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Et dårligt råd er blevet dårligere
FOA Århus hører ofte fra fleksjobbere, som har oplevet, at deres kommunale sags-
behandlere har opfordret dem til at droppe deres FOA-medlemskab. Argumentet er 
typisk, at fleksjobberne ikke har gavn af fagforeningen.
Rådet har altid været dårligt, fordi fleksjobbere kan få de samme problemer som alle 
andre ansatte, der har brug for fagforeningshjælp. Fleksjobberne er desuden omfattet 
af FOAs overenskomster, som de kun har indflydelse på, hvis de er fagforenings-
medlemmer. A-kassemedlemskabet kan derimod være en overvejelse værd, fordi 
ledige fleksjobbere får en ledighedsydelse uanset, om de er medlemmer af en a-kasse 
eller ej.
Sagsbehandlernes råd er nu blevet endnu dårligere, fordi den nye fleksjobreform gør 
et FOA-medlemskab endnu vigtigere end tidligere.
Et eksempel er, at det fremover bliver sværere at få et fleksjob på sin egen arbejds-
plads, som mange FOA-medlemmer ellers har fået det. Hvis ikke fleksjobbet skyldes 
en pludselig skade eller meget alvorlig sygdom, så kan folk kun komme i fleksjob på 
deres egen arbejdsplads, hvis de først har været ansat mindst et år på arbejdspladsen 
under overenskomstens sociale kapitler.
Det betyder, at de sociale kapitler om at fastholde medarbejdere skal bruges meget 
mere, end det sker i dag, og det er usikkert, om arbejdsgiverne er indstillet på det. 
Derfor vil det være godt at have FOA i ryggen, hvis man har en nedsat arbejdsevne 
og ønsker den type ansættelse, så man senere kan få et fleksjob på sin arbejdsplads. 

Sociale kapitler bliver vigtigere
Det kan også være, at de sociale kapitler viser sig at være for dårlige, når så meget 
afhænger af dem. Hvis det er tilfældet, skal FOA arbejde for, at de bliver bedre, når vi 
forhandler om nye overenskomster. Også derfor er det vigtigt, at fleksjobbere og folk 
på vej i fleksjob bevarer deres FOA-medlemskab, så FOA har fokus på de sociale 
kapitler og prioriterer at sikre forbedringer, hvis det er nødvendigt.
En anden årsag er, at der er en lang række uklarheder i forliget om fleksjob og før-
tidspension, som der skal styr på, når forliget skal laves til lovtekst. I den proces kan 
blandt andre FOA få indflydelse, og det er oplagt, at FOA-medlemmer i fleksjob eller 
på vej i fleksjob giver deres bud, som FOA så kan gå videre med.  
Et eksempel er noget så grundlæggende, som hvad der fremover skal til, for at man 
kan få et fleksjob. Hvor nedsat skal arbejdsevnen være? I dag siger reglerne, at ar-
bejdsevnen skal være ”varigt og væsentligt” nedsat, og at den skal være på under 50 % 
af fuld tid. Men det er uklart, hvad de fremtidige kriterier skal være.
En tredje årsag til at bevare sit FOA-medlemskab er den forvirring, der kan opstå, når 
to fleksjobordninger eksisterer samtidig. De nye regler berører nemlig ikke folk, der 
er i fleksjob inden 1. januar 2013. Medmindre de altså skifter job, for så kommer de 
under de nye regler. Det er altså vigtigt at kunne få en ordentlig vejledning, inden man 
eventuelt beslutter at skifte job. 
Så der er mange gode grunde til at fleksjobbere og folk på vej i fleksjob ikke lytter til 
dårlige råd fra kommunale sagsbehandlere. Endnu flere gode grunde end tidligere. 

Af 
Kirsten Normann 
Andersen
afdelingsformand
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” Fleksjobberne er 
omfattet af FOAs
overenskomster
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FOA er et fællesskab, vi skal tilbyde til flere
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Konflikten mellem 3F og 
restaurationen Vejlegården har 
skabt en debat om fagbevægel-
sen, som vi i FOA skal bruge 
offensivt.

Tjenestemændenes Forsikring

7

Medlemmer af FOA Århus har 
siden september 2011 kunnet 
tegne forsikringer hos Tjeneste-
mændenes Forsikring.

Fleksjobberne er 
omfattet af FOAs
overenskomster
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”Må folk ikke selv bestemme, om de vil være 
medlem af en fagforening?”

”Jo, der er et forbud mod såkaldte eksklu-
sivaftaler, altså aftaler mellem arbejdsgivere 
og lønmodtagere, der siger, at lønmodtagere 
skal være medlem af en bestemt fagforening, 
hvis de vil arbejde på en arbejdsplads.  

En enkeltperson har altså friheden til at 
nyde en overenskomsts goder, selvom om 
han ikke betaler for dem. Mens de mange 
andre organiserede enkeltpersoner ikke kan 
nægte at arbejde sammen med sådan en 
enkeltperson, selvom de oplever ham som 
en nasser; hvis de altså vil blive på arbejds-
pladsen. For de mange har ikke friheden til 
at strejke for at opnå en eksklusivaftale. En 
enkeltpersons rettigheder bliver på den måde 
sat højere, end mange enkeltpersoners fælles 
rettigheder. 

Noget andet er så, hvad der er rigtigt, ri-
meligt og fornuftigt. Og der er heldigvis intet 
forbud mod, at vi argumenterer for FOA-
medlemskab, hvis vi møder kollegaer, der 
er uorganiserede, er kunder i Krifa eller hos 
andre, der kalder sig fagforeninger. Så det 
synes jeg, at både tillidsvalgte og andre FOA-
medlemmer skal gøre”, understreger Kirsten 
Normann Andersen.

”Men er det ikke for privat, grænseoverskri-
dende og pinligt at spørge om andre menne-
skers fagforeningsmedlemskab?”

”Nu er et fagforeningsmedlemskab ikke 
en privatsag, fordi medlemskabet har så stor 
en betydning for andre. I FOA står vi nemlig 
sammen om at sælge vores arbejdskraft. Det 
sker til en bestemt pris, vores løn, og på be-
stemte vilkår, der alt sammen er beskrevet i 
en aftale, som FOA-medlemmerne har med 
arbejdsgiverne, overenskomsten. Og den af-
tale er helt sikkert bedre, end den folk hver 
især kunne opnå, hvis de i en arbejdsløsheds-
tid som nu stod alene overfor en stærk ar-
bejdsgiver. 

Men overenskomstsystemet kan ikke be-
stå, hvis for mange vælger fællesskabet fra, 
fordi arbejdsgiverne så kan sige, at vi ikke 
er repræsentative. Og vi vil ikke som 2008 
kunne strejke os til forbedringer, hvis der 
er for mange uorganiserede strejkebrydere, 
som gør en strejke ineffektiv.”  

”Men bliver folk ikke bare sure, hvis man 
snakker fagforening med dem?”

   
”Her synes jeg, at man skal huske på, at 

man jo hjælper kollegaer, når man snakker 

FOA er et fællesskab, 
vi skal tilbyde til flere

Sammen
er vi stærkest...

Af Anders Schou 

Konfl ikten mellem 3F og 
restaurationen Vejlegården har 
skabt en debat om fagbevæ-
gelsen, som vi i FOA skal bruge 
offensivt, mener FOA Århus 
formand Kirsten Normann 
Andersen. Hun vil have fokus 
på fagforeningen som en med-
lemsorganisation, hvor med-
lemmernes indsats er vigtig for 
organisationens succes.
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FOA-medlemskab med dem. Folk får et godt 
tilbud, fordi FOA har overenskomsterne på 
deres arbejdspladser, og derfor er FOA også 
bedst til at hjælpe folk, hvis de får problemer 
med arbejdsgiverne. Hvis Krifa har mistanke 
om, at der er sket et overenskomstbrud på 
vores områder, så vil det jo være et brud på 
en FOA-overenskomst, og den kender vi 
selvfølgelig bedre end dem.   

Vi skal også huske på, at Krifa ikke holder 
sig tilbage. Deres telefonsælgere forstyrrer 
folk med et dårligt tilbud, mens de spiser, så 
kan vi også stille og roligt give vores kollegaer 
et godt råd.”

”Siger du ikke bare det, fordi FOA Århus mi-
ster mange medlemmer?”

”Nej, for FOA Århus har faktisk ikke de 
store problemer med medlemstallet. Det fal-
der ganske vist lidt, men ikke nær så hurtigt 
som antallet af arbejdspladser, der forsvin-
der, fordi kommuner og region nedlægger 
stillinger på vores fagområder. Så FOA År-
hus har faktisk fremgang på et vigende mar-
ked, og det er jo ikke så ringe.

Men der er selvfølgelig plads til forbed-
ringer, så længe vi ikke organiserer 100 % på 
alle fagområder. Og så synes jeg bare ikke, 
at vi skal hvile på laurbærrene, for Krifa og 
andre bruger mange penge på markedsfø-
ring og lokker med lavere kontingenter. Og 
hvis vi ikke – medlemmer og tillidsvalgte – 
forklarer, at vi er et fællesskab, mens de er 
en forretning, så får vi problemer. Folk skal 
vide, at vi er noget helt andet end de andre, 
ikke det samme til en lidt højere pris.”

”Men Krifa kan vel også kalde sig et fælles-
skab?”

”Nu kalder Krifa selv folk for ”kunder”, 
hvis de betaler penge til foretagenet, og så er 
det vel rimeligt at kalde Krifa en forretning.  
Mens vores faggrupper består af folk, der la-
ver det samme, deler arbejdspladser og der-
for naturligt sælger deres arbejdskraft i fæl-
lesskab. I Krifa er for eksempel en social- og 
sundhedshjælper jo ikke organiseret sammen 
med sine kollegaer, men sammen med andre 
enkeltpersoner, der laver noget helt andet, og 
som heller ikke er organiseret sammen med 
deres kollegaer. Det siger meget, at flertallet 
af Krifas hovedbestyrelsesmedlemmer er le-
delsesrepræsentanter. 

Der er altså intet naturligt lønmodtager-
fællesskab i Krifa eller i Det Faglige Hus, og 
deres kunder kan da heller ikke i fælleskab 
sælge deres arbejdskraft på vores områder, 

fordi de ikke har nogen overenskomst.”

”Men Vejlegården-konflikten handler jo net-
op om, at Krifa har indgået en overenskomst 
med den og andre restaurationer. Så her har 
de jo en aftale. Skal en arbejdsgiver ikke frit 
kunne vælge, hvem han vil have overens-
komst med?”

”Nej, for hvis en arbejdsgiver frit kan vælge 
mellem forskellige aftaler, så vil de fleste na-
turligvis vælge den billigste for arbejdsgiverne 
og den ringeste for lønmodtagerne, og Krifas 
aftale er markant dårligere end 3F’s overens-
komst, når det gælder løn- og arbejdsforhold. 
Selv de arbejdsgivere, der af en eller anden 
grund måtte foretrække 3F som samarbejds-
partner vil i sidste ende blive tvunget på Kri-
fa-overenskomsten, fordi de vil få svært ved 
at konkurrere med virksomheder, der har 
lavere omkostninger. Så det er helt rimeligt, 
at fagbevægelsen kører en konflikt, der skal 
sikre, at det er 3F’s overenskomst, der gæl-
der på området. Det er i øvrigt ikke underligt, 
at Krifas overenskomst er så ringe, for deres 

kunder må ikke strejke. Og når der ikke er 
nogen konflikttrussel, behøver arbejdsgiver-
ne jo ikke betale mere, end de selv vil.” 

”Men nu har 3F jo problemer med at organi-
sere folk på restaurationsområdet. Er det så 
rimeligt, at de har en overenskomst?”

”Det er rigtigt, at området i mange år har 
haft en lav organisationsprocent, blandt andet 
fordi mange unge kortvarigt arbejder i bran-
chen. Men det ændrer ikke ved, at det er 3F, 
der mere end nogen andre samler netop de 
ansatte på restaurationsområdet og derfor 
også har opnået overenskomsterne på områ-
det. Overenskomster, der altså er væsentligt 
bedre end Krifas og som er værd at forsvare, 
ikke mindst for de, der arbejder varigt i bran-
chen.

Det er dog næppe tilfældigt, at det netop 
er på et område, hvor organisationsprocen-
ten er lav, at Krifa og en gruppe arbejdsgivere 
har forsøgt sig. Derfor bør konflikten minde 
os alle om at gøre en indsats, så vi sikrer, at 
kollegaerne på FOA-arbejdspladser er med 
i FOA-fællesskabet. For det er jo tydeligvis 
ikke tom snak, at fælleskabets overenskom-
ster bliver truet, hvis for mange fravælger 
det.”

”Men er det ikke FOAs opgave at tiltrække 
og fastholde medlemmer?”

”Nu er FOA jo grundlæggende set, hver-
ken mere eller mindre end medlemmerne, 
dem medlemmerne har valgt, og dem de 
medlemsvalgte har ansat.

Valgte og ansatte skal selvfølgelig gøre alt 
for, at FOA er en tiltrækkende organisation, 
men de kan ikke hele tiden være på alle ar-
bejdspladser, det kan kun medlemmerne 
som helhed,” understreger Kirsten Normann 
Andersen.
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Til den uorganiserede kollega

Der er intet reelt alternativ til FOA 
Det Faglige Hus, Krifa og andre forretninger er ikke fagforeninger, for de 
 organiserer ikke ansatte på bestemte fagområder og har ingen overenskomster 
med din arbejdsgiver. 

De gule er dyre advokatforsikringer, som kan hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver 
bryder loven. Men retshjælp indgår også i mange indbo- og familieforsikringer, 
ligesom retshjælp i nogle tilfælde er gratis. 

FOA kan også hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver bryder loven. Men i Danmark er 
det typisk overenskomster og ikke lovgivning, som fastlægger løn- og arbejds-
forhold. Og det er FOA, der har overenskomsten på din arbejdsplads.

Du nasser på dine kollegaer, hvis du ikke er FOA-medlem
Det er ikke gratis at opnå en overenskomst og sikre, at arbejdsgiverne over-
holder den. Derfor er et medlemskab af FOA lidt dyrere end et medlemskab 
hos de gule. Til gengæld bidrager du så til den indsats, som sikrer dine og 
 kollegaernes rettigheder.  

➌
➍

➎

I FOA står du sammen med dine kollegaer
FOA er et naturligt fællesskab, en forening for mennesker der laver det samme, 
og det er derfor i FOA, at dine kollegaer er medlemmer. I Krifa og Det Fag-
lige Hus er kunderne alt lige fra ejendomsmæglere og journalister til reklame-
sælgere.

Hvis du og andre dropper FOA, står I til sidst alene overfor arbejdsgiveren
FOA har overenskomsten med jeres arbejdsgiver, som fastlægger løn- og 
 arbejdsforhold på jeres fagområde. Hvis mange dropper FOA-fælleskabet, kan 
den slags aftaler ikke overleve i længden, fordi ingen så kan sige, at de repræ-
senterer dig og kollegaerne. Så står hver enkelt lønmodtager alene overfor en 
stærk arbejdsgiver. Og alene står man svagt, især i arbejdsløshedstider.

FOA kan forsvare dig, hvis arbejdsgiverne bryder overenskomsten 
FOA har aftalt overenskomsten med arbejdsgiverne, og derfor kender FOAs 
ansatte og tillidsrepræsentanter overenskomsterne bedst.

Fem argumenter for FOA-medlemskab

➊
➋



7Å R H U S  ·  F A G  O G  A R B E J D E N U M M E R  5  ·  S E P T E M B E R  2 0 1 2

Medlemmer af FOA Århus har siden sep-
tember 2011 kunnet tegne forsikringer hos 
Tjenestemændenes Forsikring.
Det har 433 indtil videre benyttet sig af. Og 
det er en rigtig god opstart.
– Vi regnede med at det blev en succes, for-
tæller Kirsten Normann Andersen, afdelings-
formand i FOA Århus, men det er også rart 
at få bekræftet.

Skiftede forsikringer, 
fordi der var penge at spare
Pia Kristensen er social- og sundhedsassistent 
i område syd. Jeg valgte at skifte til Tjeneste-
mændenes Forsikring først på året, fortæller 
hun. Jeg kunne spare 1.100 kr. og det er også 
penge, der er værd at tage med.

God service da skaden skete
Kort tid efter fik Pia brug for bilforsikringen, 

da en bil påkørte hendes bil, mens hun holdt 
parkeret på en parkeringsplads. Vidner no-
terede heldigvis nummerpladen og Tjeneste-
mændenes Forsikring sørgede for, at jeg fik 
gratis lånebil, mens bilen blev ordnet. Det var 
helt perfekt, fortæller hun.
Og vejhjælp har jeg også brugt, da bilen punk-
terede. Den kom hurtigt, så jeg kan bestemt 
anbefale Tjenestemændenes Forsikring til 
andre, siger Pia.

Få et forsikringstjek, måske er 
du ikke rigtigt forsikret
Som tillidsmand fortæller jeg kolleger, at det 
kan være godt at få tjekket sine forsikringer. 
Jeg har talt med min forsikringstillidsmand, 
Michael Ditlev, om at han skal med på et fyr-
aftensmøde.
Ikke alle er rigtigt forsikret og hvis man sam-
tidig kan få bedre forsikringer og spare noget, 
er det jo bare en ekstra fordel, slutter Pia.

Sparede flere tusinde kroner 
og fik bedre dækninger
Anni Winther Nielsen, social- og sundheds-
hjælper på Nordbyvænget har også valgt at 
skifte til Tjenestemændenes Forsikring. Jeg 

havde hørt om Tjenestemændenes Forsik-
ring og tænkte, det skader ikke at prøve, for-
tæller hun. Jeg sparede 8.000 kroner og fik 
endda bedre dækninger, så jeg skiftede med 
det samme.

Anbefaler andre at få tilbud
Anni har også anbefalet både kolleger og fa-
milie at få et tilbud. På arbejde går snakken 
og jeg har selvfølgelig fortalt, hvad det har 
betydet for min mand og jeg, forklarer hun. 
Hun anbefaler andre at prøve at få et tilbud, 
det er jo gratis og uforpligtende. 

Det er ikke bøvlet 
at skifte forsikring
At skifte forsikringer er ikke så bøvlet, som 
mange går og tror. Når du har fået gennem-
gået dit forsikringsbehov, får du et uforplig-
tende tilbud. Hvis du accepterer, ordner for-
sikringstillidsmanden resten.

Du finder din lokale forsikringstillidsmand 
på oversigten på næste side.

Medlemmer vælger 
Tjenestemændenes Forsikring

Pia Kristensen smiler tilfreds, hun sparede 
penge ved at skifte forsikringer og fi k god ser-
vice, da bilen blev skadet.

Af Maria Ewald 
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En del af Tryg Forsikring A/S 
CVR-nr. 24260666 Ballerup

tjm@tryg.dk
www.tjm-forsikring.dk 

Tlf 70 33 28 28
Fax 44 20 66 28

FIND DIN LOKALE
FORSIKRINGSTILLIDSMAND

BETALER SIG
SAMMENHOLD 

Har du har brug for at komme i kontakt med din forsikringstillidsmand eller bare vil sikre dig, at du er 

ordentligt dækket, så er vi altid parate til at hjælpe dig. Du ringer bare eller sender os en mail. Her kan du se 

alle de forsikringstillidsmænd, der hjælper dig som medlem af FOA Århus. Bor du i et andet postnummer end 

de viste, kan du ringe til vores hovedkontor på 70 33 28 28. 

Jens Hvid Kongaa

jens.kongaa@tryg.dk

Tlf. 86 57 94 34, mobil 20 23 94 27

Postnr. 8000

Søren Westendahl

soeren.westendahl@tryg.dk

Tlf. 87 43 09 14, mobil 20 23 94 14

Postnr. 8200

Preben Schjødt

preben.schjoedt@tryg.dk

Tlf. 86 96 94 49, mobil 41 86 29 58

Postnr. 8210

Niels Ketil Dahl

niels.dahl@tryg.dk

Tlf. 86 25 94 28, mobil 20 14 94 28

Postnr. 8220-8230 og 8305

Elo Engkjær

elo.engkjaer@tryg.dk

Tlf. 86 51 20 95, mobil 20 16 94 25

Postnr. 8240-8250 og 8541

Palle Winther

palle.winther@tryg.dk

Tlf. 32 54 94 48, mobil 41 86 29 57

Postnr. 8260

Claus Johansson Madsen

claus.j.madsen@tryg.dk

Tlf. 87 20 09 18, mobil 20 23 94 18

Postnr. 8270 og 8632-8680

Michael Ditlev

michael.ditlev@tryg.dk

Tlf. 87 68 04 13, mobil 20 32 94 15

Postnr. 8300

Poul Borch, regionsleder

poul.borch@tryg.dk

Tlf. 86 92 94 22, mobil 40 28 94 22

Postnr. 8310-8361

Carsten Hansen

carsten.h@tryg.dk

Tlf. 87 61 01 19, mobil 40 42 02 98

Postnr. 8362-8381

Lars Lichtenstein

lars.lichtenstein@tryg.dk

Tlf. 75 86 95 33, mobil 20 45 95 33

Postnr. 8382 og 8450-8472

Henning Kjærgaard

henning.kjaergaard@tryg.dk

Tlf. 86 30 94 54, mobil 20 31 94 24

Postnr. 8400-8444, 8500 og 8550-8592

Ulrik Hermann

ulrik.hermann@tryg.dk

Tlf. 86 16 94 44, mobil 23 20 94 44

Postnr. 8520-8530 og 8543-8544

Ivan Johan Jensen

ivan.johan.jensen@tryg.dk

Tlf. 86 88 36 13, mobil 40 15 92 13

Postnr. 8600-8620 og 8840-8883

Ramsingsvej 28A
2500  Valby 

En del af Tryg Forsikring A/S 
CVR-nr. 24260666 Ballerup

tjm@tryg.dk
www.tjm-forsikring.dk 

Tlf 70 33 28 28
Fax 44 20 66 28

FIND DIN LOKALE
FORSIKRINGSTILLIDSMAND

BETALER SIG
SAMMENHOLD 

Har du har brug for at komme i kontakt med din forsikringstillidsmand eller bare vil sikre dig, at du er 

ordentligt dækket, så er vi altid parate til at hjælpe dig. Du ringer bare eller sender os en mail. Her kan du se 

alle de forsikringstillidsmænd, der hjælper dig som medlem af FOA Århus. Bor du i et andet postnummer end 

de viste, kan du ringe til vores hovedkontor på 70 33 28 28. 
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preben.schjoedt@tryg.dk
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Niels Ketil Dahl

niels.dahl@tryg.dk

Tlf. 86 25 94 28, mobil 20 14 94 28
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Medlemsarrangementer efterår 2012

Positiv psykologi på jobbet – arbejdsglæde
– ved proceskonsulent Lene Ørnstrøm
Hver eneste dag på jobbet er du med til at gøre verden bedre! – Des-
værre er vi ofte alt for optagede af at lægge mærke til småfejl og mangler 
i stedet for at se på det, der virker. Vi skal arbejde med at identifi cere suc-
ceser. Du vil få inspiration til, hvordan du kan gøre din arbejdsdag mere 
meningsfuld og mere positiv. Positiv psykologi giver større arbejdsglæde, 
bedre relationer og mindre stress.
Dette er ikke blot et foredrag – du vil også blive inddraget, og være med 
til at fi nde værdier og løsninger.
Udbyttet af aftenen vil du kunne bruge i dit arbejdsliv, 
men også i dit liv, derhjemme. 

Mandag 29. oktober 2012 
kl. 19- ca. 21.30 
hos FOA Århus.
Kursus nr. 46
Tilmeldingsfrist: 
fredag 12. oktober 
– tilmelding efter 
’først til mølle princippet’.

værre er vi ofte alt for optagede af at lægge mærke til småfejl og mangler 
i stedet for at se på det, der virker. Vi skal arbejde med at identifi cere suc-
ceser. Du vil få inspiration til, hvordan du kan gøre din arbejdsdag mere 
meningsfuld og mere positiv. Positiv psykologi giver større arbejdsglæde, 

Dette er ikke blot et foredrag – du vil også blive inddraget, og være med 

Tilmelding side 13 og 
på afdelingens hjemmeside

www.foa-aarhus.dk

Ramsingsvej 28A
2500  Valby 

En del af Tryg Forsikring A/S 
CVR-nr. 24260666 Ballerup

tjm@tryg.dk
www.tjm-forsikring.dk 

Tlf 70 33 28 28
Fax 44 20 66 28

FIND DIN LOKALE
FORSIKRINGSTILLIDSMAND

BETALER SIG
SAMMENHOLD 
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de viste, kan du ringe til vores hovedkontor på 70 33 28 28. 
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Palle Winther

palle.winther@tryg.dk

Tlf. 32 54 94 48, mobil 41 86 29 57

Postnr. 8260

Claus Johansson Madsen

claus.j.madsen@tryg.dk

Tlf. 87 20 09 18, mobil 20 23 94 18

Postnr. 8270 og 8632-8680

Michael Ditlev

michael.ditlev@tryg.dk

Tlf. 87 68 04 13, mobil 20 32 94 15

Postnr. 8300

Poul Borch, regionsleder

poul.borch@tryg.dk

Tlf. 86 92 94 22, mobil 40 28 94 22

Postnr. 8310-8361

Carsten Hansen

carsten.h@tryg.dk

Tlf. 87 61 01 19, mobil 40 42 02 98

Postnr. 8362-8381

Lars Lichtenstein

lars.lichtenstein@tryg.dk
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Postnr. 8382 og 8450-8472

Henning Kjærgaard

henning.kjaergaard@tryg.dk

Tlf. 86 30 94 54, mobil 20 31 94 24

Postnr. 8400-8444, 8500 og 8550-8592

Ulrik Hermann

ulrik.hermann@tryg.dk
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Postnr. 8520-8530 og 8543-8544

Ivan Johan Jensen

ivan.johan.jensen@tryg.dk

Tlf. 86 88 36 13, mobil 40 15 92 13

Postnr. 8600-8620 og 8840-8883

Foredrag
med Flemming Jensen

SPIN, SPOT & SPØG – Politik for hårdt prøvede
Gassen er gået af ballonen – men derfor er der jo ingen grund til også at 
insistere på at være i dårligt humør. Banker og fi nansverdenen søges red-
det på samme måde, som man desperat pumper en punkteret cykel, uden 
at lappe den først.
Med humoristens øjne ser Flemming Jensen sig rundt i dagens Danmark, 
der i så høj grad lægger vægt på spin – præsentation frem for substans.
Indpakningen er blevet vigtigere end gaven – livsstil vigtigere end liv. 
Image og trends mere betydningsfulde end kvalitet – meningsmålinger 
bestemmer politikken – markedsføring er blevet dyrere end det produkt, 
der skal markedsføres – og demokrati betyder nu kun valgkamp.
Foredraget er tænkt som modgift. For det er nu, vi må ty til at satse på 
naivitet, godtroenhed og letsindighed – latter og glæde. Hvis demokratiet 
skal reddes, kan det såmænd gerne ske med fi s og ballade.
”Det er vigtigt, at man har is i maven! – Men nu skal man altså ikke vide 
ret meget om peristaltik for at indse, at hvis man har is i maven – så varer 
det ikke ret længe, før man bli’r kold i røven!”

Man er velkommen til at tage en ledsager med 
(ved tilmelding skriver du ”+1”).

Onsdag 31. oktober kl. 19-(ca.21) i Stakladen, Nordre Ringgade 3, Århus C.
Kursusnr. A 67
Tilmeldingsfrist senest 12. oktober – Der er 400 pladser – tilmelding efter 
’først til mølle-princippet’. Billet(ter) udsendes efter tilmeldingsfristen.
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Møder på Samsø for seniorer (+52)
om seniorlivsværdier og efterløn 
Her har du som senior (ca.+52 år) mulighed for at til-
melde dig temamøde om senior livsværdier og efter-
løn. Du kan vælge at tilmelde dig begge møder eller 
blot det ene.

Senior livsværdier
–  Hvad betyder mest for mig i mit liv? Hvor står jeg 

nu? Hvor vil jeg hen? Hvordan vil jeg handle?

Tid og sted: onsdag 3. oktober kl. 17(-19.30) 
i Medborgerhuset, Smedegade 37, Samsø.
Oplægsholder: Svend Møller-Kristensen
Kursus nr. A51
Tilmeldingsfrist: mandag 17. september.

Efterløn
–  Information om efterløn v/FOA a-kasse. 

Din jobsituation? Dine mål og planer?

Tid og sted: onsdag 7. november kl. 17(-19.30) 
i Medborgerhuset, Smedegade 37, Samsø.
Oplægsholder: Merete Bitsch 
fra FOA A-kasse
Kursus nr. A52
Tilmeldingsfrist: mandag 22. oktober.

FOA Cinema
’Biutiful’ 
– instruktør Alejandro Gonzáles Iñárritu.
Filmanmeldt af ’Filmland’ P1 
(topkarakter):
På mange måder er ’Biutiful’ alt, alt for 
meget på én gang. Den er historien om 
en far, der har kræft og som ihærdigt 
forsøger at få verden omkring ham til at 
hænge sammen, den er historien om at 
være far, den er historien om bagsiden 
af en storby, hvor folk fra verdens fattige 
egne lever en skjult tilværelse under jor-
den, den er historien om de døde, der 
lever videre ved siden af os, og den er 
historien om verdens grimhed og den 
er historien om verdens skønhed midt i 
dens grimhed. 

Man er velkommen til at tage en ledsa-
ger med (ved tilmelding skriver du ”+ 1”).

Tid og sted: tirsdag 18. september 2012 
kl. 19.30 i biografen Øst for Paradis
Kursus nr. A48
Tilmeldingsfrist: mandag 10. september. 
Tilmelding efter ’først til mølle princip-
pet’.

i Medborgerhuset, Smedegade 37, Samsø.
Oplægsholder: Svend Møller-Kristensen

Tilmeldingsfrist: mandag 17. september.

–  Information om efterløn v/FOA a-kasse. 

Tid og sted: onsdag 7. november kl. 17(-19.30) 
i Medborgerhuset, Smedegade 37, Samsø.

Har du taget stilling til din efterløn?
Kom og hør mere om tilbagetrækningsreformen – de 
nye regler om efterlønnen har betydning for dig, hvis 
du er født 1. januar 1954 eller senere.
☛  Hvilken betydning vil det få, hvis jeg ønsker at få 

mit efterlønsbidrag udbetalt skattefrit? Det kan 
kun ske i indtil 1. oktober 2012.

☛  Hvad er seniorjob – er det noget jeg kan få?
☛  Hvornår kan jeg gå på efterløn?
☛  Bliver min opsparede pension trukket fra efterløn-

nen?
☛  Hvad betyder de nye regler ift. den skattefri præ-

mie?
Dette og meget andet vil FOA a-kasse fortælle om.

Tid og sted: onsdag 19. september kl. 12-14 i FOA 
Århus. 
Kursus nr. A50
Tilmeldingsfrist: onsdag 12. september.
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Juletræsfest 
for alle medlemmer
Årets juletræsfest holdes 
søndag 9. december 2012 kl. 10-13 hos 
Århus Firma Sport, 
Paludan Müllers Vej 110, 
8200 Århus N.

Billetter kan reserveres og købes fra den 
5. november 
til og med den 
23. november 2012.

Billetpriser:
Voksne 20 kr.
Børn 40 kr.

Der kan max. købes 
2 voksenbilletter 
pr. familie/medlem.

5. november 
til og med den 
23. november 2012.

Billetpriser:
Voksne 20 kr.
Børn 40 kr.

Der kan max. købes 
2 voksenbilletter 
pr. familie/medlem.

Fagforeningen
på arbejdspladsen
• Overenskomst
• Arbejdsmiljø
• Tavshedspligt
• Syge fravær
• Etik og moral

Nogle få eksempler på emner, som FOA Århus 
gerne vil drøfte med dig og dine kolleger – hvis 
I ønsker det!

Kontakt din tillidsrepræsentant eller

så vi i fællesskab kan aftale emne, tid og sted. 
Så laver vi et opslag, der orienterer om mødet.

ÅRHUS AFDELING
Christian X's Vej 56-58
8260 Viby J
Tlf. 8936 6666

FOA Kor
Koret starter op igen onsdag 12. september kl. 
19.00-21.30 i Demens Caféen, P. P. Ørumsgade 11, 
bygning 20, 8000 Århus C.

Både herre- og damestemmer er meget velkomne.

Der stilles ingen krav om nodekendskab eller tid-
ligere erfaring med korsang.

Hvis du vil vide mere om koret, er du velkommen 
til at kontakte korleder Lisbeth Frandsen på tlf. nr. 
86 14 97 18.

NB! Ønsker du at deltage i FOA Koret, skal du til-
melde dig (også selv om du tidligere har deltaget). 
For tilmelding brug tilmeldingskuponen her i bladet 
eller gå på www.foa-aarhus.dk

Kursus nr. A53 FOA Kor

Tilmelding til
FOA 

nødvendig

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.

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: 4. april - 21. okt. 2012
               dog ikke på Fed Fredage efter kl. 18.00

RABATKUPON – FOA Århus 
Entré barn (u. 90 cm):   0,- kr.
Entré barn (90-140 cm): 35,- kr.
Entré voksen (o. 140 cm): 45,- kr.
Turbånd (u. 90 cm): 45,- kr.
Turbånd (o. 140 cm): 85,- 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
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Til kurserne om aftenen serveres en sandwich og kaffe/te.

Til formiddagskurserne serveres franskbrød og kaffe/te.

IT for begyndere
Sæt fl ot op med Word og hold styr på dine fotos i Picasa
Drømmer du om, at kunne lave en fl ot indbydelse i Word og vil 
du gerne lære, hvordan du holder styr på dine familiebilleder i 
Picasa, så er dette kursus lige noget for dig!
Kurset er for dig, der er uden erfaring eller har meget lidt erfa-
ring med brug af PC.
På kurset vil du få en kort introduktion til brugen af PC og 
Windows. Du lærer de mest grundlæggende funktioner i Word, 
og du vil efter kurset kunne bruge Word til opsætning af f.eks. 
breve, simple indbydelser eller en sang.
Derudover vil du lære at bruge billedbehandlingsprogrammet 
Picasa, så du f.eks. kan fjerne røde øjne, justere farver, sætte 
billederne ind i Word, holde styr på dine billeder i albums og 
udgive et Web-album med dine familiebilleder, så familie og 
venner kan se dem på nettet.
Husk at medbringe egne fotos på en USB-nøgle.
På kurset bruger vi Windows XP, Offi ce Word 2007 og Picasa 
8.3. Forudsætning for deltagelse: Ingen forudsætninger.

4 dags kursus 17/9-18/9 og 24/9-25/9 2012 kl. 8.30-12.15
Kursusnr. 54

IT for let øvede
Bliv bedre til Word og lav dit eget billedshow 
med Photo Story
Word er et avanceret tekstbehandlingsprogram, og selv om 
du har en smule kendskab til Word i forvejen, så har du sikkert 
erfaret, at der er mange funktioner i programmet, som du ikke 
kender nok til. 
På dette kursus lærer du bl.a. at arbejde med formatering af 
tekst, typografi er, tabeller, spalter og billeder i Word.
På kurset lærer du også at lave dit eget billedshow med pro-
grammet Photo Story 3. Måske har du en masse gode billeder 
fra familiefesten eller ferien og ved hjælp af Photo Story 3 kan 
du oprette spændende diasfortællinger ved at tilføje panore-

rings- og zoomeffekter. Programmet kan også optage lyd til 
billederne og føje titler og baggrundsmusik til fortællingen. 
Billedshowet kan brændes på en CD/DVD, så sæt dig sofaen 
og se showet på dit fjernsyn.
Kurset er for dig, der i forvejen har kendskab til brug af PC og 
Word, men gerne vil lære endnu mere.
Husk at medbringe egne fotos på en USB-nøgle.
På kurset bruger vi Windows XP, Offi ce Word 2007 
og Photo Story 3. 
Forudsætning for deltagelse: 
Grundlæggende kendskab til brug af PC.

4 dags kursus 22/10-23/10 og 29/10-30/10 2012 kl. 8.30-12.15
Kursusnr. 56
5 onsdage aftener 3/10-7/11 2012 kl. 17.30-20.30
Kursusnr. 57 
NB: ingen undervisning i uge 42

Internet og e-mail
Sådan bruger du nettet
På dette kursus skal du lære at bruge internettet som et fan-
tastisk arbejdsredskab og vidensbank. Du bliver introduceret 
til brugerfl aden i Internet Explorer og du vil lære de grund-
læggende regler for, hvordan du søger præcist for at fi nde de 
oplysninger, du har brug for. 
Kurset vil indeholde en masse praktiske øvelser, hvor du skal 
gå på nettet og f.eks. fi nde billige fl yrejser, madopskrifter, og 
hvad der går i biografen næste weekend.
Internettet bruges mere og mere til nethandel og til kommuni-
kation med bl.a. offentlige myndigheder. Vi kigger på Nem-ID 
og hvordan du handler på nettet.
Der bliver også tid til at vise dig, hvordan du opretter og bruger 
en Google-konto til bl.a. mail og kalender samt hvordan du 
sender og modtager mail, vedhæfter fi ler m.m.
Forudsætning for deltagelse: Grundlæggende kendskab til 
brug af PC.

3 tirsdage aftener 13/11-27/11 2012 kl. 17.30-20.30
Kursusnr. 58
3 dags kursus 1/10-2/10 2012 og 8/10 2012 kl. 8.30-11.30
Kursusnr. 59

IT-kurser
afholdes hos 

FOA Århus
Christian X’s Vej 56-58

8260 Viby J
Husk at medbringe egne fotos på en USB-nøgle.
På kurset bruger vi Windows XP, Offi ce Word 2007 
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Gratis tilbud og tjenester på nettet
Internettet vrimler med fantastiske tilbud til dig, men måske 
kender du dem ikke alle.
På dette kursus bliver du præsenteret for nogle af internettets 
mange gratis glæder.
•  Vi skal bl.a. kigge på Google Docs, som er en webbaseret 

kontorpakke, der indeholder tekstbehandling, regneark og 
præsentationer. Google Docs kan rigtig mange af de samme 
ting som Offi ce-pakken, selv om den er helt gratis at bruge.

•  På nettet er der mange muligheder for at downloade og høre 
musik. Du bliver introduceret til nogle af dem, bl.a. giver År-
hus Kommunes Biblioteker dig adgang til over 3,7 millioner 
musiknumre, der kan downloades. Du har også mulighed for 
at streame musikken, som betyder at du kan afspille musik-
ken ”live” og f.eks. lave playlister til din næste fest.

•  Mangler du diskplads på din computer, så er løsningen må-
ske Dropbox. Udover at du får 2G stillet til rådighed, så har 
du også mulighed for dele mapper, så andre får adgang til 
f.eks. dine billeder eller dokumenter.

•  Det var blot nogle enkelte eksempler på gratis nettjenester. 
Måske kan vi nå at kigge på et par stykker mere ……… 

Forudsætning for deltagelse: Grundlæggende kendskab til 
brug af PC.

3 dags kursus 5/11-6/11 og 12/11 2012 kl. 8.30-11.30
Kursusnr. 63

Lav din egen hjemmeside
På kurset lærer du at lave en professionel hjemmeside til dig 
selv eller til en klub eller forening, du måske er medlem af. 
Du lærer at bruge værktøjet mono, der er et dansk hjemmesi-
deværktøj, som du kan prøve gratis i 30 dage*. 
Det er super nemt, og en række fl otte designskabeloner gør 
det let for dig at lave din egen professionelle hjemmeside. Pro-
grammet er meget brugervenligt, og du kan let placere tekster, 
billeder, video, fotoalbums, formularer og meget andet. Du skal 
altså hverken kunne kode eller designe for at lave en fl ot og 
brugbar hjemmeside.
Hvis du har billeder eller et logo, du gerne vil bruge på hjem-
mesiden, så tag dem med på kurset.
Der udleveres ikke undervisningsmateriale på kurset, men på 
mono’s hjemmeside er der brugermanual og videoer, der viser 
dig, hvordan du gør.
Læs mere om hjemmesideværktøjet mono på www.mono.net.
Forudsætning for deltagelse: Grundlæggende kendskab til 
brug af PC, men kendskab til fremstilling af hjemmesider er 
ikke nødvendigt.
*Efter prøveperioden koster det fra 40 kr./md

3 tirsdage aftener 23/10-6/11 2012 kl. 17.30-20.30
Kursusnr. 65

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

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

Handicaphjælpernes 
Faggruppeklub

Netværksgruppemøde
Tid:  Onsdag, den 19. september kl. 
13.00-15.30
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 
56-58, 8260 Viby J
Tilmelding: Telefon 20 26 51 54 
eller e-mail: klubpost@live.dk 
Tilmeldingsfrist: 18. september

Netværksgruppemøde
Tid:  Onsdag, den 17. oktober kl. 
13.00-16.00
Sted: Skovmøllen, skovmøllevej 51, 
8270 Højbjerg
Tilmelding: Telefon 20 26 51 54 
eller e-mail: klubpost@live.dk 
Tilmeldingsfrist: 15. oktober
Vi mødes til en gåtur i skoven, 
efterfulgt af et besøg i restauranten.

Faggruppeklubben 
for Legepladsansatte

General-
forsamling
Tid: Torsdag den 
13. september kl. 
18.00
Sted: Børnenes 
Hus, Hjortens-
gade 23, 
8000 Århus C

Dagsorden ifølge vedtægterne.

MaRen

Knaldtilbud
 – mød op til en hyggelig dag
Tid: Lørdag den 22. september kl. 
11.00
Sted: Graceland Randers

Tilmelding: Til Grethe Brøndum på 
mail: momsemor1@stofanet.dk 
Tilmeldingsfrist: 14. september kl. 
11.00 

Pris: 100 kr. pr. person. Til-
meldingen er først gyldig, når 
pengene er indbetalt på konto 
3656 3656512571 med navn og 
telefonnr.
Transport: Sørger man selv for, bus 
118 kører næsten til døren. 
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Arrangementer

Klubberne

 

Klubben for Dagplejere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J • Tlf.  46 97 32 20 - 20 89 97 89 • www.dagplejeklubben-aarhus.dk

Tag med klubben til rundvisning på ARoS
den 26. september 2012 kl 17.45 pris 50 kr.

Betaling ved indgangen

Der er rundvisning med omvisere der fortæller og 
fremviser nogle af de forskellige udstillinger

 der er på ARoS.

Der er også mulighed 
for at komme op i Regnbuen.

Tilmelding mail:
 bm013@foa.dk eller hjemmeside: 
www.dagplejeklubben-aarhus.dk

senest den 21. september 

Begge arrangementer er for medlemmer af Klubben for Dagplejere

Med venlig hilsen
Bente Malmberg

Studietur til Sankt Petersborg 2013
Tag med Klubben for Dagplejere på studietur til 

Sankt Petersborg i Rusland i uge 19 2013
Pris 5.550 kr. 

se mere information på vores hjemmeside

Tilmelding mail: 
bm013@foa.dk eller hjemmeside: 

www.dagplejeklubben-aarhus.dk hurtigst muligt, 
max. deltagerantal 57, 

som besættes efter først-til-mølle princippet.
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FOA Århus 
Seniorklub 

Tilmelding til klubarrangementer 
(på grund af forplejning) kan ske 
senest en uge før arrangementet til 
Birgit Østergaard på tlf. 86 11 50 
86 eller 20 42 93 63.

Foredrag
v. Ango Winter fra Århus Kommu-
nes tekniske afdeling. Han kommer 
og taler om sit arbejde.
Der vil også være kinesisk lotteri.
Tid: Tirsdag den 18. september kl. 
14.00

Banko
Banko med sang, hygge og kinesisk 
lotteri.
Tid: Tirsdag den 2. oktober kl. 14.00

Foredrag
Humor i tilværelsen
v. Ejvind Nielsen
Der vil også være kinesisk lotteri.
Tid: Tirsdag den 16. oktober kl. 
14.00

Hygge
Nissepigerne Anny og Solvej 
kommer og viser, hvad de laver af 
nisser og andre ting.
Der vil også være kinesisk lotteri.
Der er indbetaling til julefrokost: 
150 kr. for medlemmer og 200 kr. 
for ledsagere.
Tid: Tirsdag den 6. november kl. 
14.00

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

Pensionsrådgivning
Hvis du ønsker at tale med en vejleder fra PenSam om dine pen-
sionsforhold, kan du kontakte PenSam Regionskontor Århus på 
telefon 44 39 33 76 eller via mailadressen aarhus@pensam.dk. 
PenSam Regionskontor Århus bor på adressen Nørreport 26, 1., 
8000 Århus C
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Odder 
FOA Efterløns- og pensionistklub 

Feggesund Kro
Vi skal sammen med de 4 LO 
seniorklubber på tur. Afgang fra 
Odder kl. 9.00 via Viborg/Skive til 
Sallingssund, hvor der er kaffepau-
se. Herfra til Feggesund Kro, hvor 
vi får serveret lækre ål med tilbehør 
og får fortalt stedets historie. Vi får 
kaffe på kroen inden vi kører hjem. 
Vi er i Odder ca. kl. 16.30. Turen 
koster 350 kr. pr. person.
Tid: Onsdag den 12. september
Tilmelding: Til Rita Pedersen på tlf. 
23 69 66 30. 

Klubdag med banko
Husk pakke til ca. 30 kr.
Tid: Torsdag den 20. september kl. 
14.00
Sted: Spektrum, lokale 4
Tilmelding: Senest den 17. sep-
tember til Rita Pedersen på tlf. 23 
69 66 30

Klubdag med sang og hygge
Tid: Torsdag den 4. oktober kl. 
14.00
Sted: Spektrum, lokale 4
Tilmelding: Senest den 1. oktober 
til Rita Pedersen på tlf. 23 69 66 30

Foredrag
Palle Redder kommer og fortæller 
om sit arbejde bl.a. i Afghanistan.
Tid: Torsdag den 1. november 
Sted: Spektrum, lokale 4
Tilmelding: Senest den 29. oktober 
til Rita Pedersen på tlf. 23 69 66 30

Arbejdspladsjubilæer
25 års arbejdspladsjubilæum 
Social- og sundhedssektoren:
 1. juni  Sygehjælper Pia Lennard Pedersen, Område Midtbyen
14. juni  Social- og sundhedshjælper Birthe Stefansen,  

Område Hasle/Åbyhøj 
 1. juli  Social- og sundhedsassistent Gurli S. Kristensen,  

ÅUH Midtbyen 
11. juli  Hjemmehjælper Anne Britt Christisansen, lokalcentrene Vest 
15. juli  Social- og sundhedsassistent Anette Steffensen,  

ÅUH Midtbyen
 1. august  Social- og sundhedshjælper Jonna Elise Rasmussen,  

Plejeboligerne Bronzealdervej 
 2. august  Social- og sundhedshjælper Hanne Kandelsdorf,  

Odder Hjemmepleje 
 3. august Sygehjælper Laila Dahlquist Laursen, Lokalcentrene Vest 
16. august  Social- og sundhedshjælper Pia Østergaard,  

Demenscentrum Århus
 1. sept.  Social- og sundhedsassistent Susanne Odgaard Thomsen, 

ÅUH Midtbyen
 1. sept.  Social- og sundhedsassistent Lillian Conner,  

Plejeboligerne Bronzealdervej
 1. sept.  Sygehjælper Lene Tramm, Stenslundscentret
 
Kost- og servicesektoren: 
 3. august Husassistent Joan Doris Jensen, DII Løgtengården 
11. august  Husassistent Birgit Å. Hansen, Lyngåkollegiet 
22. august  Husassistent Linda Blichfeldt Hansen, Lokalcentrene Vest 
 5. sept.  Husassistent Mariann Andreasen, Lokalcentrene Vest 

Pædagogisk sektor:
16. juli  Dagplejer Marianne Rindom, Dagplejen Odder
 3. august  Dagplejer Lis Kruse Jensen, Dagtilbud 1001
 3. august  Dagplejer Jonna Pedersen, Inst. 904
16. august  Dagplejer Sonja Smed, Dagtilbud 804
 1. sept.  Dagplejer Connie Franck Jakobsen, Dagtilbud 403 
 1. sept.  Dagplejer Benter Møller, Dagtilbud 804 
 2. sept.  Dagplejer Pia S. Andreasen, Dagtilbud 5102

Teknik- og servicesektoren:
 1. maj  Brandmand, Kim Berg Pedersen, Århus Brandvæsen 
29. juni  Vejformand, Tom A. Pedersen, Natur og Vejservice 
21. juli  Buschauffør Tonny Sørensen, Århus Sporveje, Busselskabet 
 4. august  Buschauffør Kirsten Elisabeth Jensen, Århus Sporveje, 

Busselskabet 

40 års arbejdspladsjubilæum
Kost- og servicesektoren: 
23. juli  Husassistent Jette Arnholtz Borchmann, Egely 

Social- og sundhedssektoren:
12. maj  Social- og sundhedsassistent Jenny Linda Dahl Elsborg,  

ÅUH Midtbyen
 1. sept.  Social – og sundhedsassistent Berit Mariann Eide Jeppesen, 

ÅUH Midtbyen
 1. sept.  Sygehjælper Vibeke Schytz, ÅUH Midtbyen 

Ovenstående jubilæer er kommet til afdelingens kendskab via tillids-
repræsentanter, der har henvendt sig for at få udleveret  gaven fra afdelin-
gen/sektoren til arbejds pladsjubilaren.
Dette er en opfordring til tillidsvalgte, og medlemmer på arbejdspladser 
uden tillidsvalgte, om at henvende sig i afdelingen/sektoren, med oplysnin-
ger om arbejdspladsjubilæer.
Arbejdspladsjubilæum defineres som værende ansat ved samme arbejds-
giver i 25, 40 eller 50 år, f.eks.  betragtes Århus Kommune som én 
 arbejdsgiver, uanset at tjenestestedet har været på flere institutioner.

Efterlønnere og pensionister
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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 – som kan anvendes uden for 
normal åbningstid til uopsættelige henvendelser:
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: 11.00-15.00
Der er mulighed for at aftale møde uden for kon-
torets åbningstid.

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. 23 72 11 70
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

Klubben MA-REN
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Formand: Birthe Lahn, tlf. 20 15 58 91,
e-mail: bi@privat.dk
Næstformand: Hanne Rasmussen, tlf. 51 78 48 94, 
e-mail: hannepalle@stofanet.dk 

KLUBBER

FOA ÅRHUS


