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Lønmodtagerne er alternativet til VKO  
1. maj fejrer vi arbejdernes internationale kamp- og festdag, som mange medier ofte 
markerer med indslag, der argumenterer for, at dagen har overlevet sig selv. Vinklen 
er efterhånden triviel, men egentlig ganske bemærkelsesværdig. 
Der er nemlig ingen, som rejser en tilsvarende diskussion, når det gælder grundlovs-
dag, selvom der er væsentligt flere deltagere til 1. maj møder end til grundlovsmøder. 
Det ærgrer givetvis mange borgerlige meget, men mange lønmodtagere deltager sta-
dig i 1. maj møder, hvor de markerer, at almindelige lønmodtagere har fælles interes-
ser. Men hvilke fælles interesser har eksempelvis en metalarbejder og en social- og 
sundhedsassistent egentlig?
Det korte og romantiske svar er, at de ofte er gift, hvilket betyder, at de deler hus-
standsindkomst og tilværelse i øvrigt. Et mere grundlæggende svar er, at almindelige 
lønmodtagere på en lang række punkter deler livsvilkår og samtidig udfører arbejds-
funktioner, der gør, at de forskellige lønmodtagergrupper har stor betydning for hin-
anden.
Det er eksempelvis en fordel for lønmodtagerne som helhed, at folk kan gå på  arbejde 
og producere varer og tjenesteydelser til både det danske samfund og til  eksport, fordi 
andre lønmodtagere passer deres børn eller plejer ældre pårørende, der har brug for 
det.
Og det er fordel for alle lønmodtagere, at arbejdsløshed ikke automatisk betyder øko-
nomisk ruin; både fordi alle kan blive arbejdsløse, og fordi alles lønninger vil komme 
under pres, hvis arbejdsløse bliver tvunget til at sælge deres arbejdskraft billigt.

Økonomisk jerngreb
I øjeblikket oplever mange lønmodtagere, hvordan politikernes beslutnin-
ger truer deres fælles interesser. Regeringen vil beskære efterlønnen, der 
er en flugtvej for de nedslidte og SU’en, der betyder mest for dem, hvis forældre har 
sværest ved at støtte deres børn økonomisk. Og regeringen har halveret dagpengepe-
rioden og holder kommuner og regioner i et økonomisk jerngreb, der rammer socialt 
udsatte, børn, ældre og syge.
Udviklingen har betydet, at lønmodtagerne strømmer til rød blok. En af forårets me-
ningsmålinger viser, at hele 58,6% af LO-medlemmerne vil stemme rød blok, mens 
kun 41,1% vil stemme blå. Til sammenligning lavede LO’s ugebrev A4 i 2005 en 
undersøgelse, der viste, at der var et lille blåt flertal blandt LO-medlemmerne, 45% 
mod 43%. 
Men det er utilstrækkeligt, hvis fagbevægelsen og dens medlemmer blot støtter 
 alternativet til VKO.  Vi skal stille krav til samfundsudviklingen, for historien viser, at 
store fremskridt er sket, når lønmodtagerne og deres faglige organisationer har stillet 
krav, der har taget udgangspunkt i deres fælles interesser. Det var eksempelvis fag-
bevægelsen, der fik den formelle ligeløn indført i 1970’erne, kæmpede sig til 8-timers 
arbejdsdagen i 20’erne og pressede på for en sociallovgivning i 30’erne.
Også i dag skal vi slås for et solidarisk samfund, der bygger på lønmodtagernes 
 interesser, og det betyder en lang række helt konkrete krav. Det kan handle om at 
undgå, at arbejdsgiverne bruger krisen til at opbygge et B-arbejdsmarked, hvor akti-
verede udfører regulært arbejde for en lav løn. Eller det kan handle om at slås for en 
offentlig sektor, hvor vi bruger ressourcerne på velfærd og ikke kontrol, bureaukrati 
og købmandslege.
Kravene kan være mange, og vi skal udvikle dem sammen. Det er vigtigt, at fag-
bevægelsen formulerer krav til en ny politik, for et solidarisk samfund opstår ikke 
automatisk blot fordi VKO mister deres flertal i folketinget.

Af 
Kirsten Normann 
Andersen
afdelingsformand

”Vi skal stille krav til 
samfundsudviklingen
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S E K T O R E R N E S  F A G G R U P P E R
Kost- og servicesektoren:
husassistenter daginstitutioner, husassistenter højskoler, husassistenter pleje-
hjem, husassistenter statsinstitutioner, husassistenter sygehuse, kantineledere, 
 opsyns assistenter, rengøringsledere, serviceassistenter, ung i huset

Pædagogisk Sektor:
pædagogmedhjælpere, dagplejere, dagplejepædagoger, legepladsansatte, 
omsorgsmedhjælpere, pædagogiske konsulenter

Social- og sundhedssektoren:
beskæftigelsesvejledere, handicaphjælpere, hjemmehjælpere, ledsagere,
 neuro fysiologi assistenter, plejere, plejehjemsassistenter, portørarbejds ledere, 
 portører, serviceassistenter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundheds-
hjælpere, social- og sundhedsledere, sygehjælpere, tilsynsførende assistenter, 
værksteds assistenter, mammografiassistenter

Teknik- og servicesektoren:
amtsbetjente, amtsskolebetjente, amtspedeller, amtsvejmænd, arbejdsledere, 
badeassistenter/tekniske servicemedarbejdere, biblioteks-, musikhus- og rådhus-
betjente/tekniske service medarbejdere, brandberedskabspersonale, buschauffører, 
færgepersonale, havne betjente, idrætsassistenter/tekniske servicemedarbejdere, 
 plejehjemspedeller/tekniske servicemedarbejdere, skolebetjente/tekniske service-
ledere
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Hverdagen efter et valg
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Et folketingsvalg kan komme når 
som helst

Fusion

13

Fusion af to efterløns- og 
pensionistklubber i FOA Århus

Nyt job?
Husk at kontakte fagforeningen hvis du skifter arbejdsplads. 
Det gør det lettere for dig selv, din tillidsrepræsentant og fag-
foreningen, når de faglige opgaver skal udføres.
Ring 8936 6666 eller mail til aarhus@foa.dk – med oplysnin-
ger om navn, cpr-nr. og ny arbejdsplads.
På forhånd tak.

Venlig hilsen
FOA Århus

FOA Århus ønsker alle medlemmer 
en god sommer
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Af Anders Schou

I dette nummer har Nyt fra FOA Århus talt 
med folketingskandidaterne, Otto Ohrt fra 
Socialdemokraterne og Søren Egge Rasmus-
sen fra Enhedslisten samt SF’s folketingsmed-
lem Jonas Dahl om en række emner, der kan 
være særligt vigtige for FOAs medlemmer.

Vi har valgt at tale med kandidater fra de 

tre partier, fordi artiklen skal være med til at 
afklare om oppositionspartiernes politik reelt 
udgør et alternativ til regeringens.

Baggrunden er, at den nuværende regering 
har taget en lang række initiativer, som har 
ramt FOAs medlemmer, og som FOA har 
protesteret imod. Regeringen har således hal-
veret dagpengeperioden, givet de rigeste sto-
re skattelettelser, foreslået efterlønnen fjernet 
og krævet nulvækst og mere udlicitering i den 
offentlige sektor. 

På flere af disse spørgsmål er de radikale 
enige med regeringen, for eksempel når det 
gælder efterløn og skattelettelser til de højest 

lønnede. Og Dansk Folkeparti har været 
med til at gennemføre flere forringelser for 
eksempel på dagpengene og overfor kom-
muner.

Udviklingen har ifølge meningsmålingerne 
fået mange lønmodtagere til at søge mod de 
traditionelle arbejderpartier, Socialdemokra-
terne, SF og Enhedslisten. Det store spørgs-
mål er imidlertid, hvor store forandringer 
FOA Århus’ medlemmer vil opleve, hvis 
partierne efter et valg får opbakning til at gen-
nemføre deres politik. Og derfor har Nyt fra 
FOA Århus valgt at lave et interview med tre 
lokale kandidater fra partierne. 

Alternativet til VKO

Lighed i sundhed
Otto Ohrt er uddannet cand. scient. pol fra 
Aarhus Universitet og arbejder i Aarhus Kom
munes Magistrat for Sundhed og Omsorg.
Han er 30 år og bor på Trøjborg i Århus. 
Otto Ohrt er spidskandidat for Socialdemo
karterne i Århus Nordre kreds.
Otto Ohrts helt store politiske interesse er 
sundhedsvæsenet og spørgsmålet om lig
hed i sundhed.

•   Ligheden har fået det skidt under den nu
værende regering, mener han og peger 
på, at privatiseringer og private sund
hedsforsikringer har skabt mere ulighed.

Socialdemokraten peger på, at det ikke 
længere altid er faglige vurderinger, der be
stemmer hvem der skal behandles, og hvor
dan det skal ske, for det kan også være en 
forsikringspolice, der afgør sagen.

•   Globale  erfaringer  fra  eksempelvis  USA 
og Tyskland viser, at forsikringsbaserede 
systemer både er mere ulige og dyre, 
 siger Otto Ohrt.

Udover et stærkt offentligt sundhedsvæsen 
satser han på, at sundheden vil blive mere 
lige fordelt, hvis sundhedsvæsenet og andre 
offentlige myndigheder opprioriterer tidlig 
opsporing og forebyggelse af sygdomme
Som et eksempel på forebyggelse foreslår 
Otto Ohrt at indføre en differentieret moms, 
der gør sunde, økologiske fødevarer bil
ligere og usunde dyrere.

To kriser – en løsning
Søren Egge Rasmussen er 49 år og uddan
net som tømrer og økologisk landmand. 
Enhedslistepolitikeren bor i Hjortshøj ved 
Århus  og  er  bestyrelsesformand  i  NRGI 
amba og Havvind Århus Bugt A/S.
Søren Egge Rasmussen er folketingskan
didat for Enhedslisten i Århus og opstillet 
som  nummer  to  på  partilisten.  I  perioden 
19942002 repræsenterede han partiet i 
Århus Byråd.
Klima og energiområdet er det vigtigste for 
Enhedslistepolitikeren.

•   Hvis  samfundet  gør  en  indsats  på  dette 
område, kan vi løse påtrængende miljø
problemer og samtidig skabe arbejds
pladser, påpeger Søren Egge Rasmussen, 
som netop derfor finder klima og energi
området utroligt spændende.

•   De store muligheder på området betyder 
nemlig, at den økonomiske krise og kli
makrisen kan løses i et samspil, under
streger han.

Sundhedsvæsenet betyder så meget
Jonas  Dahl  er  32  år  har  været  medlem  af 
folketinget siden november 2007 og er 
valgt i Østjyllands Storkreds. Han er SF’s 
sundheds og universitetsordfører og bor 
i Århus.
Jonas  Dahl  er  cand.mag.  i  samfundsfag 
og historie. Før valget til folketinget arbej
dede han i Århus Kommunes Magistrat for 
Sundhed og Omsorg og sad i det midtjyske 
regionsråd.
Velfærdssamfundet og særligt sundheds
væsenet er det politiske område, der opta
ger  Jonas  Dahl  mest,  fordi  det  betyder  så 
meget for så mange.

•   Det  sikrer,  at  folk  kan  få  hjælp,  hvis  de 
kommer ud for noget, og at det tilbud er 
lige for alle, forklarer han.

Jonas Dahl mener, at regeringen slagter det 
offentlige sundhedsvæsen.

•   De skal  ikke have lov at nedbryde de of
fentlige sygehuse, som det skete, da den 
borgerlige regering overbetalte privat
hospitalerne, siger han.

SF’eren er også optaget af, at lønmodta
gerne har et ordentligt arbejdsmiljø. 

Præsentation af kandidaterne



Af Anders Schou

Et folketingsvalg kan komme når som helst, 
og senest til efteråret skal statsminister Lars 
Løkke Rasmussen udskrive folketingsvalg. 
De politiske beslutninger i folketinget har 
stor betydning for FOA medlemmernes 
hverdag og arbejdsliv, og tre oppositionspo-
litikere fortæller her, hvad de mener der skal 
ske, hvis Danmark får en ny regering efter et 
valg.

I mange år har arbejdsløsheden blandt 
FOAs faggrupper været meget lav, men på 
det seneste har de store sparerunder i kom-
muner og regioner betydet, at flere FOA 
medlemmer er blevet arbejdsløse og truede 
af ledighed. Derfor har det helt konkret be-
tydning for afdelingens medlemmer, at rege-
ringen har halveret dagpengeperioden til to 
år. 

Socialdemokraternes spidskandidat i År-
hus Nordre Kreds, Otto Ohrt forestiller sig, 
at en rød regering vil indføre en fleksibel 
dagpengeperiode, hvor folk f. eks. kan vælge 
mellem en lav dagpengetakst i fire år eller en 
højere i to år.

– På den måde kan dagpengesystemet bedre 
tilpasse sig forskellige lønmodtagergrupper, 
mener han.

Også SF’s lokale folketingsmedlem Jonas 
Dahl vurderer, at et mere fleksibelt dagpen-
gesystem er en sandsynlig mulighed, hvis 
Danmark får en ny regering.
– Men et nyt dagpengesystem bør være
en del af en aftale, som er forhandlet 
med fagforeningerne, siger han. 
Selv peger Jonas Dahl dog på et system, 
hvor folk enten får fire år på den 
nuværende takst eller tre år på en 
højere.

Søren Egge Rasmussen, lokal  
folketingskandidat for Enhedslisten, 
vil imidlertid ikke acceptere et system,  
hvor en kortere dagpengeperiode betaler 
 en høj sats.
– Diskussionen viser jo, at der er behov
for både en højere sats og en længere
periode, og jeg vil ikke betale en for-
bedring med en forringelse, siger han 
og understreger, at samfundet ikke bør 
fokusere på, at beskære de lediges dagpenge, 
men på at få dem i arbejde igen.
– Men det kræver mere efteruddannelse, og 
den har regeringen også skåret i, siger Søren 
Egge Rasmussen.

Vil bevare efterlønnen
Efterlønnen er et andet væsentligt arbejds-
markedspolitisk emne for FOA medlem-
merne, som er storforbrugere af ordningen.

Hverdagen efter et valg
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Jonas Dahl mener, at ef-
terlønnen skal bevares og 
understeger, at ordningen 
især bliver benyttet af de 
lønmodtagere, der har det 
mest anstrengende arbejde.
– Det er jo ingen guldran-
det sats, men en sats, der 
ligger under dagpengene, 
så efterlønnen er jo ikke 
noget, man vælger, hvis 
man ikke er nødt til det, 
mener Jonas Dahl og op-
fordrer til, at der bliver re-
spekt om, at nogle vælger 
efterlønnen og har den 
mulighed i stedet for en el-
ler anden form for førtids-
pension.  

Også Søren Egge Ras-
mussen vil bevare efterløn-
nen. Han finder det grotesk, 
at borgerlige politikere vil 
afskaffe efterlønnen i en si-
tuation, hvor flere og flere 
unge bliver arbejdsløse.
– Så kan vi få en situation 
som i Sverige, hvor ledig-
heden blandt unge er steget 
voldsomt meget, forklarer 
han.

Enhedslistepolitikeren 
mener i stedet, at ældre skal 
have bedre muligheder for 
delvist at trække sig tilbage 
fra arbejdsmarkedet.
– Systemet kunne sagtens være mere fleksi-
belt; jeg synes man skal give folk flere rettig-
heder i stedet for at fjerne rettigheder, siger 
han.

Otto Ohrt fastslår ligeledes, at efterløns-
ordningen bør fortsætte og hæfter sig ved, 
at nogle mediers beskrivelser af 75.000 
golfspillende efterlønnere ikke afspejler en 
virkelighed, hvor langt de fleste efterløn-
nere har været faglærte og ufaglærte arbej-
dere.

Også han efterlyser dog på sigt et mere 
fleksibelt system.
– Det vil kunne løse den udfordring, at vi 
med tiden gerne vil have, at folk bliver lidt 
længere på arbejdsmarkedet, siger han og 
foreslår at oprette en seniorordningsfond, så 
folk kan gå ned i tid.
– Det vil være en ordning, der ligesom bar-
selsfondene, giver folk rettigheder, uden det 
belaster den enkelte arbejdsgiver, forklarer 
han.

Millionærskat
Regeringen har givet især de mest velhavende 

store skattelettelser og samtidig har statskas-
sen svært ved at finansiere den velfærd, som 
mange FOA medlemmer leverer til borger-
ne.

Otto Ohrt peger på, at Socialdemokrater-
nes og SF’s forslag ”fair løsning” indeholder 
en såkaldt millionærskat.
– På den måde stiller vi et rimeligt krav om, 
at de bredeste skuldre skal betale mere, siger 
Otto Ohrt som vil bevare skattelettelserne for 
lavere indtægter.

Han fortæller, at partierne også vil afskaffe 
virksomhedernes fradrag for private sund-
hedsforsikringer og indføre højere afgifter for 
usunde produkter som tobak.

Jonas Dahl hæfter sig ved, at forslaget fast-
holder skattelettelserne for almindelige løn-
arbejdere, som han finder fornuftige.
– Og så siger vi fokuseret, at hvis folk tjener 
rigtig meget eller vælger at leve usundt og 
belaste de offentlige kasser mere, så skal de 
også betale mere, siger han.

Søren Egge Rasmussen vil rulle skattelet-
telserne tilbage for de højest lønnede.
– Og så mener jeg, vi er nødt til at se på bo-

ligskatterne, siger han og erkender, at forsla-
get har en vanskelig gang på jorden, da de to 
andre arbejderpartier ikke vil røre boligskat-
terne.
– Men nogle mennesker har altså i perioder 
tjent mere på at bo end på at arbejde, og det 
bør vi beskatte enten løbende, eller når bolig-
ejeren indløser gevinsten, siger han og fore-
slår, at partierne rejser diskussionen i næste 
folketingsperiode, så ændringerne kan gen-
nemføres i en senere periode.

Imod nulvækst
Efter statskassen har fået problemer, har re-
geringen beordret nulvækst i den offentlige 
sektor. Det er Søren Egge Rasmussen imod 
og efterlyser, at vi i stedet diskuterer, hvilke 
opgaver vil skal løse i fællesskab.
– Når vi nu kan redde flere fra ulykker og flere 
for tidligt fødte, så vil flere overleve med han-
dicap. Derfor må udgifterne til handicappede 
stige. Og når vi fremover skal leve af uddan-
nelse – og ikke af at producere svin – så er det 
dumt at spare på uddannelsessystemet, siger 
han og mener, at mere grundlæggende dis-
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kussioner på den måde viser, at vi skal bruge 
flere penge på velfærdssystemet. Søren Egge 
Rasmussen vil dog ikke sætte procenter på 
væksten, da han mener, det er indholdsløst.

Otto Ohrt vurderer også, at der er brug 
for vækst i den offentlige sektor og vil gerne 
vende problemstillingen om.
– Jeg tror på, at en stærk offentlig sektor kan 
spille sammen med private virksomheder og 
skabe for eksempel ny velfærdsteknologi, der 
ikke erstatter ansatte, men sætter dem fri og 
betyder, at arbejdet bliver gjort smartere og 
ikke er så nedslidende, siger han.

Jonas Dahl mener ligeledes, at det kræver 
en realvækst at udvikle den offentlige sektor, 
og mener, at regeringens stramme rammer er 
udtryk for, at regeringen vil detailstyre kom-
munerne.
– I det hele taget skal kommunerne stilles 
mere frit, så de selv kan prioritere, siger han 
og understeger, at større kommunal frihed 
også vil betyde, at kommunerne kan ansætte 
flere varme hænder og færre kontrollanter 
og akademikere, der skal rapportere opad i 
systemet.

SF’eren mener eksempelvis ikke, at staten 
skal kræve, at kommunerne udliciterer en 
bestemt del af sine opgaver.
– Så vil jeg faktisk hellere have, at der er ker-
neopgaver som ældrepleje, folkeskolen og 
sundhed, hvor vi siger, at her vil vi ikke udli-
citere, siger han.

Frit valg om frit valg
Heller ikke Otto Ohrt mener, at kommu-
nerne skal udlicitere en bestemt del af deres 
opgaver.
– Det er en vanvittig tanke, hvor er det kom-
munale selvstyre så henne? spørger han og 
fastslår, at kommunerne selv bør kunne be-
stemme om de vil udlicitere og have frit valgs 
ordninger. 

Otto Ohrt mener heller ikke, at staten skal 
fastlægge en behandlingsgaranti for forskel-
lige sygdomme.
– Det må være op til en ansvarlig faglig vurde-
ring ude i regionerne, siger han.

Socialdemokraten vurderer også, at sam-
fundet kan få mere velfærd for pengene, hvis 
der bliver mindre kontrol i den offentlige 
sektor.

– Noget dokumentation er selvfølgelig 
nødvendig, men andre gange er der tale om 
dokumentation for dokumentationens skyld, 
siger han og nævner som eksempler, at læ-
rere i dag skal lave elevplaner for alle elever 
i alle fag. Eller at en kommune skal sende en 
masse ansøgninger til statslige myndigheder, 
hvis de vil have lov til at undgå bureaukrati 
på et område.

Søren Egge Rasmussen afviser også, at 
staten skal stille krav om udliciteringer. Han 
mener i stedet, at en ny regering skal se på 
mulighederne for at indlicitere og nævner vej-
vedligeholdelse som et eksempel.
– Når en opgave er offentlig, så bliver beslut-
ningerne mere demokratiske og foregår tæt-
tere på borgerne, mener han.

Hvis en offentlig opgave skal løses bedre, 
så tror Søren Egge Rasmussen, at mere ind-
flydelse til medarbejderne skaber bedre re-
sultater end udliciteringer.
– Jeg tror på, at medarbejderne kan finde ud 
af at løse opgaverne utraditionelt, hvis man 
giver dem ansvar, så jeg går ind for mere magt 
til de offentligt ansatte, siger han.

12 minutter
Mens regeringen vil holde de offentlige ud-
gifter i ro, så har Socialdemokraterne og SF 
foreslået, at danskerne arbejder mere for at 
forsvare velfærden.
– Men det er først noget, der kommer i spil, 
når Danmark har noget, der ligner fuld be-
skæftigelse, siger Otto Ohrt, der ikke me-
ner, at budskabet om ”12 minutter mere” 
skal forstås som et bogstaveligt krav om, 
at alle skal arbejde 12 minutter mere om 
dagen.

Han peger i stedet på, at den samlede 
mængde arbejde skal være større:
– Det kan for eksempel ske gennem et lavere 
sygefravær og ved at vi får nogle mere rum-

melige arbejdspladser, hvor flere virksomhe-
der tager et socialt ansvar, så flere får mulig-
hed for at arbejde, siger han.

Jonas Dahl håber og tror på, at lønmodta-
gerne kan bevare 37 timers arbejdsugen, men 
understreger at en større mængde arbejde 
skal skaffe 15 milliarder til at finansiere vel-
færden. Hvis arbejdstiden ikke skal stige, vil 
det kræve at flere arbejder, siger han.
– For eksempel har det stor betydning om ar-
bejdsløsheden kommer helt ned på 20.000, 
eller om man må acceptere 80.000 som en 
naturlig arbejdsløshed, siger Jonas Dahl.

Søren Egge Rasmussen afviser at hæve ar-
bejdstiden så længe, der er arbejdsløshed og 
peger især på ungdomsarbejdsløsheden som 
et stort problem.

Men i en situation med fuld beskæftigelse 
kunne han være åben overfor at hæve ar-
bejdstiden, hvis formålet er rigtigt.
– Det kunne være for at finansiere velfærds-
samfundet eller for at omlægge til bæredygtig 
produktion, men ikke for blot at øge den ma-
terielle vækst i Danmark, siger Søren Egge 
Rasmussen. 
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Nyhed
2011

Tag med FOA Århus  
i Tivoli Friheden
FOA Århus og Tivoli Friheden inviterer dig 
og din familie til en dag fuld af oplevelser.  
Med kuponen nederst kan du spare penge på 
entré og Turbånd til en valgfri dag. 

Gyldighedsperiode: 16. april - 23. okt. 2011

RABATKUPON – FOA Århus
Entré barn (u. 90 cm):   0,- kr.
Entré barn (90-140 cm): 30,- kr.
Entré voksen (o. 140 cm): 40,- kr.
Turbånd (u. 90 cm): 40,- kr.
Turbånd (o. 140 cm): 80,- kr.

Kuponen gælder kun for medlemmer af FOA Århus 
med familie. Rabatten gælder op til 5 personer. 

Kuponen kan ikke kombineres med andre rabatter og 
har desuden ingen kontant værdi.

Kuponen afleveres ved indgangen

www.friheden.dk

Tag med FOA Århus 
i Tivoli Friheden

FOA Århus
og Tivoli Friheden
inviterer dig og din
familie til en dag 
fuld af oplevelser.

Med kuponen
fra afdelingens 
martsblad kan du 
spare penge på 
entré og turbånd 
til en valgfri dag.

Af Marian Holst Petersen

Siden fusionen af Husligt Arbejderforbund og 
Dansk Kommunal Arbejderforbund i Århus 
pr. 1. januar 1995, har der eksisteret to klub-
ber for efterløns- og pensionistmedlemmer i 
Århus. Der en tilsvarende klub i Odder.

FOA Århus afdelingen synes, at tiden er 
kommet til, at der sker en fusion af de to År-
hus-klubber. Det arbejde har stået på i godt et 
års tid og nu er vi klar til at holde fusionsge-
neralforsamling den 31. maj – se indkaldelse/
dagsorden på side 11.

Det nedsatte arbejdsudvalg bestående af 
tre bestyrelsesmedlemmer fra begge klubber 
samt en repræsentant for FOA Århus, har 
holdt en række møder og har haft stor fokus 
på at få ført traditioner fra begge klubber vi-
dere i den nye klub, hvilket afspejles i det ak-

tivitetskatalog, der er lavet for efteråret 2011. 
Arbejdsudvalget har desuden lavet forslag til 
klublove, som præsenteres på generalforsam-
lingen.

Det er FOA Århus afdelingens håb, at end-
nu flere efterløns- og pensionistmedlemmer 
har lyst til at deltage aktivt i såvel bestyrelsen 
som i aktiviteterne – vel mødt, til fusionsgene-
ralforsamlingen den 31. maj kl. 13.00.

Fusion af to efterløns- 
og pensionistklubber i FOA Århus
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Du lærer, hvordan man sikrer sig 
imod virus, hvordan man downloa
der samt køber via Internettet.

Faggruppeklubben  
for Handicaphjælpere

Netværksmøde med deltagelse af 
politiker René Skau Björnsson (S)
Dato: Onsdag 11. maj kl. 1315.30
Sted: Fælleshuset v/Dorthe An
dersen, Jernaldervænget 21, 8220 
Brabrand
Tilmelding: Klubformand Gerda Bach 
Andersen, 20 26 54 51 eller på mail: 
lindberg.andersen@oncable.dk
Tilmeldingsfrist: 10. maj 

Ladywalk for handicaphjælpere
Dato: Mandag 30. maj kl. 18.00
Sted: Tangkrogen, Århus 
Tilmelding: FOA Århus (se www.
handicaphjaelperaarhus.dk under 
”Arrangementer”)
Pris: 55 kr.
Tilmeldingsfrist: 26. april
Handicaphjælperdeltagerne mødes 
kl. 18 foran statuen af Dalgas lige 
overfor Tangkrogen

Sommerfest
Dato: Fredag 17. juni kl. 16
Sted: hos Vibeke Henneman, Yding
vej 80, Yding, 8752 Østbirk, 86 10 

Arrangementer

På disse sider finder du en kort 
omtale af arrangementer, som finder 
sted i den nærmeste fremtid.
Du kan læse mere på afdelingens 
hjemmeside www.foaaarhus.dk og i 
dit klubblad.

PowerPoint
Tid: Kursus over 4 dage 23/5 og 
24/5 samt 30/5 og 31/5 kl. 8.30
12.15
Sted: AOF Midt,
Søren Frichs Vej 40 C, Åbyhøj
Arr.nr.: A27
Tilmeldingsfrist: 12. maj
PowerPoint er præsentationspro
grammet, som de fleste gerne vil 
bruge, men ikke kan. Kurset gen
nemgår opbygningen af forskellige 
former for fremvisning med brug af 
billeder, diagrammer etc.

Internet 2
Tid: Kursus over 2 dage 16/5 og 
17/5 kl. 8.3015.00
Sted: AOF Midt, 
Søren Frichs Vej 40 C, Åbyhøj
Arr.nr.: A29
Tilmeldingsfrist: 5. maj

Klubberne

Århus afdeling

53 20 / 31 95 96 21
Tilmelding: Klubformand Gerda Bach 
Andersen, 20 26 54 51 eller på mail: 
lindberg.andersen@oncable.dk
Tilmeldingsfrist: 15. juni
Mød op med festligt humør og evt. 
festlige indslag.

MA-REN

– udflugten er kun for MA-RENs 
medlemmer
Sommerudflugt til Bakken og 
Cirkusrevyen
Max. 15 tilmeldinger, så det er først 
til mølle
Dato: Lørdag 27. august 2011, kl. 
8.30 til sent nat
Sted: Vi mødes på Århus Banegård 
kl. 8.30 under uret og kører med tog 
til København.
Tilmelding: 1. juni ved at indbetale 
450 kr. på konto 3656 3656512571 
med oplysning af navn og tlf.nr. 
samtidig med en mail til momse
mor1@stofanet.dk
Prisen dækker togbillet, sandwich i 
toget, mad og 1 genstand på Bakken 
samt indgangsbillet til cirkusrevyen.

Pædagogmedhjælpernes 
Fagklub

Bowling og spisning
Dato: Torsdag 26. maj kl. 1720
Sted: Århus Bowlinghal

Tilmelding: Pædagogmedhjælpernes 
Fagklub på tlf. 46 97 32 99 eller på 
mail fagklub@pmfagklub.dk 
Tilmeldingsfrist: 17. maj
Kom og deltag i en hyggelig aften i 
selskab med andre pædagogmed
hjælpere. Pædagogmedhjælpernes 
Fagklub udfordrer alle medlemmer 
til at tage kampen op.

Temadag om socialpædagogik
- oplæg ved Gunnar Surland
Dato: Tirsdag 31. maj kl. 815
Sted: FOA Århus, Annekset
Tilmelding: Pædagogmedhjælpernes 
Fagklub på tlf. 46 97 32 99 eller på 
mail fagklub@pmfagklub.dk
Tilmeldingsfrist: 19. maj
En dag med fokus på socialpædago
gik/specialpædagogik. Der serveres 
morgenmad og frokost. Læs mere 
i den seneste udgave af Pædagog
medhjælperen.

Lege og aktivitetsdag
Dato: Torsdag 9. juni kl. 913
Sted: Skanseparken, mellem Hei
bergsgade og Svendborgvej – lige 
ved siden af Legepladsen Skansen
Tilmelding: Tilmelding er ikke nød
vendig – bare mød op
Pædagogmedhjælpere, børn og 
kolleger inviteres til en aktivitetsfylde 
oplevelse, med bl.a. hoppeborge, 
bål, aktiviteter og ikke mindst en 
cirkusforestilling.

Kæmpe legeplads og  
stort aktivitetscenter

Besøg vores webside og 
oplev meget mere fra parken!

RabatKupon
Kuponen afleveres ved indgangen.

Gyldighedsperiode:  
21. april – 23. oktober 2011

Voksne: kr. 124,-
Børn 3-11 år: kr. 68,-
Børn under 3 år: kr. 0,-
Du sparer 20% på billetprisen!

Kuponen gælder kun for medlemmer  
af FOA Aarhus med familie.  
Rabatten gælder op til 5 personer.

Kuponen kan ikke kombineres med 
andre rabatter og kan ikke ombyttes  
til kontanter.

NYHED      NYHED     NYHED     NYHED     NYHED     NYHED

 Sjove aktiviteter
for hele familien!

Masser af søde dyrebørn!

Kom helt tæt på bambi!

Åbningstider 

21. april − 24. juni: ............................... kl. 10 − 17

25. juni − 7. august: ..............................kl. 10 − 18

8. august − 23. oktober: ....................... kl. 10 − 17

oplev fodring
af rovdyrene og 

vilde dyrehistorier!

www.skandinaviskdyrepark.dk
Nødagervej 67B  ·  Nødager  ·  8560 Kolind  ·  Tlf. 86 39 13 33

Skandinavisk Dyrepark er Danmarks 
mest naturlige dyreoplevelse med over-
vældende parker til isbjørne, brunbjørne,  
ulve og en helt masse andre dyr, fordelt 
på godt 450.000 m2. Her kan hele famili-
en opleve dyr og natur – helt tæt på. Nyd 
en dag med masser af plads til indlevelse, 
oplevelser og hyggelige pauser. 

Tag med FOA Århus 
i Skandinavisk Dyrepark

Gyldighedsperiode
21. april -23. oktober 2011

Rabatkupon findes 
i afdelingens martsblad
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Arbejdspladsjubilæer
25 års arbejdspladsjubilæum februar 2011
Pædagogisk Sektor:
 1. feb. 2011:   Pædagogmedhjælper Christina Skriver, 

vuggestuen Vibyhus DT 905 
10. feb. 2011: Dagplejer Annett Fjeldborg, dagtilbud 606 
12. feb. 2011: Dagplejer Annalise Poulsen, dagtilbud 1303
25. feb. 2011: Dagplejer Annette Preus, dagtilbud 704

Social- og sundhedssektoren:
 1. feb. 2011:   Social- og sundhedsassistent Annie Thomsen Saabye, 

Århus Sygehus 
10. feb. 2011:   Sygehjælper Lene V. Nicolajsen, Stefanshjemmet 
10. feb. 2011:   Social- og sundhedshjælper Anni Uhre, Lokalcenter 

Hørgården 

40 års arbejdspladsjubilæum februar 2011
Social- og sundhedssektoren:
18. feb. 2011:   Social- og sundhedshjælper Helen Connie Jensen, 

Lokalcenter Viby 

Kost- og servicesektoren:
 9. feb. 2011:   Husassistent Jytte Knudsen, Århus Sygehus

25 års arbejdspladsjubilæum marts 2011
Social- og sundhedssektoren:
 1. marts 2011:   Plejer Kurt Benny Larsen, Psykiatrisk Hospital
 1. marts 2011:   Social- og sundhedshjælper Hanne Pedersen, 

Lokalcenter Viby/Rosenvang 

Teknik- og servicesektoren:
 4. marts 2011:   Buschauffør Else Marie Meller, 

Busselskabet Aarhus Sporveje

Pædagogisk Sektor:
 1. marts 2011:   Dagplejer Pia Momme, Daginst. 305 
 3. marts 2011:   Dagplejer Karin A. Richardy, Dagplejen i Odder

40 års arbejdspladsjubilæum marts 2011
Social- og sundhedssektoren:
 1. marts 2011:   Social- og sundhedsassistent Jytte Rasmussen,  

Århus Sygehus 

Teknik- og servicesektoren:
18. marts 2011:   Teknisk serviceleder Lars Kaiser Olesen, Fjodsgade Skole 

25 års arbejdspladsjubilæum april 2011
Kost- og servicesektoren:
 1. april 2011:   Serviceassistent Karin Mortensen, Århus Sygehus 

40 års arbejdspladsjubilæum april 2011
Teknik- og servicesektoren:
15. april 2011:   Teknisk serviceleder Steffen Poulsen, Aarhus Rådhus

Social- og sundhedssektoren:
 1. april 2011:   Social- og sundhedsassistent Lone Sørensen, 

Århus Sygehus

PenSam Pensionsrådgivning
Du kan efter aftale træffe en PenSam vej leder her på afdelingens 
kontor i Århus på følgende datoer:
Torsdag den 12. maj 2011 kl. 14.00-16.00
Torsdag den 26. maj 2011 kl. 14.00-16.00
Torsdag den 9. juni 2011 kl. 14.00-16.00
Torsdag den 23. juni 2011 kl. 14.00-16.00
Vejlederen vil være dig behjælpelig med oplysninger om din 
pensions ordning og de muligheder, du har i PenSam Liv, såsom 
•  ydelser •   rådgivning •  hjemmebesøg •  offentlige ydelser 
•  informationsmøder •  kurser for tillidsrepræsentanter
•  lejligheder i pensionskassens byggerier m.v.
Ring til PenSam Århus og træf aftale om møde hos FOA Århus:
PenSam Århus
Nørreport 26, 1. • 8000 Århus C
Telefon 44 39 33 31

Tilmelding
Denne kupon sendes til:
FOA Århus • Christian X’s Vej 56-58 • 8260 Viby J.
Att.: TILMELDING

Arrangementets navn:

Arr.nr.:

Navn:

Cpr.nr.:

Tlf. privat:

Tlf. arbejde:

Kan kopieres

Tilmeldingsfrist: se under det enkelte arrangement. 

BEMÆRK: Ved de fleste klubarrangementer er der angivet telefonnr. og 
email, som man skal bruge ved tilmelding. Til disse klubarrangementer 
kan man altså ikke bruge denne kupon.

Tilmelding

Efterlønnere og pensionister

DKA Efterløns- 
og pensionistklub

Sommerudflugt: Til Rømø
– Vi kører mod Rømø. Efter ankomst 
til Rømø, skal vi nyde middagen på 
Havneby Kro. Herefter skal vi have 
en guidet rundtur på Rømø. Vi star-
ter med at se kirken. Herefter kom-
mer vi til Kommandørgården, og vi 
kommer også ned og ser strandene. 
Vi slutter i Lakolk, hvor der er lidt tid 
på egen hånd, inden turen atter går 
mod Århus.
Dato: Onsdag 18. maj
Kl. 08.15 Afgang fra Århus Musikhus
Kl. 08.45 Afgang fra Skanderborg 
Banegård
Kl. 18.30 Hjemkomst Skanderborg 
Banegård
Kl. 19.00 Hjemkomst Århus Mu
sikhus
Pris: For medlemmer 275,00 kr. 
For ledsager 325,00 kr.
Prisen inkluderer: bustur, kaffe/rund
stykke, middag, guide og sandwich
Tilmelding: Senest den 20. april 

Ny klub for efterlønsmedlemmer og 
pensionistmedlemmer i FOA Århus

Fusionsgeneralforsamling for
DKA Efterløns- og pensionistklub og 
FOA Efterløns og Pensionistklub
Dato: 31. maj kl. 13
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 
5658, 8260 Viby J

Tilmelding: Af hensyn til forplejning 
beder vi om tilmelding til enten Bir
git Østergaard, tlf. 86 11 50 86 eller 
Lene Larsen, tlf. 86 98 05 91 senest 
den 24. maj kl. 17.00

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2.  Beretning – orientering om 

fusionsprocessen og fremtiden
3. Regnskab
4.  Indkomne forslag
 a. Klublove
5. Valg af bestyrelse
 a. Valg af 1 formand for 2 år
 b. Valg af 1 kasserer for 1 år
 c.  Valg af 2 bestyrelsesmedlem

mer for 2 år
 d.  Valg af 3 bestyrelsesmedlem

mer for 1 år
 e.  Valg af 1 bestyrelsessuppleant 

for 2 år
 f.   Valg af 2 bestyrelsessuppleant 

for 1 år
 g.  Valg af 1 bilagskontrollant for 

2 år
 h.  Valg af 1 bilagskontrollant for 

1 år
 i.   Valg af 1 bilagskontrollant

suppleant for 2 år
 j.   Valg af 1 bilagskontrollant

suppleant for 1 år
6. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet under 
pkt. 4. skal være de nuværende 
klubformænd Birgit Østergaard eller 
Lene Larsen i hænde senest 23. maj

Efterlysning
Inger-Lise Skytte efterlyser tidligere kolleger 

(nuværende efterlønsmodtagere eller pensionister)
 fra Århus Sygehus – som har arbejdet på adresserne 

Nørrebrogade eller Tage Hansens Gade.
Efterlysningen gælder alle FOAs faggrupper på de to arbejdspladser. 

Inger-Lise Skytte kan kontaktes på telefon 86 98 70 49 
eller på mailadressen 8382@os.dk



Udgiveradresseret
maskinel magasinpost

id-nr. 42501

Alt henvendelse til:
FOA Århus
Christian X’s Vej 56-58
8260 Viby J

te
am

-h
v 

87
38

 2
01

5 
– 

en
 d

el
 a

f H
us

et
 V

en
tu

re

ÅRHUS AFDELING
Christian X's Vej 56-58
8260 Viby J

Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tlf. 89 36 66 66 - fax 46 97 32 67 
E-mail: aarhus@foa.dk
www.foa-aarhus.dk
Åbningstider
(telefon og personlig henvendelse):
Mandag 10.00-16.00
Tirsdag 10.00-16.00
Onsdag 10.00-15.00*
Torsdag 10.00-18.00
Fredag 10.00-15.00
* Anden onsdag i måneden åbner A-kassen dog først kl. 12.00

Akut-telefon uden for normal åbningstid:
25 15 53 60

FOA på Samsø 
Smedegade 21, 8305 Tranebjerg
Tlf. 86 59 29 60
Post sendes til FOA Århus
Åbent den første onsdag i hver måned: 
10.30-12.00 og 13.00-16.00

Faggruppeklubben Social-, og Sundheds-
og Hjemmehjælpere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J. 
Tlf. 46 97 32 22
e-mail: sosuhj_aarhus@live.dk
www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk 
Mandag-torsdag: 12.00-15.00

Faggruppeklubben Handicaphjælpere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Gerda Bach Andersen, tlf. 20 26 54 51
Preben Sørensen, tlf. 25 30 42 47
www.handicaphjaelper-aarhus.dk

Plejehjemspedellernes klub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Formand John Madsen • Tlf. 29 20 97 83 
e-mail: joma@mag3.aarhus.dk 

Pædagogmedhjælpernes Fagklub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 99 
e-mail: fagklub@pm-fagklub.dk
www.pm-fagklub.dk
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 10.00-15.00
Torsdag: 10.00-18.00

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling 
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 30
Træffes efter aftale

Teknisk servicelederklubben/
lederklubben Teknik- og Servicesektoren 
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Ove Mikkelsen: tlf. 40 50 55 34
e-mail: ovm@aaks.aarhus.dk

Elevklubben på Social- og Sundhedsskolen
Lokale 233 B, Olof  Palmes Allé 35
8200 Århus N • Tlf. 87 41 26 60
1. og 3. tirsdag i hver måned kl. 11.00-13.00

FOA Psykiatri Århus
Skovagervej 2, 8240 Risskov
Tlf. 77 89 32 81
jesppris@rm.dk
Mandag-fredag 08.00-15.00.

Klubben for Dagplejere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 20 / 20 89 97 89
e-mail: bm013@foa.dk
www.dagplejeklubben-aarhus.dk
Træffes efter aftale

Portørernes Faggruppe
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 86 13 24 74 - viderestilles automatisk til mobil-
telefon

Social- og Sundhedsassistentklubben 
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 23
e-mail: ansc@foa.dk
Mandag-onsdag: 10.00-13.00
Torsdag: 13.00-16.30
Lukket 1. torsdag i hver måned pga. bestyrelses-
møde

Sygehjælpernes Brancheklub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 26
e-mail: vihj@foa.dk
Mandag-torsdag: 09.00-15.00

KLUBBER

FOA ÅRHUS


