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Regeringens gaver til ledige
Dagpengeperioden er blevet halveret, så man
fremover kun kan modtage dagpenge i to år.
Der er i dag over 18.000 personer, der har væ-
ret ledige i 2-4 år. Hvis de nye regler var
fuldt indfaset, ville de 18.000 derfor ikke
længere kunne modtage dagpenge.

På bare et år er antallet af ledige, der har brugt
2 - 4 år af deres dagpengeperiode, steget
fra godt 9.300 til godt 18.100, altså næsten
en fordobling. 
Samtidigt er antallet af ledige, der har brugt 
1-2 år af dagpengeperioden også steget.

I 2010 var der langt færre ledige, der kom i
job, sammenlignet med 2008. Det gjaldt både
blandt korttidsledige, langtidsledige og ledige,
der var ved at falde ud af dagpengesystemet.

Beskæftigelsesministeriet skønner med betyde-
lig usikkerhed, at 2.000-4.000 vil falde ud af
dagpengesystemet årligt. Men set i lyset af den
markante stigning i antallet af ledige, der har
brugt mere end ét år af dagpengeperioden, kan
tallet sagtens blive langt højere.

I Frederikshavn vil der i 
3. kvartal 2011 være 11 lønmodtagere 
4. kvartal 2011 være 17 lønmodtagere
1. kvartal 2012 være 21 lønmodtagere
2. kvartal 2012 være 44 lønmodtagere
3. kvartal 2012 være 809 lønmodtagere
som mister dagpengeretten, hvis ikke der sker
noget.

En stor del af de personer, der falder ud af dag-
pengesystemet vil ikke være berettiget til kon-
tanthjælp, da de ejer en bolig eller har en æg-
tefælle, der i en eller anden grad kan forsørge
dem. - Det at miste en indtægt fuldt ud vil så-
ledes have en voldsom påvirkning på de fleste
ægtepars økonomi, selv om ægtefællen i lov-
givningens forstand har mulighed for at forsørge
a-kassemedlemmet, der falder ud af dagpenge-
systemet.
Konsekvensen er uoverskuelig for den enkelte
familie og kan være at begge ægtefæller er
nødt til at søge mod områder i landet, hvor der
er bedre mulighed for at finde jobs. Der kan alt-
så ske en øget fraflytning fra området.

Du kan være med til at få fjernet disse uhyrlig-
heder ved at stemme på Socialdemokraterne til
det kommende folketingsvalg.

Læs mere på LOs sider 30-31

HUSK - Det varer ikke længe, inden valget kommer!



METAL Vendsyssel

METAL Hjemmeside: 
www.vendsyssel.dk

Åbningstider og telefontider
er ændret efter fusionen
Metal Frederikshavn og Metal Hjørring er fusione-
ret pr. 1. juli 2011. Åbningstider og telefontider er
derfor ændret - se nedenstående.

Åbningstider - Frederikshavn

Mandag, Onsdag og Torsdag: kl. 09.00 til 12.00 
og 14.00 til 16.00
Tirsdag: LUKKET
Fredag kl. 09.00 til 12.00

Derudover kun efter forudgående aftale.
Telefonbetjening i åbningstiden

Ønsker du at kontakte kontoret i Hjørring -
skal du i en periode stadig ringe på telefon 9892 9411

Åbningstider - Hjørring

Mandag, Tirsdag og Torsdag kl. 09.00 til 12.00 
og 14.00 til 16.00
Onsdag: LUKKET
Fredag kl. 09.00 til 12.00

Derudover kun efter forudgående aftale.
Telefonbetjening i åbningstiden

Åbningstider - Skagen

Tirsdag kl. 08.30 til 15.30

Derudover kun efter forudgående aftale
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Advokat-
hjælp hos 
Metal
Vendsyssel

FREDERIKSHAVN

Advokat Ole Kildeby 
træffes på kontoret  -
Håndværkervej 2, 
Frederikshavn – 
den 1. onsdag i hver 
måned fra kl. 15.30 til kl.
16.00 
eller på telefon 9622
2324 i ovennævnte 
tidsrum.
Tjek for evt. ændringer på
vores hjemmeside:
www.metalvendsyssel.dk

HJØRRING

Advokat Henrik Willadsen,
advokatfirmaet Ledet &
Willadsen træffes på 
kontoret Frilandsvej 115,
Hjørring.

Der er aftalt følgende dato-
er:

25. august
22.september
oktober efter aftale
17. november
15. december

Tjek for evt. ændringer på
vores hjemmeside:
www.metalvendsyssel.dk
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Engang imellem bliver
man fattig på ord, det ske-
te helt præcis fredag den
22. juli kl. 15.26  i Oslo
og efterfølgende på den
lille Ø Utøya, hvor unge
socialdemokrater fra 
Arbejderpartiet holdt 
sommerlejr.

Netop denne fredag  eftermiddag,
en times tid senere ringede jeg til
min IT medarbejder Jakob Risga-
ard Knudsen  ( ja det er Jens Ris-
gaards barnebarn ) som meddelte
at det var et meget dårligt tids-
punkt jeg ringede på for han var i
Oslo og der var lige sprunget en
bombe ca. 100 meter fra hvor
han og kæresten befandt sig, hel-
digvis kom de ikke noget til.
Jeg har bedt Jakob om at skrive
lidt til næste nr. om hvordan de
oplevede det værste terrorangreb i
Norden til dato.
Her en lille uge efter massakren
hvor 76 miste livet,  de fleste helt
unge er der stadig tusind spørgs-
mål der trænger sig på, men hvor-
for ? kunne den gale Nordmand
være stoppet inden han begik sin
ugerning og hvordan kommer vi vi-
dere ?
Den Norske statsminister har kla-
ret krisesituationen flot og sagt
rigtig mange kloge ord, først og

fremmest har han ikke talt om
hævn, ja han har vendt had til
kærlighed, og det at vi skal stå
sammen i fællesskab og solidari-
tet,  i den sidste uges tid har vi al-
le været Nordmænd. Det var jo
Arbejderpartiet og næste genera-
tion af politikere Breivik ville ram-
me.
Vi har i DSU Frederikshavn,  med
vores formand Kim Birk Larsen i
spidsen,  unge mennesker der vil
det anderledes, derfor havde de
sammen med VU og SFU lavet en
mindehøjtidlighed ved statuen af
Tordenskjold, over 400 mødte op
for at høre kloge ord fra de unge,
lægge en blomst og sammen syn-
ge ” Kringsatt av fjender” efter-
fulgt af et minuts stilhed. 10 tu-
sindvis af  Nordmænd besøger os
hvert år, så det var en flot gestus
til et land i sorg.
Vi må ikke være et sekund i tvivl,
om at vores demokrati er det bed-
ste værn mod alt det onde,  vi
skal ikke lade os kue, det er  net-
op det de gerne vil. Heldigvis er
der mange unge der i dag melder
sig ind i en af de politiske ung-
domsorganisationer, fordi de vil
samfundet og demokratiet, og på
den måde kan det måske også
støtte de efterladte,  der mistet
deres kære.

Den hjemlige politik 
ikke at forglemme.
Folketingets flertal V,K, DF og
desværre  også de Radikale me-
ner, at der er mange positive ef-
fekter ved at skære i efterlønnen.
De påstår, at det offentlige kan
spare knap 19 milliarder kroner.
Men det kan kun lade sig gøre,
hvis man forhindrer folk i at få

dagpenge, sygedagpenge, pension
eller kontanthjælp.
Samtidig vil staten miste flere
milliarder kroner i indtægter fra ef-
terlønsindbetalingen. Oveni kom-
mer, at regeringens
”blodpenge”,som de vil tilbyde
dem, der vil trække sig ud af ef-
terlønsordningen,måske løber op i
40 milliarder. De penge har rege-
ringen ikke. Dem skal den ud at
låne. Så regeringen skal sætte sig
yderligere i gæld for et forringe
velfærden i Danmark. Det vil væ-
ret helt berettiget her at bruge
vendingen: de smider regningen
ind i børneværelset.

Den næste begrundelse er: ”Der
vil komme 77.000 flere i arbej-
de.” Det må vi så se kritisk på. Jeg
bad på et nyligt afholdt samråd
beskæftigelsesministeren om at
nævne ti eksempler på job, som
vil opstå i kølvandet af afskaffel-
sen af efterlønsordningen. Mini-
steren var ikke i stand til at give et
eneste konkret svar.

Endelig vil den ny reform vil være
mere socialt afbalanceret, hedder
det videre, og derfor har de skabt
et nyt begreb, seniorførtidspensio-
nen. Her kunne ministeren heller
ikke give et eksempel på en per-
son, der kunne få seniorførtids-
pension, som ikke kan modtage
førtidspension efter de nugælden-
de regler.

Makværk
De bliver ved med at påstår, at
der vil komme en ordning, der er
langt bedre end den nuværende,
fordi den ny gælder alle, uanset 
om man har indbetalt til efterløn-

Vores 
METAL-mand 
i Folketinget

BJARNE 
LAUSTSEN 
Folketings-
medlem for 
Socialdemokraterne

Terrorhandlin   
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ngen i Norge

nen eller ej. Men ministeren måt-
te nødtvungent indrømme, at kri-
terierne for at få den ny pension er
nøjagtig som de gamle. Forskellen
er blot, at man er garanteret et af-

slag, inden der er gået seks måne-
der. Dette makværk kan vi takke
Pia Kjærsgaard for. Hun har sagt
så mange gange, at de ikke ville
røre hverken dagpenge eller efter-

løn. De ville holde fast ved vel-
færdsforliget fra 2006. Men alle-
rede i 2008 lavede de et indgreb i
de supplerende dagpenge, og sid-
ste år halverede de dagpengepe-
rioden og fordoblede genoptje-
ningskravet. Hvis denne lov havde
været trådt i kraft i dag, ville over
20.000 mennesker være truet af
at miste deres forsørgelsesgrund-
lag. Og desvære stiger arbejdsløs-
heden nu på anden måned træk,
så der nu er mere en 162.000
fuldtidsledige. Så krisen er langt
fra overstået.

De svage straffes
Opremsningen kan fortsætte:
Samtidig har de fjernet uddannel-
sesmulighederne og indført geby-
rer for ganske almindelige løn-
modtagere, der har behov for at
blive opkvalificeret. Med den ene
hånd har de straffet de svageste i
samfundet og med den anden
hånd givet ufinansierede skattelet-
telser til de rige. Og så tror de, at
de kan afspore debatten med at
kræve grænsekontrollen genind-
ført. Men jeg har stor tillid til de
danske vælgere, som jeg tror godt
kan gennemskue, at DF er de
største løftebrydere, vi har set i
nyere dansk politik.

Blomster til minde om dem, der døde
ved den grusomme terrorhandling 
i Oslo.
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Gennemsnitslønnen i 2. kvartal 2011 for
samtlige faggrupper i Metal FREDERIKSHAVN

GRUPPE MEDLEMMER SAMLET LØN

Industri Træ og Plast
Industritekniker-Plast/Mekanik 2 176,60
Sejlmager 1 158,50
Skibstømrer 2 172,50
Træskibstømrer 4 170,50
Industri Træ og Plast total 9 170,97

Kommune og Region
Reparatør - Maskin 4 168,43
Rørsmed 29 189,28
Værkstedsfunktionær 7 180,72
Kommune og Region total 40 185,70

Maskiner og Værktøj
Industritekniker-Maskin 141 179,32
Kedel og Maskinpasser 3 179,50
Maskinarbejder 76 162,55
Montør 8 167,69
Rejsemontør 53 240,19
Reparatør - Maskin 26 179,05
Skibsmontør 6 180,50
Smed / Bygningssmed / Reparatø 1 151,14
Maskiner og Værktøj total 314 185,15

Smede og Stålkonstruktioner
Håndformer 2 131,00
Industritekniker-Maskin 159 172,57
Karrosseripladesmed 1 175,00
Klejnsmed 2 160,00
Kølemontør 6 159,22
Maskinarbejder 45 171,21
Montør 2 157,50
Reparatør - Maskin 1 164,30
Rustfast Klejnsmed 1 170,00
Rørsmed 2 178,00
Skibsbygger 31 175,00
Skibsmontør 110 178,52
Skibstømrer 15 165,67
Vvs-Energiteknik 10 181,88
Smede og Stålkonstruktioner total 387 173,82

Stat
Maskinarbejder 142 166,36
Stat total 142 166,36

Strøm, Styring og Proces
Kontorservicefagtekniker/Maski 1 202,71
Reparatør - Maskin 1 165,00
Strøm, Styring og Proces total 2 183,86

Transport
Automekaniker 42 166,72
Karrosseripladesmed 10 179,52
Lastvognsmekaniker 6 161,03
Transport total 58 168,33
Afdeling total 952 176,61

Metal-TAL - 11
FREDERIKSHAVN

METAL VENDSYSSEL

Statistikken
for 
Frederikshavn
og Hjørring
Denne gang er statistikken opdelt
i Frederikshavn og Hjørring, da
statistikken omhandler 2. kvartal
2011, og da var de to afdelinger
endnu ikke fusioneret. For efterti-
den vil statistikken være fælles for
Metal Vendsyssel. Det gælder fra
3. kvartal 2011.

Flere 
langtidsledige
Hos 25 af landets 26 a-
kasser er andelen af lang-
tidsledige steget i løbet at
det seneste år, skriver avi-
sen.dk

Køen af ledige med mere end 80
procents ledighed i løbet af de se-
neste 12 måneder er dermed ble-
vet længere.
Det viser tal fra AK Samvirke -
brancheorganisationen for de dan-
ske a-kasser.
Kun hos FOA's a-kasse er andelen
af langtidsledige faldet. Men det
skyldes, at antallet af ledige i a-
kassen er steget så voldsomt, at
det har mindsket andelen af lang-
tidsledige.
De a-kasser, der har den største
andel af langtidsledige, er Tekni-
kernes, 3F's og NNF's a-kasser.
Næsten halvdelen - 44,6 procent
- af de ledige medlemmer i Tekni-
kernes a-kasse er dermed lang-
tidsledige.
Herefter kommer 3F og NNF med
henholdsvis 40,9 og 39,9 pro-
cent.
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Brug din 
Digitale 
A-kasse i
Dansk 
Metal

� Hvis du bliver ledig
så husk at medbrin-
ge, din pin-kode til
den digitale a-kas-
se eller din nem-id.

� Din ledighed skal
laves digitalt, og du
vil i afdelingen
modtage personlig
vejledning, og
hjælp til dette.

Per Kjærsgaard er ny
arbejdsmiljø-
repræsentant hos
MAN Diesel.

Niels Henrik Pedersen
er ny arbejdsmiljø-
repræsentant hos
MAN Diesel.

Christian Winther
Engstrøm er ny 
arbejdsmiljø-
repræsentant hos
MAN Diesel.

Nye tillidsvalgte

METAL VENDSYSSEL

Gennemsnitslønnen i 2. kvartal 2011 for
samtlige faggrupper i Metal HJØRRING

GRUPPE MEDLEMMER SAMLET LØN
Industri Træ og Plast
Sejlmager 3 157,00
Skibstømrer 3 158,33
Industri Træ og Plast total 6 157,67

Kommune og Region
Automekaniker 5 171,91
Beslagsmed / Grovpladesmed 5 157,60
Datafagtekniker/Mekaniker 1 173,96
Elektronikfagtekniker/Mekanike 4 171,16
Mediocotekniker 1 185,77
Reparatør - Maskin 8 177,43
Smed / Bygningssmed / Reparatø 23 177,60
Værkstedsfunktionær 1 211,44
Kommune og Region total 48 175,16

Maskiner og Værktøj
Automekaniker 4 161,00
Industritekniker-Maskin 19 210,83
Maskinarbejder 114 178,40
Reparatør - Maskin 40 164,00
Smed / Bygningssmed / Reparatø 11 170,96
Maskiner og Værktøj total 188 177,81

Smede og Stålkonstruktioner
Entreprenørmaskinmekanike 3 155,00
Industritekniker-Maskin 17 196,45
Klejnsmed 13 166,00
Kølemontør 3 190,00
Landbrugsmaskinmekaniker / Lan 9 172,12
Oliefyrsmontør 3 173,98
Reparatør - Maskin 1 160,00
Rørsmed 30 187,68
Skibsmontør 73 189,15
Smed / Bygningssmed / Reparatø 17 168,45
Smed-Industrirør 2 173,25
Vvs-Energiteknik 1 170,00
Vvv- Rørsmed 18 172,44
Værkstedsfunktionær 2 210,00
Smede og Stålkonstruktioner total 192 182,84

Stat
Elektromekaniker/Fagtekniker 2 206,00
Elektronikfagtekniker/Mekanike 15 175,65
Reparatør - Maskin 41 174,21
Stat total 58 175,68

Strøm, Styring og Proces
Elektromekaniker/Fagtekniker 4 180,25
Værkstedsfunktionær 3 196,46
Strøm, Styring og Proces total 7 187,20

Transport
Autoelektrofagtekniker/Mekanik 1 160,00
Automekaniker 67 162,91
Karrosseripladesmed 3 176,65
Lastvognsmekaniker 15 176,32
Pladesmed / Tyndpladesmed / Ko 3 157,00
Værkstedsfunktionær 2 181,04
Transport total 91 165,74

Ædelsmede
Guld/Sølvarbejder 37 147,82
Værktøjsmager - Snit 1 163,60
Ædelsmede total 38 148,24

Afdeling total 628 175,32

Metal-TAL - 11
HJØRRING
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METAL VENDSYSSEL

MEDLEMSMØDE
i Dansk Metal VENDSYSSEL

Tirsdag den 8. november 2011 kl. 18.30
Svanelunden 6, 9800 Hjørring

Emner for mødet vil blive bekendtgjort senere.

Inden mødet serveres en lun ret.

Såfremt du ønsker at deltage i spisningen, skal du tilmelde dig
senest den 3. november 2011 - på telefon 9622 2324.

FISKEKONKURRENCE I METAL
Lørdag 10. september 2011 - Kl. 9.00 til 14.30

Dvergetved Søpark, Dvergetvedvej 401, Sindal

• Tag konen, kæresten, børnene og det gode humør med til Dvergetved Søpark.
• Afdelingen er vært ved en øl/vand og et par pølser.

Kom og deltag i konkurrencen, og få nogle hyggelige og sjove timer med 
familien og gode kollegaer, der er fine præmier både til børn og voksne.

Pris pr.stang:
Voksne kr. 60,00
Børn under 14 år kr. 30,00

Tilmeldingen i afdelingen, senest fredag 2. september 2011.



3F Frederikshavn

Socialrådgiver
Socialrådgiveren træffes på
tlf. 70 300 846 dagligt mellem 
kl. 9.00-10.00.

Socialrådgiverens træffetid  på
kontorerne: 

Skagen:
Torsdage 13-16

TAST 
DAGPENGE & 

på mit 3F

DAGPENGE UNDER AKTIVERING

3F Hjemmeside:
www.3f.dk/frederikshavn

Formand: Morten Dahlberg
Skippergade 24,
Postboks 280, 9900 Frederikshavn

Telefon, faglig afdeling og 
A-kasse:
70 300 846

Fax:
70 300 847

E-mail: 
frederikshavn@3f.dk

Telefon- 
og åbnings-
tider i 
3F Frederikshavn
Mandag: 09.00 - 16.00
Tirsdag: 09.00 - 16.00
Onsdag: 09.00 - 16.00
Torsdag: 09.00 - 16.30
Fredag: 09.00 - 12.00

A-kassen er lukket tirsdag

HUSK!
Læsø-kontoret er  
lukket om 
fredagen

Husk ændrede
tider på
Sæby-
kontoret fra 
1. januar
2012.
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Kirsten Thomsen med sin afløser Lars Vilsen på Læsø-kontoret. Selv om Lars sveder over edb’en er der alligevel plads til et grin.
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3F FREDERIKSHAVN

Kirsten Thomsen stopper, og Lars Vils     
Kirsten Thomsen stopper på
3F Frederikshavns Læsø-kon-
tor efter 23 års arbejde som
a-kassesagsbehandler og
daglig kontakt med medlem-
merne af 3F på Læsø.

-Det har været en rigtig dejlig ar-
bejdsplads med masser af udfor-
dringer. Jeg har været glad for at
gå på arbejde hver eneste dag,
fortæller Kirsten.
Jeg har været ansat tidligere i
Brugsen og som klinikassistent, og
også været på fastlandet for at ar-
bejde. Men Læsø trak, for den
eneste ene boede på Læsø. Her
er jeg også født.
-Jeg har aldrig kedet mig i jobbet.
Lovgivningsområdet og edb har gi-
vet mange udfordringer, siger Kir-
sten, der også har fået alle de kur-
ser hun har ønsket, så hun også
var i stand til at bestride jobbet.
Nu er Læsø under 3F Frederiks-
havn, og det er gået over al for-
ventning, mener Kirsten. 

-Der er mange flere om opgaver-
ne, og i Frederikshavn sidder eks-
perter på forskellige områder, og
jeg føler virkelig, at jeg er med i
fællesskabet med kollegerne på
fastlandet, og de er altid rare og
hjælpsomme.

Specielt at være på Læsø
-Vi har en speciel måde at arbejde
på her på øen. Den store ledighed
om vinteren giver kamp til stre-
gen, mens vi kan tage det mere
roligt om sommeren, hvor der næ-
sten ingen ledige er, for det er den
store turistsæson.
Vi føler, at selv om vi nu er under
Frederikshavn, så har vi stadig Ø-
udvalget, der tager til møder i Fre-
derikshavn og kommer hjem og
orienterer os. Huset her fungerer
fint efter renoveringen og bruges
af forskellige foreninger, f.eks. So-
cialdemokratiet og forskellige
klubber. Desuden kan vi følge ge-
neralforsamlingen i Frederikshavn
på skærm i vores sal samtidig
med, at den bliver afviklet. 

Nu bliver Kirsten pensionist og
hun har allerede lys i øjnene, når
hun fortæller, at der bliver mere
tid til børn og børnebørn, der alle
bor på fastlandet. 
-Jeg glæder mig også til den fri-
hed, som pensionisttilværelsen gi-
ve mig. Der skal være mere tid til
mig selv, siger Kirsten, og i forbin-
delse med 65 års-dagen inviterer
Kirsten hele familien en tur til
Mallorca.

Tryg ved afløseren
-Jeg er tryg ved, at Lars skal over-
tage pladsen her på kontoret. Jeg
ved, at Lars er rigtig god til at
snakke med medlemmerne og ik-
ke mindst arbejdsgiverne. Jeg kan
mærke på Lars, at han har mod
på at komme i gang, og så har
han ligesom mig gode kolleger i
Frederikshavn.
Jeg vil ønske alt godt for 3F-med-
lemmerne fremover. Jeg har haft
et dejligt job, men jeg glæder  mig
til at stoppe, også selv om det fø-
les lidt underligt.



Flemming Hansen, Falckredder og medlem af Læsø-udvalget, slår græsset.                     
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3F FREDERIKSHAVN

     sen tager over på Læsø-kontoret
Lars Vilsen, 42 år, gift og far
til to børn er ny faglig sekre-
tær i 3F Frederikshavn.

Lars Vilsen, murerarbejdsmand på
Læsø, er ansat som ny faglig sek-
retær. Lars afløser Kirsten Thom-
sen. Nu er Læsø en del af 3F Fre-
derikshavn, men med eget ø-ud-
valg, hvor Lars Vilsen også er
medlem.
Lars kommer fra murerfirmaet
Kjeld & Henrik, hvor Lars arbejde-
de som murerarbejdsmand i 13
år. Faget tog på Læsø for at få en
snak med den nye faglige sekre-
tær, som tiltrådte 25. juli og bliver
kyndigt instrueret af Kirsten
Thomsen indtil 31. august.
-Det er hårdt, siger Lars, for edb-
mæssigt starter jeg på bunden. Til
gengæld kender jeg de fleste 3F-
medlemmer på Læsø.

50 procents 
ledighed i vinter
-Vi er omkring 280 medlemmer,

fortæller Lars. Vi har en tårnhøj
ledighed. Vi har rigtigt meget sæ-
sonarbejde på øen, og det resulte-
rede i, at vi havde 50% ledighed i
vintermånederne. Der er næsten
ingen ledige nu, hvor turisterne
kommer til øen i stort tal.

Vi skal fremad politisk
Lars er socialdemokrat og vil ger-
ne slå et slag for, at partiet kom-
mer til at vokse på øen. 
-Vi fik to i byrådet ved sidste valg.
Men vi skulle gerne have flere.
På landsplan skal vi have rege-
ringsmagten. Den regering, vi har
nu, gør intet for at hjælpe udkant-
sområderne. Derimod har de hal-
veret vores dagpengeperiode og vil
forringe vores efterløn. 

Øen lukker
De dagpengeregler, som den nu-
værende regering har dikteret be-
tyder, at sådan en ø som vores
lukker ned. Vi har ikke mulighed
for at skaffe medlemmerne de ti-
mer, der er nødvendige for at kun-

ne blive i a-kassesystemet.
Vi kan ikke regne med at vores
jobcenter på øen kan skaffe folk i
arbejde. Det bliver mest til fire
ugers aktivering, og det kommer
der ikke meget ud af.
Det er ikke for at kritisere jobcen-
tret, for stillingerne er simpelthen
ikke på Læsø. Omvendt skal vi
have en god dialog med jobcen-
tret. Det har Kirsten haft, og det
vil jeg forsøge at føre videre.

Ud at hilse på
Det er planen på sigt, at jeg kom-
mer ud i marken i stedet for at
sidde på kontoret hele tiden. Det
er vigtigt, at vi har en tæt kontakt
til medlemmerne på øen. Der er
mange her på øen, som ikke er
medlemmer af 3F, men som bur-
de være det. Det er blandt andre
dem, jeg skal have en snak med,
og fortælle dem, hvad 3F kan til-
byde.

Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

Problemet her på øen er, at virk-
somheden ikke er så store, så der
skal nok gøres en indsats, der er
lidt anderledes end i store virk-
somheder. Men jeg vil gøre forsø-
get.

700 borgerne 
forsvundet på 26 år
Lars tænker også lidt over, at da
han gik ud af skolen for 26 år si-
den. 
-Da boede der 2.700 på Læsø. 
I dag er øens befolkning under
2.000 personer. 
49,6% af dem, der kan få efter-
løn, har valgt at gøre det. Gen-
nemsnitsalderen er høj, og de un-
ge flytter. 
For 26 år siden var der ca. 500
elever i skolen. I dag er der 190.
De slutter med en 9. klasse i fol-
keskolen. Alt, hvad der hedder vi-
dereuddannelse, foregår på fast-
landet.
Der er få håndværksfag, der kan
uddanne lærlinge, desuden de of-
fentlige institutioner og endelig
Brugsen, hvor Lars sidder i besty-
relsen. Her har man taget to unge
lærlinge ind. Men kort fortalt, er
uddannelse til at overskue på Læ-
sø.

Familier flytter
Vi ser ofte, at familier, når børne-
ne er færdige i skolen, flytter hele
familien fra øen, for de unge skal
jo have en chance, for færgesej-
ladsen er for træls.
Lars opfordrer medlemmerne til at
besøge kontoret i Byrum. Alle er
velkomne. Siden har vi fusionere-
de med Frederikshavn har vi be-
holdt medlemstallet. 
Men derfor kan vi godt blive flere,
siger Lars Vilsen, der glæder sig til
jobbet, men sveder bravt over
edb-ens finurligheder.

Falckredderne, medlemmer af 3F Frederikshavn fra venstre Flemming Simonsen,
tillidsrepræsentant John Eltved og afdelingsformand Morten Dahlberg, 3F Frederiks-
havn.

Falck er på pletten
Et ø-samfund som Læsø er altid afhængig af hjælp, når
det går galt. Falck har en fuldt bemandet station 24-ti-
mer i døgnet på Læsø.

-Vi er syv Falck-ansatte på stationen, fortæller Falck-redder John Eltved,
som også er tillildsrepræsentant for Falck-redderne på øen. Sammen
med Johns kollega Flemming Simonsen får vi en snak om Falcks opgaver
på øen.
-Vi har mange opgaver, siger tillidsrepræsentanten. Både brandslukning,
hvor vi har omkring 20 brande årligt. Vi er på fastlandet med en trans-
port dagligt, og vi har omkring 90 udrykninger på øen årligt.
Endelig har vi kontakt til Søværnets Operative Kommando, der har red-
ningshelikopteren. Den får vi besøg af ca. én gang ugentligt, og den er et
vigtigt redskab, når der skal handles hurtigt. 
En person, der skal på sygehuset er altid sikker på at komme direkte til
det rigtige sygehus. Helikopteren er stationeret i Aalborg. Responstiden
er en halv time og flyvetiden kun ca. et kvarter til tyve minutter.
-Desværre, siger John Eltved, har regeringen i det sidste forsvarsforlig be-
stemt, at redningshelikopteren skal stationeres i Karup for eftertiden. Det
er noget nær en katastrofe for et samfund som Læsø. Der blev alt for
lang flyvetid. Det er en beslutning, vi bestemt ikke er tilfredse med. Det
må de gøre om.
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Læsø-
huset i
nye 
klæder
3F-kontoret på Læsø har
eksisteret som fagfor-
eningskontor i mange år.
Helt tilbage fra 1960’er-
ne.

I  2009 blev huset fuldstændigt
renoveret til en pris af 365.000,
fortæller Morten Dahlberg.
Nu er huset fuldt moderne med
tekniske installationer og IT-udstyr,
så det virker fuldstændigt som ho-
vedkontoret i Frederikshavn. 
Der er også lavet værelse med
bad og toilet, så medarbejdere fra
Frederikshavn kan overnatte, hvis
det bliver nødvendigt.

3F Frederikshavns Læsø-kontor ligger centralt placeret i Byrum, midt på øen.

Lokalkontoret på Læsø bruges til dagligt af medlemmerne, der har brug for at tale
med 3F. Men salen bliver eksempelvis også brugt, når 3F Frederikshavn holder ge-
neralforsamling. Ny teknik bevirker, at medlemmerne på Læsø elektronisk kan føl-
ge med i generalforsamlingen i Frederikshavns. Det sker på fladskærmen til højre.
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Rotations-
projekt i 3F
Frederikshavn
Afdelingen uddanner
to serviceassistenter.

Gitte Carlsen, rengøringsassistent
i 3F Frederikshavn går nu på servi-
ceassistentuddannelsen. Det giver
plads til en af de ledige, der kom-
mer ind i ni uger, mens Gitte er på
skole. Den ledige får samtidig en
en uddannelsesaftale. Begge aflø-
ser hinanden, når de er på skole.
Sluttteligt har begge en uddannel-
se som serviceassistenter og den
ledige, der kom ind har optjent ti-
mer og får forhåbentligt et arbejde
med sin nye uddannelse i baglom-
men.

Ledigheden i afdelingen
3F Frederikshavn er stadig hårdt
ramt af krisen. Virksomhederne
kører ikke på fuld produktion, og
det betyder, at ledigheden i afde-
lingen ligger på 12-14%, det dob-
belte af landsgennemsnittet.
Til gengæld har afdelingen succes
med projekt webkort, hvor ledige
over nettet selv udfylder formula-
rer til A-kassen. 
Deltagerandelen er omkring 70%
lige nu, siger Morten Dahlberg og
tilføjer, at den gerne må komme
højere op, for den sparer ressour-
cer for afdelingen. 

Medlemstallet
3F lider stadig af faldende med-
lemstal, konstaterer Morten
Dahlberg. -Det skyldes, at virk-
somhederne ikke kører på fuld
produktion. Mange ældre forlader
os på grund af alder, pension og
efterløn, og der kommer ikke så
mange unge til. 
Alene i maj, juni og juli har vi mis-
tet 93 medlemmer.

Nu er der chance for
efteruddannelse
Siden overenskomstforhand-
lingen i 2007 har industriens
virksomheder indbetalt et 
beløb pr. ansat til Industriens
kompetenceudviklingsfond
(IKUF) hvert år. Midler som
medarbejderne kan søge til
at finansiere efteruddannel-
sesaktiviteter. Medarbejder-
ne, der er omfattet af over-
enskomsten, kan selv frit
vælge efteruddannelse i op
til 74 timer hvert år.

Synlighed – et pilotprojekt 
i 2. halvår 2011
3F, Dansk Metal, HK, 6 virksom-
heder og 3 uddannelsesinstitutio-
ner i Nordjylland besluttede i
marts måned at søsætte et for-
søgsprojekt, der skulle være med
til at synliggøre mulighederne for
efteruddannelse for IKUF-midler. 
En arbejdsgruppe har meget kon-
kret udarbejdet et kursuskatalog,

der i august og september bliver
præsenteret for de virksomheder,
der har deltaget i projektet. 
Vi præsenterer i kursusudbuddet
forskellige efteruddannelsesforløb,
som er sammensat med udgangs-
punkt i den positivliste, der er of-
fentliggjort på www.ikuf.dk
Disse uddannelsesforløb er sam-
mensat til medarbejdere, der har
10 uddannelsesdage til rådighed.
Forløbene er tænkt som inspira-
tion til medarbejdere og virksom-
hed for at få taget fat på det at
bruge mulighederne for selvvalgt
efteruddannelse.

IKUF ambassadører
Gennem forsøgsprojektet vil vi
træne lokale IKUF ambassadører
ude på virksomhederne.
En IKUF ambassadør kan hjælpe
kollegerne til at komme igang
med efteruddannelse og få lavet 
ansøgninger til kurser og uddan-
nelse på positivlisten.
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Efterårsprogram 2011
Skagen Efterløns & Pensionistklub

September
Fredag 9. kl. 14.30.                                            
Vi starter sæsonen med hyggelig samvær..

Fredag 16. kl. 14.30
Film. De sidste afsnit af Anders & Julius.

Onsdag 21. kl. 14.00                     
Besøg af Frederikshavn Viseklub, der underholder. 
Arrangementet foregår i Skagen Hallen. 

Fredag 30. kl. 14.30.                                            
Paramediciner Thomas Sølvkær fortæller om sit arbejde.                     

Oktober
Fredag 7. kl. 14.00
Senior Shoppen viser sidste mode.   

Onsdag 12. kl. 11.45                      
Åleturen. Vi besøger Nordsø Oceanariet
i Hirtshals,
og slutter af på Ålbæk Gl. Kro.

Fredag 21. kl. 14.00                     
Musikalsk Underholdning med Løjbjerg

Harmonikaklub.

Fredag 28. kl. 14.30
Møde m hyggelig samvær

November
Fredag 4. kl. 18.30
Efterårsfest i Klitrosen. 

Fredag 11. kl. 14.30
Møde med hyggelig samvær.

Fredag 18. kl. 14.00
Ålbæk Seniororkester underholder. 

Fredag 25. kl. 14.00              
Bingo.

December
Fredag 2. kl.  14.30
Juleafslutning med gløgg og æbelskiver.�

Forretningskonsulent Jytte Randbæk,
Frederikshavn Handelsskole, starter nu
en besøgsrække på virksomhederne.
Martin Professional A/S er en af virk-
somhederne, hvor medarbejderne får
mulighed for efteruddannelse.

Få tilført værdi til dig 
– og din virksomhed
Pilotprojektet skal ses som en
slags tænketank, hvor vi har sam-
let flere parter (fagforeninger – ud-
dannelsesinstitutioner og virksom-
heder), der sammen arbejder på at
finde en model, der sikrer at mil-
lionerne i fonden tilfører værdi til
dig - og dermed også din virksom-
hed. Parterne vil i januar 2012
evaluere på pilotprojektet.  

Hvad skal du arbejde 
med i 2021?
Hvordan ser arbejdsmarkedet ud
om 10 år, det kan ingen svare på,
men vi kan komme med nogle
bud på hvilke kompetencer, der
efterspørges ude i virksomheder-
ne. Og med udgangspunkt i disse
tendenser har vi sammensat kur-
suskataloget 2. halvår 2011.  

FAKTA
Arbejdsgruppen er repræsentanter fra 
• 3F, Frederikshavn
• Dansk Metal, Frederikshavn
• HK Nordjylland
• Metal College Aalborg
• EUC Nord
• Kursuscentret Frederikshavn Handels-

skole

Virksomheder der har deltaget i proces-
sen:
• Martin Professional A/S
• Reservedelsfabrikken A/S
• MAN Diesel A/S
• Victor A/S
• RAIS A/S
• Strandby Net A/S

Medarbejderne kan via fonden få betalt
op til to ugers selvvalgt uddannelse inden
for hele overenskomstens dækningsområ-
de samt til almen uddannelse. 
Den direkte virksomhedsrelaterede efter-
uddannelse vil fortsat blive betalt særskilt
af arbejdsgiverne - altså uden om fonden.
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Georg Jensen i Hjørring
producerer skandinavisk
design med et varieret ud-
valg af smykker, sølvvarer,
bestik, ure, livsstilsvarer,
juledekorationer og gave-
artikler.

Virksomheden blev skabt i 1904,
da sølvsmed og skulptør Georg
Jensen (1866-1935) startede sit
værksted i København. 
Da Georg Jensen døde i 1935
havde hans lille værksted udviklet
sig til en verdensomspændende
forretning med butikker i Paris,
London, Berlin og New York. 
Georg Jensen er i dag at finde i
mere end 12 lande med et inter-
nationalt detailnetværk på over
100 butikker og med engroskon-
takter i Europa, Asien, Australien
og Mellemøsten. Georg Jensen har

et fortløbende detail investerings-
program og et helt nye butikskon-
cept, ’The Scandinavian Home’,
som er implementeret i Køben-
havns Lufthavn, Dream Mall og
101 i Taipei, Madison Avenue i
New York og i Sydney, Australien.

I Hjørring er der en produktionsaf-
deling, hvor 40 ufaglærte metal-
arbejdere sørger for, at vi alle kan
få kvalitetssmykker og pynt til jul.
-Egentlig produceres der to steder
i Hjørring, men afdelingerne slåes
nu sammen til én afdeling, og det
glæder vi os til, siger tillidsrepræ-
sentant for metal-medlemmerne,
Inge Andersen.
-Vi har ligget lidt i byggerod i et
stykke tid, så det bliver dejligt at
få orden i sagerne igen. 
Inge Andersen fortæller om en
virksomhed, der for 10 år siden
beskæftigede 250 medarbejdere.

-Nu er vi
omkring 40
metal-medlem-
mer tilbage
på virk-
somhe-
den.
Det
skyldes, at meget
af produktionen er out-
sourcet til Thailand. Vi kan
ikke konkurrere med timelønninger
i østen, og det skal vi heller ikke.
Inge Andersen mener trods alt, at
Georg Jensen er en god arbejds-
plads:
-Jubilæer er ikke ukendte her på
virksomheden. Mange har været
her i flere år, og det skyldes nok,
at vi har selvstyrende grupper,
hvor vi selv har friheden til at pro-
ducere indenfor bestemte rammer.
Det klarer vi fint, og mange møder
meget tidligt om morgenen for at

Tage Karpsø, producerer lysholdere. Han har været ansat i 27 år. Lena Valdsted klar med en juleuro.

Metalmedlemmer på Georg Jen      
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kunne gå tidligt om eftermidda-
gen. Det skyldes en god fleksord-
ning, men også, at vi som kolleger
er gode til at tage hensyn til hin-
anden. 
-Timelønnen er 147 kr. i timen
fortæller Inge Andersen. Det har
ligget lidt tungt med lønforhøjelser
de seneste tre år, men nu har vi
forhandlet en bonusaftale på
plads. Bonusaftalen vil give os
omkring 6.000 kr. ekstra pr. år.
Vi er alle - på nær én - ufaglærte
metalarbejdere på Georg Jensen i
Hjørring. Og det bærer lønnen nok
præg af.
Der er ikke de sto-
re efteruddannel-
sesbehov på Georg
Jensen, mener Inge
Andersen og til-
føjer, at kurser
ikke efter-
spørges

blandt medarbejderne. Men mu-
lighederne er der, hvis nogle føler
et behov.
-Vi har en produktion med store
sæsonudsving. Derfor har vi også
studerende inde som afløsere i
sommersæsonen for at kunne op-
fylde de faste medarbejderes fe-
riebehov. 
Faget kunne konstatere, at fabrik-
ken virker lys og venlig, og at der
er en god omgangstone blandt
medarbejderne, ligesom tempoet
ikke virker alt for opskruet. Der er
en del støj fra maskinerne.

Faget havde også
lejlighed til at stu-
dere, hvordan man

forgylder de berømte ju-
lestjerne fra Georg Jen-

sen. Det sker ved
hjælp af en kemisk
proces, hvor strøm
og kemi sørger for,

at julestjerne funkler på den helt
rigtige måde, når guldet er kom-
met på. Iøvrigt genanvendes alle
brugte materialer på Georg Jen-
sen.

Deltagerne i Fagets
studietur
I Fagets studietur 2011 til Hjør-
ring og Frederikshavn deltog Karen
Hechmann, næstformand i FOA
Frederikshavn. Helen Christensen,
faglig sekretær i FOA Frederiks-
havn. Danni Munk Andersen, fag-
lig sekretær i 3F Frederikshavn og
John Karlsson, faglig sekretær i
Metal Vendsyssel.
Når studieturen i år også indbefat-
tede Hjørring, skyldes det, at Me-
tal Frederikshavn og Metal Hjør-
ring fra 1. juli 2011 er fusioneret
og nu hedder Metal Vendsyssel.
Fremover vil studieturene også
omfatte Hjørring.

Fra venstre, Danni Munk, 3F. Tillids-
repræsentant Inge Andersen, Georg
Jensen A/S, Hjørring. John Karlsson,
Metal. Helen Christensen og Karen
Hechmann, FOA.

     

   nsen i Hjørring står for pynten
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Faget besøger Sygehus Vendsy   
Sygehus Vendsyssel, Fre-
derikshavn afdeling var
næste stop på Fagets stu-
dietur, for her arbejder bå-
de FOA-, 3F- og Metal-
medlemmer side om side.
Samtidig er Frederikshavn
sygehus det reneste i re-
gionen, og det skyldes de
dygtige og ihærdige ren-
gøringsassistenter fra 3F.

På sygehuset mødte vi fællestil-
lidsrepræsentant Rose Ludvigsen,
FOA. Tillidsrepræsentant for ren-
gøringspersonalet Birthe Kjeldsen,
3F. Tillidsrepræsentant for portø-
rerne Per Kjærsgaard Nielsen,
FOA og talsmand for håndværker-
ne Ove Nielsen, Metal.
De omkring 100 LO-medlemmer
fra FOA, 3F og Metal arbejder på

et sygehus, der har undergået sto-
re forandringer de seneste år. 

Stor aktivitet 
trods forandringer
F.eks. er akutafdelingen nedlagt.
Der bliver ikke færre forandringer i
fremtiden, for nu melder det nye
supersygehus sig på banen og der
er ingen tvivl om, at der vil blive
færre sygehuse i regionen frem-
over. Om det så kommer til at gå
ud over Frederikshavn, afhænger
af, hvad regionspolitikerne beslut-
ter sig for. Det forhandles der for
tiden om i Regionsrådet.
Selv om der er nedlagt afdelinger i
Frederikshavn, skal man ikke tro,
at sygehuset er et stort tomt spø-
gelse. Der summer stadig af akti-
vitet, for sygehuset er eftertragtet
af patienterne, der kan lide den
gode atmosfære og de rene omgi-
velser. Iøvrigt har Frederikshavn

Kommune lejet sig ind for at be-
nytte dele af sygehuset i forbin-
delse med genoptræning af syge
borgere.

Rose er omdrejningspunktet
Rose er fællestillidsrepræsentant
for både Frederikshavn, Hjørring
og Brønderslev sygehus, til sam-
men Sygehus Vendsyssel. Rose er
næstformand i kontaktudvalget på
Sygehus Vendsyssel der repræ-
senterer 25 faggrupper og er end-
videre medlem af Sektor MED.
Den eneste egentlige klub er FOA-
klubben. Rose refererer til samtli-
ge FOA-afdelinger i regionen, idet
hun er udpeget af disse til at sidde
i hovedudvalget, hvor hun repræ-
senterer OAO/LO grupperne.
-Der har været afskedigelse af få
FOA medarbejdere, og andre stil-
linger er ikke blevet genbesat ved
eksempelvis naturlig afgang i Fre-

Portør Per Kjærsgaard Nielsen viste rundt på sygehuset og også i kapellet, der er
hverdag i portørernes arbejdsområde.
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   yssel, Frederikshavn afdeling
derikshavn, siger Rose Ludvigsen.
Regionen har en omplaceringspul-
je, hvor ansatte der bliver opsagt i
regionen i relation til omstrukture-
ringer kan indgå i.
Til gengæld må man så være ind-
stillet på at rejse langt. Der er jo
et stykke vej fra Frederikshavn til
Aalborg, Farsø, Hobro, eller Nykø-
bing Mors.

80 procent tilfredse
Tillidsrepæsentant Birthe Kjeld-
sen, 3F, fortæller om en tilfreds-
undersøgelse på sygehuset. Den
viser, at 80 procent af medarbej-
derne er glade for at gå på arbejde
hver dag.
Det skyldes nok også, at medar-
bejderne føler, at der bliver taget
hånd om dem, ikke mindst ved
gode sygesamtaler. 
Der bliver taget hånd om sygefra-
været fra starten på sygehuset i

Frederikshavn. Hverken rengø-
ringsassistenterne eller portørerne
får meget efteruddannelse. Hånd-
værkerne deltager en del i efter-
uddannelse, især de yngre, siger
Ove Nielsen fra Metal, der også
forklarer, at de tekniske afdelinger
i Hjørring og Frederikshavn er slå-
et sammen til én afdeling.

Fin rundvisning
Så var der ellers rundvisning på
det store sygehus, der blev om-
bygget og renoveret i 2000, så
det fremstår som et moderne og
tidssvarende hospital.
Så er det lidt sjovt at sygehuset,
da det blev opført i 1909, kun ko-
stede 162.500 kr.
Fagets repræsentanter så et syge-
hus, som ikke mange stifter be-
kendtskab med, når de ligger i de-
res senge som patienter. På taget
så vi - udover den flotte udsigt til

Læsø og Frederikshavn - også al
den teknik, der kræves, for at få
et sygehus til at fungere. Det
samme gjaldt kælderen, hvor Ove
Nielsen fra Metal beredvilligt viste
rundt i de forskellig maskinrum og
værksteder. 
Portør Per Kjærsgaard Nielsen vi-
ste os portørcentralen, de mange
senge, kørestole og meget andet
for at slutte af med faciliteterne til
obduktion og efterfølgende kapel-
let, og det gjorde han på en me-
get værdig og sober måde.
Et godt besøg, hvor vi også fik et
indtryk af, at de forskellige fag-
grupper er gode til at arbejde
sammen på en arbejdsplads i poli-
tisk stormvejr.

John Karlsson, Danni Munk Andersen og Helen Christensen får et kig på de mange
tekniske installationer, fremvist af Ove Nielsen, Metal.

På Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn
afdeling. Fra venstre Ove Nielsen og
John Karlsson, Metal, fællestillidsre-
præsentant Rose Ludvigsen, Helen
Christensen og Karen Hechmann, FOA,
Danni Munk og Birthe Kjeldsen, 3F og
Per Kjærsgaard Nielsen, FOA.



20 »Faget« Frederikshavns fælles fagblad . AUGUST 2011

FAGETS STUDIETUR 2011

Friske rengøringsassistenter fra 3F på Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn afdeling, sørger for et propert sygehus, hvor patienter
og pårørende nyder at komme.

Portørernes opgaver på
Sygehus Vendsyssel, Fre-
derikshavn afdeling er
mangeartede lige fra at
køre med patienter og
sende, bistå på opera-
tionsstuen og sørge for
hjælpemidler.
Her er portørerernes til-
lidsrepræsentant Per
Kjærsgaard Nielsen.
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Charlotte Rasmussen i
forgrunden er i færd med
at monteret årets jule-
stjerner

Tage Karpsø forklarer Fagets redaktionsmedlemmer, hvordan produktionen foregår. Tage har været ansat i 27 år.



Gratis 
advokat-
ordning i FOA
Frederikshavn
Advokat Ole Kildeby
har træffetid i FOA Fre-
derikshavn Constantia-
vej 35 9900 Frederiks-
havn. I samme tidsrum
kan Advokaten træffes
på afdelingens tlf. 46
97 11 70

2011:
Torsdag den 1. september 
kl. 15.30 -16.30

Torsdag den 13. oktober 
kl. 15.30 -16.30

Torsdag den 10. november 
kl. 15.30 -16.30

Torsdag den 8. december 
kl. 15.30 -16.30

Det gratis tilbud omfatter råd-
givning på afdelingens kontor.
Hvis der rejses en sag, eller
det aftales at advokaten skal
udføre en opgave for et med-
lem, betales dette efter aftale
med advokaten.

Rådgivningen kan være forhold
om ejendomshandel, lejebolig,
arv, skilsmisse, dødsfald i nær
familie, erstatningssager og
andre juridiske forhold.

Frederikshavn

FOAs Hjemmeside:
www.foa.dk/frederikshavn

FOA Frederikshavn
Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn

Tlf. 4697 1170 Fax: 4697 1184
E-mail, Faglig afdeling: frederikshavn@foa.dk

FOA Frederikshavns åbningstider 
Mandag 9.00-15.00
Tirsdag 9.00-15.00
Onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag Lukket
Aftal tid for personligt møde – også gerne udenfor 
normale åbningstid.

Råd og vejledning om din pensionsordning
Det er en god ide, at få et pensionstjek engang imellem, og få
styr på spørgsmål som:
• Hvordan er jeg dækket hvis jeg bliver opsagt, 

syg eller invalid?
• Hvilke forsikringer er der i min pensionsordning? 
• Hvordan ser det ud med økonomien,

når jeg stopper med at arbejde?
• Kan jeg lave noget om i min pensionsordning? 

– du har valgmuligheder

Du kan træffe Louise Schrei-
ber-Jakobsen i FOA Frederiks-
havn på nedenstående datoer,
mellem kl. 13.00 og 16.00.

• 4. august

• 1. september

• 13. oktober

• 10. november

• 8. december

Bestil tid til 
en samtale hos:  

Hobrovej 42 C, 1.
DK-9000 Aalborg
Tlf.: 44 39 33 31
www.pensam.dk 
Kontoret åbent hverdage 
fra kl. 8.30-16.00
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1.000 i cirkus med FOA
Igen i år var det et utroligt
populært arrangement, og
næsten alle billetter blev
solgt, eller reserveret på
første dagen ved åbning
for billetsalg.

FOA Frederikshavn synes det er
dejligt at medlemmer med famile
har den gode oplevelse sammen.
Cirkus Dannebrog havde bundet
en flot buket af mange forskellige
artistnumre.
En cirkusforestilling, der var fejen-
de, fortryldende, fantastisk og gav
os publikum et gys og en intens
ægte cirkusoplevelse.
Richter Truppen er fra Ungarn. 
Rekvisitten, som bruges, kaldes i
fagsprog russisk gynge, der bliver
brugt som platform for afsæt, så
artisten skyder gennem luften
med mulighed for at danne mange
formationer inden nedslaget i et
net.
Richter Truppen anses også for at
være en af Europas bedste rytter-
grupper, og de har vundet gulv-
klovnen ved cirkusfestivalen i
Monto Carlo i 2008, den højeste
anerkendelse man kan få indenfor
cirkus. Richter truppen viser akro-
batik på hesteryg, hvor mennesker

og dyr indgår i et tæt samarbejde.
Et ægte cirkusnummer med fart,
farver og fantasi.
Klovnen Totti Alexis. Allerede som
5 årig debuterede han i manegen.
Han er 5. generation af den kend-
te spanske klovnefamilie Alexis.
Han har skabt sin egen karakter,
hvor klovnen smelter sammen
med komikeren og entertaineren.
Han viste også et godt sammen-
spil med den store elefant Ram-
bo. Totti Alexis fejrer i cirkus Dan-
nebrog sin 25. sæson som klovn i
år.
Julie Tchakinova er fra Rusland, og
viste et udsædvanlig flot samar-
bejde med den lille puddel, der la-
ved et væld af komplicerede trick.
Hun fremførte et nummer med
eksotiske dyr, man ikke møder i
hverdagen. Her er det lamaer og
afghanske mynder, som  fylder
manegen. Julie demonstrerer, at
flot sammenspil mellem dyr og
mennesker kun udfolder sig rigtigt,
når det foregår som i en leg.
Jemmy Enoch har lært cykel ekvili-
brismen af sin far Dennie og sin
bedstefar Haddy. Han forsvarer fa-
miliens stolte cykeltraditioner, og
han anses for at være en af de
bedste cykelartister i Europa. Et
nummer med humør, fart og van-

skelig balancekunst. Duo Serjo to
russiske kraftatleter, som er i be-
siddelse af en vildsom fysisk styr-
ke. Nummet er kraftbetonet –
men på samme tid meget ynde-
fyldt og en fryd for øjet.
Josefine Kaselowsky fra Tyskland
viser et potpourri af store dyr: He-
ste, kameler, zebraer og elefanten
Rambo. Nummeret er farverigt,
indholdsrigt og æstetisk, og sam-
spillet mellem mennesker og dyr
kommer til fuld udfoldelse.
Eddy Carello fra Schweiz tempo-
jonglør med musikalsk gehør og
rytmesans. Han spiller på trom-
mer med tennisbolde – og når det
skal gå så stærkt, og de hidsige
rytmer skal skabes, bruger han
tennisbolde – som han griber og
kaster med munden. 
Duo Sifolini fra Bulgarien, levere-
de aftens mest nervepirrende og
dristige luftnummer, hvor de to at-
letiske og toptrænede artister ud-
fører svimlende tricks, mens deres
rekvisithjul hvirvler rundt og rundt.
Et lille udsnit af et meget flot pro-
gram fra Cirkus Dannebrog.

Karen L. Hechmann
Afdelingsnæstformand 
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NYVALGTE:

Nyvalgt tillidsrepræsentant:
Marlene Dam Hald Madsen, 
Område Midt 

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant:
Ninna Kristensen, Caspershus

OPHØRT som tillidsvalgt:

Tillidsrepræsentant: 
Heidi H. Hansen, Område Midt

Arbejdsmiljørepræsentant:
Jette Christensen, 
Socialpsykiatrisk Center

Nye tillidsvalgte

Velkommen til foredrag med 

Karen Marie Lillelund
Mandag den 14. november
kl. 18.30 - 20.30
FFK – hallen Flade Engvej 8 9900 Frederikshavn

»Kommunikation med humoren som forløser« 
Karen Marie Lillelund forholder sig muntert og kritisk til vores må-
de at kommunikere på. Hun hjælper os med at få øje på de sjove
og opmuntrende hændelser i hverdagen, og med at ruske op i den
automatiske kommunikation og erstatte den med
nærværd og tid.

Karen Marie Lillelund giver et bud
på, hvordan man skærper op-
mærksomheden på den gode kom-
munikation i en ofte travl
hverdag, og dermed får hu-
moren med i købet – Én ting er
sikker, det bliver ikke kede-
ligt…..

FOA Frederikshavn er vært med
en lille forfriskning, du skal
derfor tilmelde dig arrangementet se-
nest den 7. november 
på telefon 46 97 11 70.

Vi glæder os til at se dig, til en hyggelig aften, hvor lattermuskler-
ne bliver rørt…

Venlig hilsen FOA Frederikshavn

KUN 

250 plad
ser 

Tilmeldin
g efter

»først til
 mølle«

princippe
t 

HUSK!
Giv FOA Frederikshavn besked,
når du får ny/nyt:

• mobil nummer
• nyt arbejdssted 
• op/ned i tid
• ny mail adresse
• ny stilling
• ansættelsesdato

Send en mail til 

frederikshavn@foa.dk 

med dine rettelser – husk fødsels-
dato og navn og adresse. 

Du kan også ringe på 

46 97 11 70 

med dine rettelser.



FOA-Seniorernes 
aktiviteter 2. halvår
Onsdag den 12. oktober kl. 14.00

Musikalsk foredrag m.fællessang v. Lisa Kock Nielsen
Musikalsk foredrag med emnet ”En tur i biffen”.

Få luftet din indre stjerne i dette dejlige
genhør med nogle af de bedste filmsan-
ge fra tonefilmens start og frem. Vi skal
synge kendte klassikere med Marquerite
Viby, Liva Weel, Pou Reichhardt, Hans
Kurt og mange andre. 

Undervejs kommer vi bag kulisserne og
hører om skuespillere og komponister.

Sangene synges i sangbart toneleje, så alle kan være med. 

Tilmelding: Senest den 5. oktober.
Pris: Kr. 40,- 

Onsdag den 9. november kl. 17.00
Aftenfest
Her vil vi hygge os med god mad og musik. Musikerne er Løjbjerg
Harmonikaklub. 

Vi håber vi ses, og glæder os til en hyggelig og humørfyldt aften. 

Tilmeldling: Senest den 2. november (betaling ved tilmelding)
Pris: Kr. 150,- (ekskl. drikkevarer)

Onsdag den 7. december kl. 13.00
Juleafslutning
Vi serverer lidt god mad samt 1 øl/vand. 

Tilmelding: Senest den 30. november
Pris: Kr. 50,- (betaling ved tilmelding)

Tilmeldinger til alle arrangementer kan ske til:
Ingrid Hansen, Sæby
9840 1639 / 2466 6671
Jytte Jensen 2286 3161
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FOAs

aktivitetskalender
14. november
Karen-Marie Lillelund
»Kommunikation med hu-
moren som afløser«

Se dette nr. af Faget på side
24.

4. december
Juletræ i FFK Hallen

Se Faget nr. 5 - 2011, for
nærmere information.

Sæt� i kalenderen 
allerede nu.



Arrangements-
nummer 800

Afholder generalfor-
samling i afdelingens
mødelokaler

mandag
26. september 2011

Der er ”let” spisning
fra kl. 17.00. 

Mødestart: 
Kl. 18.00 

Sidste tilmelding: 
22. september

Sektorgeneralforsamlinger i FOA     

Kost- og
Service-
sektoren 

Arrangements-
nummer 801 

Afholder generalfor-
samling i afdelingens
mødelokaler

torsdag
15. september 2011

Der er ”let” spisning
fra kl. 17.30. 

Mødestart: 
Kl. 18.00 

Sidste tilmelding: 
12. september

Teknik- og
Service-
sektoren 

Arrangements-
nummer 802

Afholder generalfor-
samling i afdelingens
mødelokaler

mandag
19. september 2011

Der er ”let” spisning
fra kl. 17.30. 

Mødestart: 
Kl. 18.00 

Sidste tilmelding: 
14. september

Pædagogisk
Sektor
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Medlemmer, der har haft 
jubilæum på arbejdspladsen.

25 års jubilarer
5. november 2010
Social-og sundhedsassistent
Helle Sig Andersen
Socialpsykiatrisk Center

4. februar 2011
Social-og sundhedsassistent
Bodil M Bertelsen, 
Socialpsykiatrisk Center

6. juni 2011:
Pædagogmedhjælper
Susie Thomsen Terpet
Børnehaven  Trindelvej

16. juni 2011:
Social-og sundshjælper
Toni Jessen Kristensen
Aktivitscentret, Skagen

23. juni 2011 
Dagplejer
Eli Gåsland, 
Frederikshavn kommune

Jubilarer i FOA



  A – Fag og Arbejde, Frederikshavn

Arrangements-
nummer 803

Afholder generalfor-
samling i afdelingens
mødelokaler

torsdag
1. september 2011

Tilmeldingerne til
dette arrangement er
overstået, men har
været bragt i Faget i
Juni-nummeret.
Har du ikke tilmeldt
dig spisning er du vel-
kommen til general-
forsamling

Social- og
sundheds-
sektoren 

1. Godkendelse af forretningsorden
2. Valg af mødeleder
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetæller
5. Orientering fra sektorbestyrelsen
6. Orientering
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen

Endelig dagsorden kan afhentes i afdelingen eller downloades
via den lokale hjemmeside www.foa.dk/frederikshavn 1 uge før
generalforsamlingerne. 

Sådan tilmelder du dig
• Send en SMS til 6130 2324 Skriv ”arrangementsnummeret”

efterfulgt af mellemrum samt dit fornavn + efternavn samt
hvor mange du tilmelder. 

• Døgnet rundt på tilmeldingstelefonen: 6130 2324. Her skal
du oplyse ”arrangementsnummeret” samt dit fornavn + efter-
navn og hvor mange du tilmelder.

• På telefon 46 97 11 70 direkte til afdelingen

Arrangementsnummer samt oplysning om sidste frist for tilmel-
ding finder du under hvert arrangement.

Værd at vide
Indkomne forslag samt kandidatforslag, der ønskes behandlet på
sektorgeneralforsamlingerne, skal være den respektive sektor i
hænde senest 14 kalenderdage før sektorgeneralforsamlingens af-
holdelse. 
Endelig dagsorden kan afhentes i afdelingen eller downloades på
den lokale hjemmeside tidligst 6 kalenderdage før generalforsam-
lingen afholdes. 
Af hensyn til traktement bedes du tilmelde dig, senest på den da-
to, der står ud for din sektor. 
Social- og sundhedssektoren yder kørselsgodtgørelse ved fælles
transport fra Skagen og Sæby. 

Med venlig hilsen
Sektorbestyrelserne, FOA Frederikshavn

Foreløbig dagsorden 
for de fire sektorer
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1. august 2011:
Sosial-og sundhedsassistent 
Hanne Henssel, Sygehus Vend-
syssel, OM2

40 års jubilæum:
1. maj 2011
Plejer
Oda Pedersen
Socialpsykiatrisk bosted
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Socialdemokraterne 
Frederikshavn

Socialdemokraternes hjemmeside:
www.socdem.dk/frederikshavn

Formand: Danni Munk Andersen
Esbern Snares Vej 17
9900 Frederikshavn

Mob. 3117 9232
E-mail: dannimunk@hotmail.com

Kasserer: Grete Næser, telefon 9843 0544. 
E-mail: grete@naeser.dk

Husk – send din mailadre                           

Socialdemokrater-
nes Bankospil i
Bingohallen 2011

September: 18. – 26.
Oktober: 4. – 12. – 20.
November: 13. – 21. –
29.
December: 7. – 15. 
(Julespil)

Frivillige til
den kommende
valgkamp

Socialdemokraterne Frederiks-
havn har brug for frivillige til
det kommende folketingsvalg.

Kunne du tænke dig at gøre en
forskel og være med til at væl-
te den borgerlige regering?

Partiforeningen har brug for fri-
villige til blandt andet:

• Ophængning af valgplakater
• Gågade aktiviteter
• Dør til dør kampagner
• Uddeling af pjecer og flyers
• Praktisk arbejde i valgkam-

pen

Uanset hvad, og hvor meget
man kan bidrage med i valg-
kampen, er alt mulig hjælp vel-
kommen.
Vi får brug for al den hjælp,
som kan mobiliseres, således
at vi kan sikre en socialdemo-
kratisk ledet regering og vores
egen lokale kandidat, Bjarne
Laustsen et godt personligt
valg.

Alle, som ønsker at give en
hånd med, bedes rette hen-
vendelse til formand Danni
munk Andersen på tlf.: 
31 17 92 32 eller e-mail.:
dannimunk@hotmail.com
således at vi hurtigt og effek-
tivt kan få sat valgkampen i
gang, når Lars Løkke Rasmus-
sen udskriver valget. 

Mød Helle
og Ulla
Se Sommerstævne 
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    esse til Palle Thomsen  PATH@frederikshavn.dk - Det sparer os for porto               

Sommer-

stævne
4. september 2011

Tag familie og klapstole
med til Hals

DUI´s efterskole Bisnap-
gård danner den perfekte
ramme om sommerstæv-
net. Nyd dagen med fami-
lie, venner, kolleger og na-
boer med politik og godt
samvær i fokus.
Foreløbigt program med
mulighed for spændende
tilføjelser:

11.00: Faneindmarch og
velkomst ved re-
gionsformand Mo-
gens Vestergaard

11.15: Fællessang på
plænen

11.30: Ulla Astmann 
i den røde stol

12.00: Frokost på plænen
– Der kan købes
små lækkerier,
kaffe/the og andre
drikkevarer – eller
man kan nyde
medbragt mad

13.00: Helle Thorning
Schmidt taler

13.30: Politisk deltagelse
af de 9 nordjyske
folketingskandida-
ter

14.00: Underholdning
”The boys Of
Bluehill”

15.00: Afslutning med
fællessang

• Gratis adgang
• Spændende ativiteter 

for børn

Klokken er ca. 15.30. Jeg ser
19. etape af Tour de France.
Der går ikke lang tid, før min
opmærksomhed rettes væk fra
cykelløbet af en BREAKING
NEWS udsendelse, der afbryder
transmissionen fra alperne. 

Samtidig tikker en nyheds-SMS fra
Børsen ind – ”Eksplosion i Oslo cen-
trum”. Nu begynder jeg at tænke lidt
over tingene: Er dette endnu engang
militante islamister, der føler sig
stødt over de norske gentrykninger af
Muhammedtegningerne eller af Nor-
ges – ja, Skandinaviens – deltagelse i
krigen i Afghanistan? Konspirationer-
ne er mange. Jeg håber på en sidste,
der kort blev nævnt i nyhederne; ga-
seksplosion. Man har vel lov at håbe
på, at det skete ”blot” er et uheld og
fortsat fredstid. Men nej. 
To timer efter kommer endnu en ny-
heds-SMS; ”En mand skyder vildt om
sig på politisk sommerlejr på norsk
ø”. Jeg må ærligt indrømme, at det
ikke rører mig meget. Vi får jo des-
værre dagligt meldinger om bombe-
sprængninger, drab, overfald og alt,
alt for meget i den dur. Vi er blevet
immune. 
Senere samme aften ringer en jour-
nalist fra Nordjyske til mig, om jeg
kender de DSU’ere, der muligvis er
på Utøya, der på et splitsekund er
blevet omdannet til helvede på jord.
”Nej, heldigvis ikke”, svarer jeg lidt
egoistisk journalisten, efter at have
krydstjekket facebook. Som om det
var værre, hvis jeg gjorde. Da jeg
lægger på, overmander tankerne mig.
Jeg kunne sagtens have kendt nogen
deroppe, tænker jeg. Det er Norge.
Et så fredeligt land, så tæt på Dan-
mark. Det kunne ligeså godt have
været på mit DSU’s kongres, en gal-
ning var gået amok.. Det er jo vores
søsterparti, AUF, der er offeret her.
Det er frygteligt at tænke på. Og føl-

gerne.. Skal vi nu til at hyre vagter til
vores sammenkomster?! Jeg skriver
straks til Peter Hummelgaard, vores
forbundsformand; Det må ikke ske!
Vi skal fortsætte, som vi altid har
gjort. Koste hvad det vil!
Tankerne kører rundt i hovedet på
mig resten af aftenen og de følgende
dage. Hvem i alverden kan dræbe
unge mennesker, som blot vil en
bedre verden? Unge mennesker som
mig. Som den lokale VU-formand,
med hvem jeg sammen holdt tale til
vores mindehøjtidelighed. Som de
unge, der mødte op til mindehøjtide-
ligheden i Frederikshavn. Frygteligt.
Det er svært at finde ord. Men én
ting er blevet klart; Vi står sammen
om demokratiet. Det demokrati, som
det højreradikale monster forgreb sig
på den aften. Han forbrød sig på de-
mokratiets vigtigste principper: Fri-
hed. Lighed. Og solidaritet. Frihed til
hver sin mening. Lighed trods menin-
ger. Og solidaritet til accept af andres
meninger. 
Midt i al sorgen, fortvivlelsen og håb-
løsheden, skal vi se lyset. Det drabs-
manden har villet med sin aktion – at
splitte et demokrati – har haft mod-
satte virkning. Demokratiet er rykket
tættere sammen!
Norges statsminister, Jens Stolten-
berg, udtalte efter angrebet, hvad vi
alle tænker i disse tider: ”Ingen skal
bombe os til tavshed.” Jeg er enig! Vi
skal fortsætte, som vi plejer. Vi skal
arrangere lejre, vi skal hjælpe hinan-
den, og derigennem bestige demo-
kratiets Alpe d’Huez.
I Danmark er demokratiets dag den
5. juni 1849. Skandinavien har også
fået sin dag. Den hedder den 22. juli
2011. Vi må ikke glemme de ofre,
vores norske søstre og brødre har
bragt i demokratiets tjeneste. Demo-
kratiet består i dag, og det gør det
også i morgen, uanset bomberne.

Danni Munk Andersen, formand

Nu står vi for alvor sammen
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LO Frederikshavn

LOs Hjemmeside:
www.lo-frederikshavn.dk

LO Frederikshavn
Danmarksgade 71, 1. t.v. 9900 Frederikshavn

Telefon 98 42 97 16 - Mobil, Cai Møller: 2048 4166

E-mail: formand@lo-frederikshavn.dk

Læs hjemmesiden www.lo.frede-
rikshavn.dk
hvor der er flere fagpolitiske nyhe-
der og indlæg, som du måske ikke
ellers hører om samt praktiske
guidninger og oplysninger. 

Socialrådgiverordning 
for alle
i Frederikshavn Kommune
LOs socialrådgiverordning er et åbent
tilbud for alle borgere i Frederikshavn
Kommune. Her kan du henvende dig,
hvis du er i tvivl om afgørelser på soci-
alkontoret, pension og lignende spørgs-
mål. 

Socialrådgiver Helle Frank træffes man-
dag og tirsdag kl. 8.00-13.00 og tors-
dag kl. 8.00-18.00.
Der skal altid aftales tid på telefon
9842 5543, før du møder op.
Adresse: Danmarksgade 71, 1. t.v.
9900 Frederikshavn

Ingen nemme løsninger
Som det fremgår af lede-
ren på side 2 i dette blad,
kan man konstatere, at
det, der helt enkelt er
brug for, er flere nye job
og det ligger et stykke ud i
fremtiden at hente – ikke
kun ifølge lokale ”pessi-
mister” men også ifølge
beskæftigelsesministeren. 

Der er således ikke nogen nemme
løsninger lige til at høste, hvorfor
LO Frederikshavn og Arbejdsmar-
kedscentret i Frederikshavn Kom-
mune er enige om, at der skal ske
noget ekstraordinært. 
Der er brug for en speciel intensiv
indsats ”her og nu” i forhold til de
ledige, der er i risikogruppen for at

falde ud af dagpengesystemet.
Der er også brug for en fremadret-
tet indsats ”på den lange bane” for
at undgå, at ledige på sigt mister
dagpengeretten – ”på sigt” er i
denne forbindelse indenfor en
overskuelig fremtid.

LO er med i arbejdet
Der er nedsat en arbejdsgruppe
med repræsentanter fra LO Frede-
rikshavn og Arbejdsmarkedscen-
tret, som arbejder på at udforme
en strategi for, hvordan vi lokalt
håndterer denne svære situation.
En strategi, som løser problemstil-
lingen for de ledige OG SAMTI-
DIGT sikrer, at det ikke sker på
bekostning af de, som er i arbej-
de.
Udgangspunktet for arbejdet er, at
”vi ikke bare skal have mere af det

vi plejer”, men at der skal tænkes
nye strategier i forhold til det loka-
le arbejdsmarked. – Det er i hele
lokalsamfundet
interesse at vi imødegår de foran-
nævnte konsekvenser, hvorfor det
er nødvendigt ALLE arbejdsmarke-
dets parter bidrager i arbejdet.

Vejen og målet
Fra LO repræsentanternes side
bruger vi aktivt de udmeldinger og
oplevelser, som de ledige giver
deres fagforeninger og a-kasser
konstruktivt i forsøget på at lave
noget konkret ”der du’r ude i det
virkelige liv”.  Vi bruger også alle
signaler fra de forskellige er-
hvervs- og arbejdsmarkedspoliti-
ske fora, vi er repræsenteret i.
Det fælles mål er at blive enige
en strategiplan, som formentligt
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Bestyrelsen for 
LO Frederikshavn 
seniorerne består af:
Formand Kirsten Sørensen 
(tlf. 2074 2893)
Næstformand Alice Madsen 
(tlf. 9842 2344)
Kasserer Bodil Andersen 
(tlf. 9842 8201)
Best.medl. Else Christensen 
(tlf. 9842 1796)
Best.medl. Metha Jensen 
(tlf. 9842 8065)
Best.medl. Inge Nørgård 
(tlf. 9842 4385)
Best.medl. Gerda Husth 
(tlf. 9842 6288)

Program for 2. halvår 2011
Klubben mødes hver torsdag for-
middag i Maskinhallen lokale 1 fra
kl 09.00 - 11.30. Der serveres kaf-
fe og franskbrød for 5,00 kr. Der
spilles forskellige spil og hyggesnak-
kes over bordene (måske om den-
gang og ka' du huske ....). Billetter
til nedenstående program kan kø-
bes på torsdagsmøderne. 

August:
11. august kl 09.00 starter klub-
ben op igen efter ferien med hygge,
social samvær og friskbrygget kaffe.

September: 
Onsdag den 21. september kl
10.00 kører Klubben til Håndvær-
kergården i Hjørring, hvor man viser
de mange forskellige håndværk i
funktion. Der serveres frokost (2
halve stykker rugbrød + en fransk-
brødsmad og kaffe.
Herefter køres der til efterlønsklub-
ben i Skagen, hvor der er under-
holdning og kaffe. Pris for denne
hyggelige dag: 140,00 kr for med-

lemmer og 170,00 kr for ikke-med-
lemmer. Billetter sælges på Klub-
møderne den 8. og den 15. sep-
tember.

Oktober:
Onsdag den 19. oktober kl 14.00
i Maskinhallen lokale 4 er der dejlig
underholdning v/ Gårdsangerne fra
Dronninglund. Der serveres kaffe og
kage. Pris 60,00 kr for medlemmer
og 75,00 kr for ikke-medlemmer.
Billetter sælges på Klubmøderne
den 6. og den 13. oktober.

November:
Onsdag den 14. november kl
14.00 afholdes bankospil i Maskin-
hallen lokale 4. I pausen serveres
kaffe og kage. Pris 25.00 kr for
medlemmer og 40,00 kr for ikke-
medlemmer. Billetterne sælges på
Klubmøderne den 3. og den 10.no-
vember.

December:
Torsdag den 8. december kl
12.30 sluttes året af med julefro-
kost (og risalamanda m/behørig
mandelgave) og musik. Vigtigt: man
skal selv medbringe tallerken og be-
stik. Pris 130,00 kr for medlemmer
og 160,00 kr for ikke-medlemmer.
Billetter sælges på Klubmøderne
den 24. november og den 1. de-
cember.

Januar 2012:
5. januar starter klubmøderne op
igen.

Onsdag den 18. januar kl 14.00
er der generalforsamling i Maskin-
hallen lokale 4. Medlemskortet
(kontingentet for 2011 er 50,00 kr)
og skal være fornyet.

Klub aktiviteter i LO's tværfaglige 
pensionist- & efterlønsklub 
Frederikshavn afdeling

kommer til at indeholde bl.a. no-
get om en tæt virksomhedskon-
takt, udannelse, rotation og et –
endnu – tættere samarbejde mel-
lem Arbejdsmarkedscentret og LO
A-kasserne. 

Vi ønsker ingen slagsmål
Arbejdsmarkedschef Flemming
Søborg udtaler: ”Vi ønsker ikke et
slagsmål med fagforeningerne,
hver gang vi har fundet en plads
til en udstødtstruet”, og dette øn-
ske er LO Frederikshavn enig i. Vi
ønsker en aftale om, hvad og
hvordan vi gør tingene.

Cai Møller, LO-formand.

»Vi ønsker en aftale om,
hvad og hvordan 
vi gør tingene«

Cai Møller, LO
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Faget,
FOA 
Frederikshavn
Constantiavej 35,
9900 Frederikshavn
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Faget i 2011
Nr. 1: Deadline 20. januar 2011

Udkommer 19. februar 2011
Nr. 2: Deadline 21. februar 2011

Udkommer 26. marts 2011
Nr. 3: Deadline 19. maj 2011

Udkommer 18. juni 2011
Nr. 4: Deadline 25. juli

Udkommer 27. august 2011
Nr. 5: Deadline 17. oktober 2011

Udkommer 19. november 2011
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