kunne blive invaderet 
fra øst.

Derfor blev Danmark og en række 
andre lande gennemfotograferet af 
US Air Force i løbet af tre uger i maj 
1954. Ca. 43.000 billeder i målestoks-
forhold 1:10.000 blev taget fra en 
række amerikanske fly, der fløj over 
Danmark.

Du kan i dag finde de ca. 43.000 
luftfotos på krak.dk.

Find gamle luftfotos 
af dit hjem - sådan

Sådan så 3F Holstebro, 

Tujavej 20, ud i 1954.

Gå ind på map.krak.dk
Søg på en adresse eller en by i 

søgefeltet øverst til venstre.
Tryk på pilen ved ”Hybrid etc” 

øverst til højre og vælg ”Luftfoto 
1954” i drop down-menuen.

Nu kan du zoome ind og ud på 
kortet og bruge slideren i midten til 
at se forskellen på dengang og nu.

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.

Tidsbestilling nødvendig. 
Retshjælpen kan bestilles på følgende dage:

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

3F Midtjylland – Hver torsdag 
kl. 15.30 – 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.

Gratis 
retshjælp

Vinderne fra de lokale mesterskaber på 
Herningsholm Erhvervsskole den 8. oktober 2020.

Svendeprøveopgaver 
– murer, september 2020

Patrick Gråbæk fra RandersCasper Bank fra vores egen skole
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Her er lidt billeder fra afdelingens generalforsamling, 

som jo har været udsat i år p.g.a. corona.

Det var en rigtig god aften med ca. 70 fremmødte 

medlemmer til fællesspisning og generalforsamling.

3F Jobformidling
Under www.mit3f.dk finder du Danmarks største og bedste jobdatabase  

også kaldet 3F Jobformidling. 

Du finder den under ”min jobsøgning” når du logger på www.mit3f.dk.

3F Jobformidling er både for ledige og folk i arbejde, 
og viser hvilke job der er opslået indenfor dit fag i hele landet.

Under 3F Jobformidling er det muligt, at oprette jobagenter (faste søgninger). 
Med en jobagent får du jobannoncer direkte ind i din indbakke, hver gang der opslås et nyt 

job som matcher din jobagent.

Der er udarbejdet pjecer til 3F Jobformidling og jobagenter som kan afhentes i afdelingen.

3F Jobformidling 
 
Under www.mit3f.dk finder du Danmarks største og bedste jobdatabase også kaldet 
3F Jobformidling.  
 
Du finder den under ”min jobsøgning” når du logger på www.mit3f.dk. 
 
3F Jobformidling er både for ledig og folk i arbejde, og viser hvilke job der er opslået 
indenfor dit fag i hele landet. 
 
Under 3F Jobformidling er det muligt, at oprette jobagenter (faste søgninger).  
Med en jobagent får du jobannoncer direkte ind i din indbakke, hver gang der opslås 
et nyt job som matcher din jobagent. 
 
Der er udarbejdet pjecer til 3F Jobformidling og jobagenter som kan afhentes i 
afdelingen. 
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Du har en gratis forsikring i ATP. Den 
gælder gifte som ugifte. Problemet er, 
at de ugifte glemmer at fortælle ATP, 
at de bor sammen. Dermed kan de 
efterladte miste 50.000 kr.

Bor du sammen med din kæreste 
uden at være gift, så har du og din 
kæreste sandsynligvis den gratis for-
sikring hos ATP.

Hvis samleveren dør, mister den ef-
terladte, ugifte part måske 50.000 kr.

For de færreste fortæller ATP, at de 
er samlevende.

For gifte er der ingen problemer. 
Gifte registreres automatisk, mens 
ugifte selv skal sørge for at blive regi-
streret.

Men det bliver værre endnu.
Efterladte ugifte er ikke de eneste, 

der mister penge fra ATP. Efterladtes 
børn under 21 år vil også modtage 
50.000 kr. hver.

Det eneste krav er, at man fortæller 
ATP, at man bor sammen og har ind-
betalt til ATP i mindst to år.

Du kan registrere dig og rette
oplysninger på atp.dk

Knap en halv million ugifte risikerer 
at gå glip af 50.000 kr. ved dødsfald

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 før du bliver

ramt af ledighed

Det er dejligt at se der bliver renoveret 
med de gamle mørteltyper. Så holder 
det. Arbejdet udføres af firmaet Børge 
Lind og Sønner, som efterhånden har 
lavet en masse af den slags arbejde. 
både Nørre Vosborg og Spøttrup Borg, 
og senest Stubbe Kloster ruin.



Hvad et vikariatjob 
kan føre til...

I november 1975 fik jeg et vikariatjob 
hos Bang & Olufsen A/S, Struer.

Derefter blev jeg tilbudt en kon-
torelevplads, hvor jeg havde en god 
og lærerig periode, og blev fastan-
sat i sekretariatet for indkøb.

Efter 11 år på Bang & Olufsen A/S 
ønskede jeg nye udfordringer.

Pr. 1. september 1986 fik jeg et job i 
personaleafdelingen hos Holstebro 
Bank A/S (nu Jyske Bank). 

Alt er jo ikke ”lyserødt” i denne 
verden – ej heller for mig.

Finanskrisen kom, og jeg var én 
af de personer, der fik en fyreseddel.

Den var svær at sluge, og jeg sy-
nes det hele var meget uretfærdigt.

Senere i livet har jeg tit tænkt – 
godt jeg prøvede at modtage en 
fyreseddel”.

Nå, men jeg skulle videre. Godt jeg 
har en god mand, der altid er der. 
Han gav mig ”et spark” til at tro på, 
at jeg var god nok, og til at komme 
videre.

Jeg var heldig at få et vikariatjob 
hos De Kommunale Værker, Struer i 
november 1996.

Tilfældigheder, det er når man 
nu – for mit vedkommende – sidder 
der i et vikariat og bliver spurgt om 
”hvad skal du egentlig beskæftige 
dig med, når du er færdig her?”

Jeg fik tilbudt et job på kontoret hos 
SiD, Struer – startede den 27. juli 
1997.

Daværende kasserer blev Borg-
mester i Struer, og efter SiD’s gene-
ralforsamling i 1998 blev jeg hans 
efterfølger. 

Det var noget af et kulturchok 
– fra bankverdenen til fagforening. 
Men med mine rigtig gode og 
hjælpsomme kolleger i SiD, Struer – 
lykkedes det. Tusinde tak til dem.

Da SiD og KAD fusionerede januar 
2005 blev jeg receptionist. Et job 
jeg har været rigtig, rigtig glad for. 
Receptionist / ”Blæksprutte” – det 
er et fantastisk job. Her er der aktivi-
tet og mange spændende opgaver. 

For mig er det vigtigt at medlem-
merne føler sig velkomne.

En anden ting, jeg sætter stor 
pris på, er, når et medlem forla-
der vores afdeling og ser glad og 
tilfreds ud. Så ved jeg, at vedkom-
mende har fået den rette hjælp af 
én af mine dygtige kolleger. 

Receptionen er tilknyttet med-
lemsadministration. Og sikke da en 
udvikling der er sket gennem tiden 
– især på EDB-området. Det bliver 
spændende at følge 3F fremover.

Hold da op, hvor tiden flyver af sted 
i godt selskab. 23 år er gået - men 
”man skal jo holde mens legen er 
god”. Derfor har jeg valgt at gå på 
efterløn pr. 1. november 2020.

Jeg kommer helt sikkert til at savne 
mine fantastiske søde kolleger i 3F 
Holstebro.

I er noget særligt. Tusinde tak for 
et godt samarbejde.

Tak til alle medlemmerne. Mange 
af jer har jeg fået en rigtig god snak 
med, når I er kommet i afdelingen. 
Det er det, der sætter kulør på hver-
dagen.

Også tak til tidligere kolleger, som 
jeg heldigvis stadig har forbindelse 
med.

Tak til de venlige personer, der har 
været i bestyrelsen, som jeg har 
haft fornøjelsen at arbejde sammen 
med gennem mit arbejde som refe-
rent siden fusionen SiD/KAD.

Også tusinde tak til personalet i 3F 
Call Center, som jeg dagligt taler 
med – fantastisk – samt de per-
soner jeg kender i Forbundet og 
til dem, jeg kender fra de andre 3F 
afdelinger.

Det har været super at have et godt 
netværk. 

Jeg ønsker jer alle sammen held og 
lykke i fremtiden.

Nu vil jeg nyde tilværelsen sammen 
med min mand, børn og ikke mindst 
mine skønne børnebørn samt min 
familie - komme ud i den friske luft, 
få vind i håret og bare gøre lige de 
ting, der gør mig glad.

Mange hilsner
Ann-Birgitte Bjerre

Mit navn er Jens 
Stougaard. Jeg 
er 57 år. Gift og 
bor i Holstebro. 

Jeg er tiltrådt 
som konsulent 
indenfor bygge 
og anlægsbran-
chen, også kaldt 
den røde over-
enskomst.

Jeg er ansat i en projektstilling i 
samarbejde med 3F afdelingerne i 
Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Vest. 
Formålet er at skabe et bredt samar-
bejde mellem arbejdsgiveren, med-
lemmerne og 3F.

Jeg har mange års erfaring inden-
for byggeområdet. Startede i 1986 

med den 2-årige entreprenør uddan-
nelse. Det var dengang jord og beton 
var et ufaglært område. Efter 10 år på 
forskellige større og mindre pladser, 
nogle steder på akkord blev jeg tilbudt 
at komme i voksenlære og fik en del 
merit. I 1997 blev jeg færdig som byg-
ningsstruktør. Jeg havde herefter igen 
en del år med arbejde i lokale firmaer 
og arbejdede også i nogle år på Sjæl-
land, fortrinsvis som sjakbajs på plad-
serne. Jeg færdiggjorde uddannelsen 
som opmåler i 2000. Det er min erfa-
ring, at man ved opmåling, i et godt 
samarbejde med både arbejdsgiver 
og fagforening, får en medindflydelse, 
men også ansvar for arbejdsproces-
sen på pladsen. Det kan tilmed også 
give en bedre indtjening. I 2002 be-

stod jeg kloakmestereksamen, som 
igen udvidede mine kompetencer på 
pladserne. Jeg har efterfølgende i en 
længere periode, været faglærer på 
Mercantec indenfor maskinførerud-
dannelse og rørlæggeruddannelsen.

Jeg har gennem alle årene være 
optaget af fagligt arbejde. Jeg har 
siddet og sidder også nu i byggegrup-
pe- og afdelingsbestyrelse.

Med mit nye job vil jeg tage min 
erfaring og viden med mig fra det 
byggefaglige område samt det orga-
nisatoriske faglige arbejde.

Jeg vil glæde mig til at møde jer 
ude på pladserne.

Med venlig hilsen
Jens Stougaard

Ny medarbejder

Mit råd:

Si’ aldrig 
NEJ-TAK 

til et 
vikarjob.

Her billeder fra arbejdet på Odde-
sundbroen, hvor en af medarbejderne 
desværre døde efter en arbejdsulykke 
omkring 1. oktober 2020. 

 
Vores konsulent for udenlandskar-
bejdskraft Peter Ymer Nielsen holder 
godt øje med pladsen, og det gælder 
7 dage om ugen.

Vi er pt. ved at undersøge om ar-
bejdsgiver betaler det de skal til de 
efterladte i Litauen. 

Det var en 49-årig mand fra Li-
tauen der blev dræbt i en arbejds-
ulykke på Oddesundbroen. Han var i 
en lift i gang med at male broen, og af 
ukendte årsager kom liften ud foran et 
tog, der kørte over broen.

Han blev slynget ud af kurven og 
dræbt på stedet.

Arbejdet pågår også i 2021-2022.

Arbejdet på Oddesundbroen
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Nyt fra uddannelseskonsulenten

Introkursus / IT

* Jeg tilmeldte mig, fordi jeg 
aldrig har brugt IT/PC. 

* Jeg ville lære mere og få det 
genopfrisket.

* Det går fint, men det er også 
svært. 6 på holdeter er nok.

* Undervisningen er rigtig god, og 
hun hjælper med det, vi har brug 
for. Også med store udfordringer.

FVU
Digital
Kursus for ALLE

Sted: 
3F, Tujavej 20, Holstebro

Interesseret, så kontakt: 
Kirsten Høj, 3F 
Tlf.: 2969 6283 eller 8892 4317
Kirsten.hoj@3f.dk

Oktober 2020

Holstebro
OPKVALIFICER DINE KOMPETENCER 
I BASALE IT VÆRKTØJER OG PROGRAMMER 
SAMT IT, DU BRUGER I DIN HVERDAG

Med FVU Digital bliver du dygtigere til at bruge IT 
i dit daglige arbejde, bl.a.:

•  Grundlæggende viden om digitale værktøjer.

•  Søgning på internettet - blive bedre til at søge og bruge 
avancerede søgemetoder.

•  Digital kommunikation - lær bl.a. om de mange funktioner 
i Outlook eller lign. mail-programmer. 

•  Sikkerhed på nettet - spam, sikre kodeord og datasikkerhed.

•  Hjælpemidler og programmer, som f.eks. kan hjælpe dig 
til at læse og skrive, oprette formularer eller automatisere 
arbejdsgange.

FVU digital har 3 trin/niveauer - du bliver 
undervist ud fra dit individuelle niveau og behov.
Holdet er ikke så stort, så der er god tid til alle.

står for undervisningen og stiller 
PCer til rådighed. Du må også gerne medbring din egen. 

Det moderne samfund og ikke mindst arbejdsmarkedet 
er baseret på anvendelse af digitale løsninger. Det stiller 
krav til dig som kommende medarbejder om at have de 
nødvendige færdigheder til betjening af digitale værktøjer 
i kommunikation og til håndtering af data. 

DERFOR skynd dig at få kontaktet og meld dig til. 

OPKVALIFICER DINE KOMPETENCER 
I BASALE IT VÆRKTØJER OG PROGRAMMER 
SAMT IT, DU BRUGER I DIN HVERDAG

Med FVU Digital bliver du dygtigere til at bruge IT 
i dit daglige arbejde, bl.a.:

•  Grundlæggende viden om digitale værktøjer.

•  Søgning på internettet - blive bedre til at søge og bruge 
avancerede søgemetoder.

•  Digital kommunikation - lær bl.a. om de mange funktioner 
i Outlook eller lign. mail-programmer. 

•  Sikkerhed på nettet - spam, sikre kodeord og datasikkerhed.

•  Hjælpemidler og programmer, som f.eks. kan hjælpe dig 
til at læse og skrive, oprette formularer eller automatisere 
arbejdsgange.

FVU digital har 3 trin/niveauer - du bliver 
undervist ud fra dit individuelle niveau og behov.
Holdet er ikke så stort, så der er god tid til alle.

står for undervisningen og stiller 
PCer til rådighed. Du må også gerne medbring din egen. 

Det moderne samfund og ikke mindst arbejdsmarkedet 
er baseret på anvendelse af digitale løsninger. Det stiller 
krav til dig som kommende medarbejder om at have de 
nødvendige færdigheder til betjening af digitale værktøjer 
i kommunikation og til håndtering af data. 

DERFOR skynd dig at få kontaktet og meld dig til. 

Nu er ferien lagt bag os – derfor er der 
gang i forskellige kursusforløb nede 
i kælderen. Pr. 1. september 2020 
blev det muligt at tilbyde ledige FVU 

Digital, som er et supergodt tilbud. Vi 
mailede en flyer til Mit3F. Vi lavede et 
undervisningssamarbejde med AOF, 
så pr. 14. september startede det før-

ste hold med 10 deltagere. Nedenfor 
er nogle skriftlige udtalelser fra Birthe, 
Kent og Pia:

Det forløb vi tilbyder, gør dig – på kun 
2 uger – klar til at komme videre mod 
arbejde eller måske mere uddannelse. 

På introkurset lærer du:
* Mit 3F
* Joblog og jobformidling
*  CV, ansøgning og 

jobsøgningsstrategi

*  Sammen besøger vi UCH 
(Uddannelsescenter Holstebro)

*  Du laver din egen plan - næste step. 
Personlige ønsker og mål. 

*  Du møder andre ligestillede 
som dig selv

*  I får det sjovt og måske får du 
et nyt venskab?

•  Trænger du til genopfriskning eller 
opkvalificering f.eks indenfor IT, så 
er FVU DIGITAL lige noget for dig 
og dine kolleger eller noget helt 
andet f.eks. Svejsning, Lastbilkøre-
kort, Drone teknologi, projektle-
delse, osv. 

•  Husk du har ret til 2 ugers selvvalgt 
uddannelse pr. år iflg. overens-
komsten. Tidspunktet aftales med 
firmaet, som kan få en del lønkom-
pensation fra deres uddannelses-
kompetencefond. 

• JOB-SPORSKIFTE
•  Er du nedslidt, er i risiko for at blive 

nedslidt pga. fysisk eller psykisk 
belastende arbejde eller har svært 
ved at klare det job eller opgaver, 
du arbejder med på arbejdsplad-
sen – kan SPORSKIFTE måske 
være en mulighed. Sporskifteord-
ningen giver mulighed for, at ned-
slidningstruede medarbejdere kan 
hjælpes videre til en ny jobfunktion 
i samme virksomhed eller til et job 
i en anden virksomhed.

Inden det er for sent så kontakt
3F Holstebro, Kirsten Høj:
2969 6283 eller kirsten.hoj@3f.dk 

bygud.dk

(se annonce på 
modsat side)

Til de beskæftigede – uddannelse eller evt. jobskifteTil de beskæftigede – uddannelse eller evt. jobskifte

* Mine IT-kompetencer er 
styrket, og det gør, at jeg er 

blevet mere sikker på mig selv 
til at varetage forskellige typer 

jobs – ja, søge bredere!

* Det bedste ved kurset 
er DET HELE. 

* Jeg har fået indfriet mine 
forventninger og er blevet bedre 

til at bruge computeren.

Vi er klar til at 
samle et hold 

igen, så ring 
bare i dag.

Uge 47 og 48: kl. 9.00-14.15 mandage, tirsdage og torsdage

Du møder den 16. november 2020 på 3F, Tujavej 2, Holstebro (lokale 6)

Kontakt 3F Holstebro, Kirsten Høj: 2969 6283 eller kirsten.hoj@3f.dk NU!
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Gruppegeneralforsamlinger i 3F Holstebro

Transportgrup-
pen afholder 
generalforsam-
ling lørdag d. 27. 
februar 2021 kl. 
10.00. Det er på 
Tujavej 20 (afde-
lingskontoret).

Byggegruppen 
afholder general-
forsamling tors-
dag d. 4. marts 
2021 kl. 18.00. Det 
er på Tujavej 20 
(afdelingskontoret).

Industrigruppen 
afholder general-
forsamling ons-
dag d. 17. marts 
2021 kl. 17.00.  
Det er på UCH lige 
før afdelingens 
generalforsamling. 

Fælles Service-
gruppen afholder 
generalforsam-
ling onsdag d. 
17. marts 2021 kl. 
17.00. Det er på 
UCH lige før afde-
lingens general-
forsamling.

Murerklubben af-
holder generalfor-
samling torsdag 
d. 25. februar 2021 
kl. 18.00. Det er på 
Tujavej 20 (afde-
lingskontoret).

HAR DIN ARBEJDSPLADS FORTJENT PRISEN?

Så kan du allerede nu indstille din arbejdsplads til 
3F Holstebros Arbejdsmiljøpris 2021

Kriterier for indstilling er f.eks.: 
•  At arbejdspladsen altid har prioriteret godt arbejds-

miljø højt – både fysisk og psykisk
•  At arbejdspladsen i det seneste år har haft stor succes 

med forskellige tiltag på arbejdsmiljøområdet.
•  At der blandt medarbejdere, tillidsvalgte og ledelse er 

et rigtig godt samarbejde om arbejdsmiljøet.
•  Alle medlemmer og tillidsvalgte af 3F Holstebro, 

der arbejder på en arbejdsplads der har overenskomst 
med 3F Holstebro, kan indstille.

Prisen uddeles hvert år i forbindelse med
Den Internationale Arbejdsmiljødag, 28. april 2021.

Send din indstilling senest søndag d. 31. januar 2021 med en kort 
begrundelse for, hvorfor du mener at din arbejdsplads skal i betragtning.

Til jan.ramsgaard@3f.dk
Afd. Nr. 70300870

Mvh Miljøudvalget 3F Holstebro

Holstebro afholder 
generalforsamling
Onsdag den 17. marts 2021 kl. 19.00 
på UCH, Døesvej 76, Blå indgang, 
7500 Holstebro

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 2020 v/ Lilian Højbjerg

7. Indkomne forslag

8. Vedtægtsændringer

9. Personvalg 

 1. a Valg af A-kasseleder Lotte Rom Klemensen, modtager genvalg

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 i. Indstillet fra gruppegeneralforsamlinger.

11. Valg af bilagskontrollør og suppleant
 1. a bilagskontrollør Alex Kristensen, modtager genvalg
 2. b  suppleant Boje Johansen, modtager genvalg 

12. Valg af fanebærer og suppleant
 1. a Gorm Max Tommerup, modtager genvalg
 2. b Thorleif Kristensen, modtager genvalg
 3. c Suppleant Simona Sørensen, modtager genvalg

13. Valg af Revisor
 i. På valg: RI – statsaut. revisorer

14. Evt.

Tilmelding til spisning kl. 18.00, senest fredag d. 12. marts kl. 12.00 i afdelingen.

Fagligt Fælles Forbund
Holstebro

HUSK

Hvem skal instilles til Holstebro  

ARBEJDSMILJØPRIS 2021?
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Holstebro
INVITATION 

tillidsrepræsentanter og
arbejdsmiljørepræsentanter

Endnu et år er snart gået.
Derfor inviterer 3F Holstebro, 

tillids – og arbejdsmiljørepræsentanter
til gløgg og æbleskiver 

Torsdag d. 10. december 2020 kl. 15.00 – 17.00
Tujavej 20, 7500 Holstebro.

Der vil være en lille erkendtlighed til de fremmødte, 
som tak for indsatsen på arbejdspladserne.

Af hensyn til Corona, vil der blive sørget for afspritning af borde og stole 
samt sikret at hænder bliver afspritet, og at der holdes afstand, 

samt at der altid kun er det antal personer i rummet 
som er tilladt at måtte forsamles.

Tilmelding til afdelingen, senest mandag d. 7. december 
på tlf.: 70 300 870 eller mail: holstebro@3f.dk

På afdelingens vegne
Flemming Sørensen, formand

Holstebro
Telefonliste med direkte nummer.

Navn Direkte nr. Mobil
Ledelse 
Flemming Sørensen 889 24 302 21431281
Kurt Nielsen 889 24 303 23494607
Lilian Højbjerg 889 24 334 21795873
Lotte Klemensen 889 24 322  61698173 

Faglige
Gitte Hansen 889 24 313 61282674
René Henriksen 889 24 311 23307075
Gorm Max Tommerup 889 24 305 27773509
Tommy Christensen 889 24 309 27773544
Villiam Andersen 889 24 316 25402947
Henrik Kristensen 889 24 308 61700498
Jan Ramsgaard 889 24 310 20116349
Solvej Vels Jensen 889 24 314 28551920
   

Uddannelse
Kirsten Høj 889 24 317 29696283
   

Arbejdsskade - og social
Lykke Thomsen 889 24 348  

Meritta Bjerregaard 889 24 347  
    

A-kasse  

Anja Trankjær 889 24 325  

Lene Sekkelund 889 24 330  

Lenette Mortensen 889 24 320  

Jonna Larsen 889 24 315  

Mette Larsen 889 24 324  
   

CV / Samtaler
Susanne Dejgaard 889 24 332  

Pia Larsson 889 24 319  

Medlemsadministration - og kontingent 
Charlotte Jensen 889 24 337  

Svitlana Parfenyuk 889 24 333  

Husk
At alle betalinger til

3F Holstebro 
kan ske med

Nummer:
96 274
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Følgende steder Følgende steder 

har indgået aftale med  har indgået aftale med  HolstebroHolstebro  
om fornuftig løn og arbejdsvilkårom fornuftig løn og arbejdsvilkår

Holstebro 

Anlægspavillonen 

Bilka Bistro 

Bilka Quick Food 

Bone´s Holstebro 

Burger King 

Café Klüvers 

Café Utopia 

Carl’s Jr. 

Chopin Pub 

McDonald’s Holstebro

Musikteatret Holstebro

Nordkaps Familiegrill

Restaurant Rådhuskælderen

Saffran – Indisk Restaurant

Sunset Boulevard 

Vestergades Slagter 

Slagter Lange 

Nordkap Slagter 

Skivevejs Slagter

Ringkøbing 
McDonald´s 

Marie´s Madbutik

Ristorante Italia

Slagter Iversen & Søn

Hemmet
Bork Kro

Skjern
Slagter Kirkeby

Bøvlingbjerg
Bakkekroen

Vinderup
Sevel Kro

Lemvig
Restaurant Nyhavn

Thyholm
Oddesund Kiosk og Bistro

Tambohus Kro

Struer
McDonald’s Struer

Restaurant Ved Fjorden

Gittes Mad

Grand Hotel
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