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Kanonvalg til Bjarne
Side 24

Bliv medlem i FOA
Side 4-5 og 29

Skagen Kirkegård
Side 12-14

Se julefesterne fra din fagforening inde i bladet



Frederikshavns fælles fagblad

Fælles LEDER

Jørn
Larsen
Metal

René
Johansen
FOA

Morten
Dahlberg
3F

Folketingsvalget
Havde resultatet af Folketingsvalget 2011 set ud
som i Frederikshavn og Hjørring, havde vi været man-
ge problemer kvit.
Så havde der været rent og rødt flertal uden de radi-
kale.

Specielt Folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) fik et
helt forrygende valg, hvor han slog sin egen stemme-
rekord. 8.500 personlige stemmer i Frederikshavn
alene og 18.733 stemmer samlet i Nordjylland. Det
er noget, der giver genlyd.
Vi ved, at Bjarne vil bruge sine stemmer til gavn for
landsdelen. Det er også tiltrængt, for vi mangler
vækst, virksomheder og beskæftigelse.

Valget gav som bekendt en regering bestående af So-
cialdemokraterne, de radikale og SF. Efter valget har
VKO-blokken i ophøjet surhed over, at de mistede
magten, beskyldt S-R-SF regeringen for løftebrud.

Men vi kan også tælle til 90 mandater. Sådan er
dansk politik. Der skal 90 mandater til et flertal. Har
man ikke 90 mandater, så er der intet flertal. Derfor
kan der ikke være tale om løftebrud. Det er simpel
matematik.

Der venter S-R-SF regeringen store udfordringer:
der forsvinder tusinder af industriarbejdspladser i år.
Det kender vi også til i Nordjylland.

mange tusinde ledige mister dagpengeretten i 2012.
Det kender vi alt for godt til i Nordjylland.

Tusinder af ledige venter på at få en uddannelse eller
efteruddannelse. Ikke mindst i Nordjylland
Omkring 10.000 unge mangler en praktikplads for at
fuldføre deres uddannelse. Mange unge i Nordjylland
må søge langt bort for at få en uddannelse.

En del af S-R-SFs regeringsgrundlag er omstilling til
grøn energi. Det kan betyde mange ting, men vi vil
påpege, at grøn energi er et must for det sparer pen-
ge til opvarmning og belysning, og ikke mindst be-
skæftigelse.

Vi ser med tilfredshed, at den nye regering har anlagt
en mere human tone over for indvandrere. Så håber
vi, at tonen bliver lige så mild over for alle de ledige,
som går uvirksomme  uden egen skyld.

Først og fremmest må vi have ryddet op i de nedskæ-
ringer på uddannelse- og efteruddannelsesområdet,
som den tidligere VKO-blok gennemførte. Uddannel-
se er vigtig for FOAs, 3Fs og Metals medlemmer.

Den nye regering skal have tid til at komme i gang.
Derfor venter vi med at kritisere regeringens politik,
før vi har set de første lovforslag.

FAGET ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR



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.

TELEFON 96 22 23 24

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

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 12.00 og 12.30 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:

17. november
15. december

Tjek for evt. ændringer på
vores hjemmeside:
www.metalvendsyssel.dk
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Tusind tak for den helt uover-
trufne opbakning til folke-
tingsvalget her den 15. sep-
tember.  Mere end 8.500
personlige stemmer i Frede-
rikshavnkredsen og ikke min-
dre end 18.733 stemmer i
hele Nordjylland rakte til en
flot tiendeplads på landsplan,
men en ministerpost blev det
så ikke til i denne omgang.
Det går jo nok også endda. 

Jeg vil fortsætte med at kæmpe
for nordjyske interesser på tinge,
og der er mere end rigeligt at tage
fat på. Der er kæmpestore udfor-
dringer i forhold til at skaffe de ar-
bejdsløse job og give dem relevant
uddannelse. Samtidig skal vi sørge
for, at ingen falder ud af dagpen-
gesystemet. De ti tusind unge, der
står uden praktikpladser har også
brug for en hjælpende hånd.

Løftebrud? 
Den ny opposition påstår, at Soci-
aldemokratiet har begået en mas-
se løftebrud i forbindelse med ud-
arbejdelsen af regeringsgrundla-
get. Det er ingenlunde tilfældet.
Da tilbagetrækningsaftalen blev
lavet den 13. maj, sagde vi allere-
de dengang, at hvis ikke S, SF og
ENL fik absolut flertal ved næste
valg, ville det blive konsekvensen,

at der efter et valg ville være et
flertal for at gennemføre aftalen.

Efterlønnen blev tabt
Man kan endda sige, at der har
været en folkeafstemning om at
bevare efterlønnen.  Desværre
faldt den ikke ud til vores fordel,
idet kun 41 pct. stemte på de tre
partier, hvorimod 59 pct. støttede
de partier, som vil af med efter-
lønnen, så man kan ikke påstå, at
vi har begået noget løftebrud. 

De borgerlige 
skal lige vænne sig
Her er de borgerlige partier i sær-
klasse for sig selv. Det var de bor-
gerlige, der hundredvis af gange
sagde, at ”vi hverken rører dag-
penge eller efterløn”. De har be-
gået så mange løftebrud, mens de
sad i regering, men nu skal de
selvfølgelig lige vænne sig til, at
det er slut. Men folk forventer
selvfølgelig, at socialdemokrater
er bedre til at holde løfterne end
de borgerlige, fordi de sidste reelt
aldrig har ment de løfter, de har
givet de ganske almindelige løn-
modtagere. . De borgerliges løfte-
brud er talrige men det værste er
nok at de ikke øvede rettidig om-
hu da krisen kom og aflyste skat-
telettelserne i stedet skar de på
dagpenge og uddannelse, derved
blev vi fattigere for det er jo det vi
skal leve af i fremtiden. Mere en
170.000 job er forsvundet, vi
kunne så let som ingenting have
investeret i alternativ energi og la-
vet fornuftige offentlige investerin-
ger

Folketinget i arbejde
Valgkampen er derfor slut. Nu
skal Folketinget i arbejde. Den ny
opposition skal til at vænne sig til

at være i opposition. De dage,
hvor Pia Kjærsgaard svang diri-
gentstokken, er ovre nu. Både den
ny regering og oppositionen, hvis
den vil have indflydelse for at få
Danmark tilbage på sporet. For
det var jo intet mindre end et
håndværker tilbud med et under-
skud på 85 mia. kr., vi overtog ef-
ter de borgerlige. Vi har gjort det
før og er parat til at gøre det igen:
at genrejse landet efter en tiårig
borgerlig periode, hvor de har sat
alt over styr. Vi fik rettet skuden
op efter Schlüterregeringerne i
80´erne, og vi vil nu gøre det
samme igen her, selv om VKO har
brugt hele råderummet i dansk
økonomi samt hævet arvesølvet i
form af SP-midlerne, og at de
fortsat vil pantsætte landet ved at
betale efterlønspengene tilbage.
Penge, som de borgerlige ikke har,
og som de havde brugt bl.a. til at
give de rigeste skattelettelser for.
Derfor skal staten ud og låne hver
en krone der skal betales tilbage.
Det bliver dyrt med renters rente,
og regningen vil endnu en gang
blive smidt i børneværelset. Det

Vores 
METAL-mand 
i Folketinget

BJARNE 
LAUSTSEN 
Folketings-
medlem for 
Socialdemokraterne

Af hjertet ta
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  k

vil koste et sted mellem 20 og 40
milliarder ekstra at skære så dybt i
efterlønnen..

Nyt dagpengesystem
Selvom tilbagetrækningsreformen
ser ud til at blive gennemført
uændret, er det vigtigt at huske
på, hvem det var der lavede 
aftalen og også har forringet de
arbejdsløses vilkår ved at halvere
dagpengeperioden og fordoble
genoptjeningskravet samt fjernet
de arbejdsløse uddannelsesmulig-
heder. Til gengæld er mange ble-
vet eksperter i at tyde Hitlers
håndskrift og at tyde diverse fug-
learter. Vi har derfor behov for en
helt anden kurs for de lediges op-
kvalificering. Jeg har foreslået vo-
res ny beskæftigelsesminister en
let og elegant løsning på dette
problem, ved at alle de timer,
man bliver aktiveret tæller med
som genoptjening, så folk kan bli-
ve i dagpengesystemet. Det vil gi-
ve et helt andet fokus på, at akti-
vering faktisk er noget positivt og
vil være med til at skabe tryghed i
dagpengesystemet. 

SKAGEN BYKLUB
Julefrokost for efterlønnere 
og pensionister

Lørdag den 26. november 2011 kl.
12.00
Mosegårdsvej 14, 9990 Skagen

Som tidligere år, vil der blive afholdt jule-
frokost for efterlønnere og
pensionister, som hørte under den tidligere
Skagen-afdeling

Tilmelding hurtigst muligt – til Ivan Pe-
dersen, tlf. 4056 1741

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Skagen Byklub
www.metalskagenbyklub.dk

DANSK METAL VENDSYSSEL
afholder julearrangement for pensionister

Arrangementerne afholdes i Hjørring og i Frederikshavn på følgen-
de datoer:

Tirsdag den 29. november 2011 mellem kl. 14 – 16
på Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6, 9800 Hjørring
Tilmelding til arrangementet senest fredag 25. nov. 2011
på telefon 96 22 23 24 .

Fredag den 2. december 2011 mellem kl. 10 – 12 
I Metalhuset,  Håndværkervej 2, 9900 Frederikshavn.
Ingen tilmelding.

Det vil være muligt, at købe posebilletter til juletræsfesten, som
afholdes i FFK-hallen 28. dec. 2011.

Det vil glæde afdelingen at se dig til et af disse arrangementer.

Ved fremmøde på dagen vil du modtage en julehilsen fra afdelin-
gen. 
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Onsdag den 28. december 2011
fra kl. 14 – 17.
i FFK-hallen, Flade Engvej, 
9900 Frederikshavn
for afdelingens medlemmer med
børn

Medlemmer med børn kan tegne sig for 
1 stk. julepose pr. barn under 18 år.
Medlemmer uden børn kan tegne sig for 
i alt 1 stk. julepose.

Pris pr. pose kr. 30,00

Poserne udleveres fra kl. 16.00-17.00

Listerne, hvorpå man kan tegne sig, er fremlagt
i klubberne eller hos tillidsrepræsentanten og på
afdelingskontoret fra mandag den 21. novem-
ber 2011.
Listen slutter fredag den 9. december 2011 
kl. 12.00.

Medlemmers børn u/18 år, som deltager i jule-
træsfesten, vil ved indgangen få udleveret 1 bil-
let gældende for:

1 pølse m/brød + 1 sodavand
eller
1 is + 1 sodavand

Fredag den 30. december 2011
Fra kl. 17 - 20
på Vendelbohus, 9800 Hjørring
for medlemmer med børn 
og børnebørn

Posebilletter til medlemmernes børn og børne-
børn under 15 år kan købes på afdelingskonto-
ret.

Pris pr. pose kr. 30,00.

Sidste frist for afhentning af posebilletter er:

Fredag 16. december 2011.

Af hensyn til levering af poser er det nødven-
digt, at denne frist overholdes.

Bestyrelsen

JULETRÆSFEST 
DANSK METAL 
VENDSYSSEL 

Der afholdes juletræsfest
I Frederikshavn og Hjørring på følgende datoer:
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Metal
seniorer
Frederikshavn

Afholder Generalforsamling
Onsdag den 30. november
2011 kl. 10.00
Hos Metal Vendsyssel,
Håndværkervej 2, 9900
Frederikshavn

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af formand

På valg er:
• Svend Jensen

3. Valg af 3 
bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:
• Chr. Jensen
• Ib Nielsen
• Henry Nielsen

4. Valg af suppleant

5. Eventuelt

METAL VENDSYSSEL

Konstituering i Metal
Konstituering af bestyrel-
sen efter generalforsam-
lingen 2011 i Metal
Vendsyssel.

Oplysningsudvalget:
John Karlsson - formand
Mogens Bjerre
Morten Christiansen
Tommy Kristensen
Ole Fransen
Per Christensen
Preben Larsen

Skolekontakt-udvalg:
John Karlsson
Morten Møller Christiansen

Arrangement-udvalget:
Jørn Larsen
Mogens Bjerre
John Karlsson
Søren Larsen

AOF:
John Karlsson

Hånbækgaarden:
John Karlsson

Miljø- & socialudvalget:
John Karlsson - formand
Anders Lindhardt
John Kracht
Jette Snørbjerg
Børge Larsen
Carl Ole Hansen

Overenskomst- 
og kongresudvalget:
Jørn Larsen – formand
Mogens Bjerre
John Karlsson
Frank Pedersen
Jonny Jacobsen

Ungdomsformand:
Rene Jørgensen

Ungdomsudvalget:
Mathias Melchior Skov - formand
Casper Menne
Nicolaj Bo Pedersen
Dennis Gresslehner

Transportudvalget:
Claus Rishøj-Andersen

Det offentlige udvalg:
Per Bech Christensen

Ligebehandlings- og
Familiepolitiske udvalg:
Per Bech Christensen

IT- tele- & medieudvalget:
Henrik Madsen

Bygge- & anlægsudvalget:
Jan E. Andersen

Industriudvalget:
Jonny Jacobsen

Seniorudvalget:
Svend Jensen - formand 
Frederikshavn
Svend Erik Pedersen - formand
Hjørring
Jørgen Hansen - formand 
Hirtshals

Jan Henrik 
Pedersen er valgt
som ny tillidsre-
præsentant hos
Mekanord 2009
A/S.

Tillidsvalgte
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Ungdomsgården Hånbæk - det er h       
Ungdomsgården Hånbæk
er en selvejende institu-
tion, der har driftsoverens-
komst med kommunen.
Det lyder ret kedeligt,
men Ungdomsgården er
bestemt ikke kedelig. 

Det kunne Faget konstatere, da vi
besøgte Ungdomsgården i okto-
ber. Klokken var lidt over 12, og
der var ikke mange børn. De kom-
mer først lidt senere på dagen.
Men dem vi så var glade børn,
som var med på den værste, også
til et billede af scenen, hvor de
omgående hoppede op, så vi kun-
ne få et billede i kassen af teatret.

Over normeringen
-Der er tilknyttet 247 børn, som
kommer om dagen, selv om vi
kun er normeret til 220, fortæller
lederen, Tina Lund Andersen.
Med under besøget var formanden
for Ungdomsgården Anders Brandt
Sørensen, souschef Palle Thom-

sen og næstformand John Karls-
son, Dansk Metal Frederikshavn.
-Men så er der også lige 300
medlemmer om aftenen til for-
skellige aktiviteter. Ungdomsgår-
den har åben dagligt fra kl. 11.30
– 22.00. 
Udover børn og unge, der kommer
hver dag, har Ungdomsgården en
Seniorklub – folk over 18 år og
helt op til 50 år. De kommer hver
onsdag, og der er også afsat en
medarbejder til seniorklubben. Det
er så populært, at vi har lukket for
tilgang, fortæller Tina Lund Ander-
sen.

Rundet af 
arbejderbevægelsen
-Ungdomsgården opstod først i
50erne som Ungdommens Hus.
Det var fællesorganisationen, (LO 
i dag) der var initiativtager.
Starten var i Fredensgade midt i
50’erne. Her var der også ung-
doms- og fritidsklub.
I 1972 besluttede man at bygge
på Rømøvej og byggeriet stod

færdigt i 1973, og der har været
lidt knopskydning igennem tiden,
især indvendigt, hvor der er æn-
dret lokaler efter tidens behov.- 
-Vi tilbyder alle de aktiviteter, som
børnene ønsker. Lektiehjælp, glas-
kunst, fodbold, pool, bordtennis,
teater, wii-anlæg, video, musik
med musikpædagog, og vi har en
båd og sejler ture om sommeren.
Vi tager i Fårup Sommerland, og
vi deltager i sportsturneringer og
har lige vundet VM (Vendsyssel-
mesterskaberne), hvor vores ka-
nondygtige bordtennisspillere i
triumf hjembragte både guld- og
sølvmedaljer, 18 i alt. Vi har to bi-
ler. En 19-personers (nyindkøb) og
en ni-personers. Bilerne bruges til
alle mulige transportformål for vo-
res børn og unge. Den nye bus
kan huse 19 samt føreren. Den fik
Ungdomsgården billigt, for de er
også gode købmænd.

Bestyrelsen
-Vores opgave som bestyrelse er,
at børn og unge har det godt, og

Herover er Ungdomsgårdens børn ved
at demonstrere, hvordan en scene fun-
gerer. Til venstre andre aktiviteter og
leder Tina Lund Andersen med et ek-
sempel på, hvad der kreeres i huset.



»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . NOVEMBER 2011 9

METAL VENDSYSSEL

     her, børn, unge og ældre er glade
at vi påtager os et socialt ansvar.
Vi vil gerne som fagbevægelse gø-
re vores indsats for, at børnene
med forskellig baggrund har en
god barndom med plads til alle.
-Når vi har en god bestyrelse, så
er det meget lettere for mig at le-
de  institutionen. Det er en luksus
at være leder på denne måde. Vi
er en selvejende institution og står
meget mere frit i forhold til offent-
lige institutioner, siger Tina Lund
Andersen.

Langtidsplanlægning 
mangler
Desværre har kommunen ikke en
langsigtet planlægning for vores
område. Det betyder, at vi har
penge nok i en periode, og så lige
pludselig i oktober måned opdager
vi, at vi mangler penge, når kom-
munen skal til at budgettere.
-Det optimale er, at vi ved, hvad
vi har at gøre med. Så kan vi
langtidsplanlægge, siger forman-
den Anders Brandt Sørensen.
-Det er jo lidt underligt, at kom-

munen blander sig i, hvad kontin-
gentet skal være. Det ville vi ger-
ne selv bestemme.
-Vi er en billig institution. Vi sør-
ger for at beskæftige de unge på
en sund og naturlig måde med vo-
res aktiviteter. Det betyder noget,
at vi rundet af arbejderbevægel-
sen, siger Anders Brandt Søren-
sen. John Karlsson påpeger, at po-
litikerne burde tænke over, hvor
vigtig en opgave, Ungdomsgården
udfører. Vi samarbejder med både
boligforeninger, kommunen, Politi,
netværksgrupper, skoler og foræl-
dre. Derudover har vi også god
kontakt med andre klubber i områ-
det.
-På et tidspunkt havde vi også en
gademedarbejder, fortæller Anders
Brandt Sørensen.- Han blev spa-
ret væk. Gademedarbejderne gik
rundt i byen på opsøgende arbejde
blandt de unge. Det var rigtigt
godt. Det kunne vi godt tænke os
blev genoplivet, for en gademed-
arbejder opfanger en masse signa-
ler om, hvad der rører sig blandt

de unge. Så kan man tage hånd
om problemerne på forhånd.
Ungdomsgården har også sit eget
medlemsblad BANANNYT.

Bestyrelsen
Bestyrelsen er bredt sammensat
af folk fra hele samfundet.
Bestyrelsen holder møde fem gan-
ge årligt. Anders Brandt Sørensen
er det politiske talerør udadtil. 
Repræsentantskabsmøde holdes
én gang årligt, og her kunne vi
godt ønske os, at fagbevægelsen
sluttede mere op omkring institu-
tionen – nu det er dem selv, der
har opfundet den, siger John Karls-
son. Der er 12 lønnede ansatte og
i perioder personer i jobtræning. 

Formand: Anders Brandt Sørensen
Næstformand: John Karlsson,
Dansk Metal Frederikshavn
Valgt af repræsentantskabet:
Cai Møller, LO Frederikshavn
Forældrerepræsentanter: Karsten
Højmark, Tina Kjeldberg, Jesper
Strægaard og Birgit Andersen.

Der er både bar og musikrum i Ung-
domsgården. Børnene kan gå på nettet
eller bruge spil. Bordtennis, hockey og
basketball er andre aktiiviteter, eller
hvad med en sejltur i egen båd?

Ungdomsgården Hånbæk bruger alle
nye medier for at matche de unge. Fa-
cebook og internettet er naturlige red-
skaber.
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Lørdag den 10. september 2011 holdt Metal Vendsyssel Fiskekonkurrence

52 glade fiskere mødtes hos Dvergetved Søpark. Trods det lidt ”grumsede” vejr, blev der fanget mange flotte
fisk. Til frokost blev der serveret grillede pølser og drikkevarer for ”Fiskerne”.

Ren råhygge blandt metallerne. Glade vindere blandt voksne og børn høster æren af de største fangster.

Så blev der fisket i Metal

METAL VENDSYSSEL

»mandecentret« hjælper mænd og par i krise
Er dine job- og familiemæssi-
ge problemer i top og økono-
mien i bund, så kan det være
svært at overskue den nær-
meste fremtid. Så er det godt
at have andre øjne til at finde
en sammenhæng i et kaos,
du ikke selv kan tackle. 
Det hjælper det nyoprettede
»mandecentret« med. 

-Du får rådgivning, som er ano-
nym og gratis, siger Jesper Rou-
sing, centerleder på »mandecen-
tret« i Aalborg. Vi kommer også
gerne til Frederikshavn og holder
møde. »mandecentret« er allerede
etableret i København, Odense,
Aarhus, Aalborg, Viborg, Herning,
Lolland-Falster og Esbjerg, fortæl-
ler Jesper Rousing. -Vores økono-
mi kommer fra satspuljemidlerne,
og vi arbejder på at komme på fi-
nansloven.

Mænd viser ikke følelser
-Vores målsætning er at hjælpe
mænd i krise. Mænd er ikke gode

til at vise følelser og få talt om de
helt personlige problemer. Det
hjælper vi dem med. Vi har mænd
fra alle samfundslag i både den
private og offentlige sektor, for vi
kan også mærke, at den økonomi-
ske krise kradser i folks økonomi.
Når økonomien går i rødt, er det
ofte med familiemæssige konse-
kvenser til følge. En skilsmisse lu-
rer i horisonten, eller den har alle-
rede fundet sted, og manden har
ikke set det komme. Så er der
måske salg af hus eller tvangsauk-

tion. Hvad med gælden? Hvem
skal have børnene, og hvad med
fremtiden? 
I Danmark er et job lig med identi-
tet. Har du ingen job, så har du in-
gen identitet, og det oplever man-
ge mænd som noget grusomt.
-Mange spørgsmål og problemer
hober sig op for mænd i krise,
konstaterer Jesper Rousing. Men
alt er ikke katastrofer. Vi har
mænd, vi taler med i en time eller
to, så kommer de videre. Andre
har behov for mere rådgivning, og
her hjælper vi på vej med kontakt
til offentlige myndigheder. Vi har i
forvejen aftaler og samarbejde
med flere kommuner.

Sådan får du hjælp
Centerleder Jesper Rousing under-
streger, at rådgivningen er gratis
og anonym.
-Mænd, som ønsker at få rådgiv-
ning på »mandecentret« kan kon-
takte os på telefon 7025 9019
eller via vores hjemmeside man-
decentret.dk

Leder af »mandecentret Jesper Rousing.



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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Skagens kirkegårde - her er kompeten  
Skagens Kirkegårde består
af tre kirkegårde: Skagen
Kirkegård, Højen Kirke-
gård og Assistents Kirke-
gård. Faget besøgte Assi-
stents Kirkegård midt i
Skagen, der udover at væ-
re en usædvanlig flot og
velholdt kirkegård, også
har et kunstnerafsnit med
de kendte skagenskunst-
nere, Ancher og Krøyer
med flere. Kirkegården
holdes ved lige af  dygti-
ge, gartnere, 3F-medlem-
mer, der selv mener, de
har en god arbejdsplads.

Sammen med faglig sekretær Finn
Jenne, 3F Frederikshavn, der har
den daglige kontakt med gartner-
ne, besøgte vi kirkegården for at
høre, hvad dagligdagen byder en
gartner.
På kirkegården arbejder 13 gart-

nere, en anlægsgartnerelev i vok-
senlære og en fleksjobber. Som
ansat er gartnerne garanteret løn
som faglærte gartnere, og samti-
dig forpligter man sig til uddannel-
se i 10 uger over to år. Sådan si-
ger lokalaftalen, og medarbejder-
ne på kirkegården mener, at det er
en fornuftig lokalaftale, der ligger i

den bedre ende, når det gælder
kirkegårde.

Fem arbejder hele året
Fire af gartnerne er beskæftiget
hele året samt lederens assistent,
der er væksthusgartner. Der er ik-
ke så meget at lave om vinteren,
så resten af medarbejderne bliver

Birka Pedersen assisterer ved begravel-
ser blandt andet med klokkeringning,
sørger for salmebøger og følger til gra-
ven.

Kurt Jacobsen i færd med at lægge flis ud.

Kapellet er opført i 1925 af den kendte arkitekt Ulrik Plesner.
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     ncerne garanterede

vinterhjemsendt i tre måneder og
kommer så ind igen i marts. Le-
dighedsperioden kan bruges til ud-
dannelse, f.eks. i Sandmosen, der
har specielle kurser for kirkegårds-
gartnere.

Mange funktioner
Funktionerne er mange på kirke-

gården. Der skal pyntes med gran
op mod jul og det skal senere fjer-
nes. Gravene skal holdes ved lige.
Der skal sættes løg og plantes.
Der graves grave og en af medar-
bejderne bistår ved begravelser,
hvor der skal sørges for salmebø-
ger til deltagerne ved begravelsen,
ligesom følget skal ledes på rette

vej under begravelsen. 
Der er rigeligt at se til på den
60.000 kvm. store kirkegård, og
der er en anseelig maskinpark til
rådighed, ligesom medarbejderne
arbejder alene, men med mulig-
hed for at arbejde i hold f.eks. ved
vinterdækning, begravelser, hæk-
klipning m.v. De har  hvert sit om-
råde på kirkegården. Vinteren bru-
ges til reparation, vedligeholdelse
af både kirkegård og materiel.

Løn og lokalaftale
Lønnen som gartner forhandles in-
dividuelt, men med 3F Frederiks-
havns Finn Dietz som bisidder.
Finn har det offentlige område
som sit domæne.
For et par år siden fik medarbej-
derne og 3F forhandlet en ny lo-
kalaftale på plads. Lokalaftalen in-
debærer et stort ansvar til hver
enkelt medarbejder, og det giver
en utrolig stor faglig stolthed, ar-
bejdsglæde og engagement for
den enkelte, mener medarbejder-
ne. 

Fortsættes næste side

Ulla Mosberg sætter løg til forårets blomster. Birthe Starbæk og Ulla Mosberg mø-
des undervejs i arbejdet på kirkegården.

Monumentet over de druknede redningsfolk, fiskere og andre, hvor Finn
Jenne fandt en af sine forfædre.
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Afspadsering bruges som ekstra
fridage, og så er der også afsat
penge til studieture hvert år. Med-
arbejderne har både været i Oslo,
Gøteborg og København. Næsten
alle deltager. Er man ikke med på
studieturen, går man bare på ar-
bejde i stedet.

Ordnede forhold
Faglig sekretær Finn Jenne mener,
at Skagen Kirkegårde er en fin ar-
bejdsplads med ordnede forhold,
og hvor der er et meget fint sam-
arbejde med menighedsrådet og
den daglige leder Karin Trbola.
-Min forgænger som kirkegårdsle-
der indledte et projekt med 3F om
uddannelse af medarbejderne, si-
ger Karin Trbola. –Det nyder kirke-
gården godt af i dag, og vi vægter
stadig uddannelse meget højt. Så
længe uddannelserne er fagligt re-
levante, så er menighedsrådet
med på at højne niveauet.
-Jeg synes, vi har et godt samar-

bejde med 3F. Vi kan altid kontak-
te 3F, hvis der er forhold, vi er i
tvivl om, så vi ser også 3F som
rådgiver og vejleder.
Karin Trbola fortæller, at der er

mange pladser på den store kirke-
gård. Ikke alle bliver begravet,
men bisat og derfor er der både
fællesgrav og plæneareal med
mindesten og så kunstnerafsnittet,
hvor de berømte skagenkunstnere
ligger begravet. Det er et område,
hvor turisterne strømmer til om
sommeren. Turistkontoret har lige-
frem rundvisning på kirkegården,
der rummer flere interessant ud-
smykninger og blandt andet også
et kæmpe minddesmonument
over redningsfolk, der er omkom-
met under redningsaktioner på ha-
vet. Her fandt Finn Jenne i øvrigt
en af sine forfædre, der døde i
1885 i forbindelse med en red-
ningsaktion.
En utrolig flot og historisk kirke-
gård, flot anlægt og vedligeholdt
af de engagerede medarbejdere.

Kirkegårdsleder Karin Trbola føler, at
der er et godt samarbejde med 3F.

Kunstnergravene, der er en stor turistattraktion. Her ligger mange af de berømte Skagenkunstnere, så Turistforeningen har travlt
med at vise frem i sommermånederne. Men det kan også hænde, at nogle af medarbejderne på kirkegården får en forespørgsel
fra de besøgende.



3F FREDERIKSHAVN

»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . NOVEMBER 2011 15

Efterårsprogram 2011
Skagen Efterløns & Pensionistklub
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.�

3F-Jule-tur til Århus
Den 26. november er der atter engang bustur til Århus for afde-

lingens medlemmer samt deres ægtefæller
og børn, hvor der kan hygges, shoppes eller
bare nyde godt samvær med andre. Der vil
være ca. 4 timer på egen hånd i smilets og
julens by, hvor man kan besøge Den Gamle
By, gå tur på strøget eller besøge andre se-
værdigheder efter egen smag. Efter nogle ti-

mer på egen hånd, køres der ud til Bazar Vest. Her vil der være
lejlighed til at købe, snuse, se de mere eksotiske varer som bydes
til salg her.
Efter dette drager vi atter mod nord.

Pris for dette, er det beskedne beløb af 50,00 kr. som betales
ved tilmeldingen. I denne pris er busturen samt kaffe og rund-
stykke på vej sydover incl.

Bindende tilmelding ved henvendelse i afdelingen, hvor der
samtidig betales for de tilmeldte.

Da der er begrænsede antal pladser er det først til mølle prin-
cippet der gælder. Senest tilmelding til afdelingen er 
21. november kl. 15.00

Program for 3Fs juletur 26. november 2011:
07.10 Afgang fra Skagen banegård.
07.30 Opsamling ved Fru Møllers Cafe i Ålbæk.
08.00 Opsamling og afgang fra Frederikshavn busholdeplads.
08.20 Opsamling og afgang fra Sæby på busstationen.
10.00 Ankomst i Aarhus og tid på egen hånd.
14.00 Transport til Bazar Vest.
16.00 Så går det hjem af igen.

Ingen 
juletræsfest
og juleposer 
i 3F 
Frederikshavn

I år er der ingen jule-
træsfest, og der ud-
deles ikke juleposer i
3F Frederikshavn.

På 3Fs generalforsamling i
foråret besluttede medlem-
merne, at kiropraktorhjælp
og begravelseshjælp stadig
skal være muligt for med-
lemmerne. 

Der er ikke økonomi til alt,
så derfor har bestyrelsen
besluttet at skære jule-
træsfesten og juleposerne
væk for at bevare de to
ovennævnte ordninger.

3F Frederikshavn øn-
sker alle en glædelig
jul og et godt nytår



Faglig sekretær i 3F Frederikshavn, Danni Munk Andersen samarbejder med 
Michael Vilsted om at få registreret de faglige klubber i 3F Frederikshavn.
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Netværk for 
faglige klubber
Michael Vilsted arbejder
hos Thorø i Frederikshavn.
En virksomhed, der be-
skæftiger sig med rengø-
ring, brand og skader. 
Michael er skadeservice-
medarbejder og tillidsre-
præsentant i virksomhe-
den, der beskæftiger om-
kring 15 i Frederikshavn. 

I Frederikshavn er der en faglig
klub hos Thorø. Her er Michael
klubformand.

Michael og Anders fik en ide
Og så har han fået en ide i samar-
bejde med næstformanden i
MAN-diesel-klubben, Anders Gra-
ven.
Den går ud på, at der skal dannes
et netværk mellem alle faglige
klubber i 3F i Skagen, Læsø, Sæ-
by og Frederikshavn.
-Vi vil hjælpe hinanden fagligt og
socialt. Udveksle erfaringer og go-
de ideer fra alle arbejdspladser og
klubber i vores 3F-afdeling.
Noget af det første, der skal ske

er at arrangere tema-dage, som
bestyrelsesmedlemmerne i klub-
berne kan tilmelde sig.

Først registrering
For øjeblikket er vi i gang med at
registrere, hvor mange klubber vi
er i området.
Vi er otte fra forskellige klubber,
der er i gang med dette arbejde.
Allerede nu kan alle gå ind på
3f.dk/frederikshavn og se, hvordan
arbejdet skrider frem.
For eftertiden kan man både i
medlemsbladet FAGET og på
3f.dk/frederikshavn se, hvilke ar-
rangementer, vi tilbyder til klub-
berne.
-Når jeg går ind i det her, så er
det fordi, vi skal have nogle aktivi-
teter i gang. Vi vil gerne nå så
langt, at vi kan hjælpe kollegerne
på virksomheder, hvor der ikke i
forvejen er klubber.
-Mine kolleger hos Thorø er glade
for vores klub. Det var dem selv,
der foreslog det, og så må det ha-
ve en betydning. Vores klub er ret
ny. Vi har hjemmeside 
www.faglig-klubthoros.dk
Her kan vores medlemmer holde

sig orienteret.
Vi er glade for at 3F Frederikshavn
vil støtte os og bakke os op i ar-
bejdet med at skabe netværket.
F.eks. er faglig sekretær Danni
Munk Andersen med til møderne.

Så en opfordring til klubber, der
gerne vil være med, siger Micha-
el. Ring endelig på min mobil
2197 8577 eller 3f.dk/frede-
rikshavn under 3F Frederikshavn
klubnetværk. Eller maile til klub-
netfrederikshavn@hotmail.dk

Nyt tiltag i 
3F Frederikshavn:

Michael Vilsted ønsker tæt samarbejde
mellem de faglige klubber i 3F.
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Socialrådgiverne i 
3F Frederikshavn starter klub for
sygemeldte medlemmer
Første møde er 
5. december 2011 kl. 10-12
Skippergade 24, 
Frederikshavn

Målgruppen er sygemeldte medlemmer, som har lyst til at mø-
des med andre i samme situation, for at de indbyrdes kan inspi-
rere hinanden i deres sag med kommunen.
Få større viden om det at være sygemeldt.
Få inspiration og viden om sygdomsbegreber/ handlemuligheder
og rettigheder ift. lovgivningen.

Oplæg fra socialrådgiverne og andre relevante oplægsholdere.

Vær selv aktiv og vær med til at planlægge indhold.

Tilmelding til Jane/Dorthe.

Jane Springborg
socialrådgiver

Vi glæder os 
til at møde jer

Dorthe Olesen
socialrådgiver

Henriette Pedersen, ansat ved Park &
Vej, Frederikshavn, blev den glade vin-
der af en værktøjskasse fra VEU-cen-
trenes karavane i Nordjylland. Her ses
Henriette i midten flankeret af faglig
sekretær Danni Munk Andersen og An-
ni Sølvhøi fra VEU.

Henriette
blev 
vinderen
VEU-Center Nord var i uge 41 på
rundtur i Nordjylland for at gøre
opmærksom på de mange forskel-
lige slags indgange til uddannelse,
som VEU-centrene kan tilbyde.
I forbindelse med rundturen i
Nordjylland kunne alle, der havde
lyst, besøge uddannelsesbussen.
Her kunne man også deltage i en
lille dansk- og matematikprøve for
at få afklaret sine evner på disse
områder.
Blandt dem, der svarede på
spørgsmålene i prøven, blev der
udtrukket en vinder, og præmien
var en værktøjskasse.
I Frederikshavn vandt Henriette
Pedersen, der er tillidsrepræsen-
tant hos Park & Vej Frederikshavn.
Uddannelseskonsulent Susanne
Sølvhøi startede bilen og drog til
Frederikshavn for at overbringe ga-
ven til Henriette Pedersen. Det
skete i 3F Frederikshavn, hvor
Henriette er medlem.
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Svendeprøver i Sandmos   
13. oktober var 21 an-
lægsgartnere til svende-
prøver i Sandmosen. Det
var første gang, der var
svendeprøver for erhvervs-
elever, og der er allerede
tre hold mere på spring
med grundforløb, fortæller
uddannelseskonsulent An-
nie Sønderby.

På AMU-center Sandmosen bor
mange elever i forbindelse med
undervisningsforløbene. Andre ta-
ger turen i egen bil. 
-Vi er glade for, at virksomhederne
tror på, at vi kan løfte opgaven
med at uddanne de unge, siger
Annie Sønderby. Vi har lavet
AMU-kurser med stor succes. Det
fortsætter vi med, og de unge er-
hvervselever giver os endnu flere
udfordringer.
-Sandmosen er gode til at håndte-
re elever med forskellig baggrund.
Vi har traditionen og en kultur, der

gør, at vi er vant til at undervise
på mange plan. Det giver de unge
og ældre en god erfaringsudveks-
ling.

Stor aktivitet
-Vi må bestemt ikke klage over
søgningen til Sandmosen, påpeger
Annie Sønderby. Vi får f.eks. man-
ge elever fra projektet »Fra ufag-
lært til faglært«. Det er et efter-
uddannelsesprojekt udviklet af Kir-
keministeriet, Landsforeningen af
menighedsråd, 3Fa i samarbejde
med Statens Center for Kompe-
tenceudvikling.
Her kan gravere, gravermedhjæl-
pere og gartnerimedarbejdere med
mindst tre-fire års erfaring inden-
for eksempelvis kirkegårde eller
gartneri få faglært status.
Men tilbudet skal tages nu. Det
fortsætter kun året ud.

Flere veje til uddannelse
Deltagerne kan benytte de sæd-
vanlige veje til at blive faglærte.
De kan tage en voksenerhvervsud-

dannelse (VEUD). Eller de kan
gennemføre en række AMU-ud-
dannelser, eller tage en grundlæg-
gende voksenuddannelse (GVU).
Alle afsluttes med svendeprøve.

Skal selv planlægge
Denne svendeprøve i Sandmosen
var for erhvervsuddannelseselever
og GVUer.
Eleverne var delt op i hold af tre
eller fire, og de havde så projekter,
som de skulle planlægge ved at
tegne opgaven, lægge budget
vedrørende materialer, og endelig
skulle de naturligvis udføre de ide-
er, som de selv havde planlagt.

Sådan foregår svendeprøven
Svendeprøverne blev professionelt
bedømt og overvåget af skueme-
strene Kurt Thomsen fra Danske
Anlægsgartnere og Jan Bønlykke
Sørensen, Den Grønne Gruppe,
3F Aalborg sammen med faglæ-
rerne Ove Lyhne og Peter Lysga-
ard.
Skuemestrene gennemgik hver

Jens Søndergaard og kollegerne havde lavet dette flotte haveanlæg til svendeprøven i Sandmosen.

3F FREDERIKSHAVN
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  en for anlægsgartnere
enkelte opgave. Eleverne blev ek-
samineret i selve opgaven, og ele-
verne havde også teorisk prøve
med omkring 50 spørgsmål, der
skulle svares på.
Svendeprøverne blev afsluttet
med festmiddag for deltagerne.

Tilfreds skuemester
Jan Bønlykke Sørensen, der var
skuemester, fortæller, at alle be-
stod til svendeprøven. -Det var
meget fine opgaver på et højt ni-
veau. De laveste karakterer var 7-
taller. Ellers var det 10 og 12-tal-
ler. Jeg er meget tilfreds med da-
gen. Det var en god oplevelse at
se den høje faglige kvalitet.

Jens fra Frederikshavn
Jens Søndergaard fra Park & Vej,
Frederikshavn var også med til
svendeprøven. Desværre har Jens
ikke arbejde efter svendeprøven.
Men det havde mange af de andre
nyudlærte. I Frederikshavn er der
ansættelsesstop, så Jens må på
jagt efter et job.

Fra venstre Lone Sørensen, Rebild Kommune. Jens Søndergaard, Park & Vej, Frede-
rikshavn. Martin Dubro Nielsen, Klitgaards Brolægning, Hjørring og Mads Brandi,
Bejstrup Anlægsgartneri efter veloverstået svendeprøve.

Uddannelseskonsulent Annie Sønderby og skuemester Jan Bønlykke Sørensen, 3F, var ovenud tilfredse med resultaterne.

3F FREDERIKSHAVN
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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 8. december 
kl. 15.30 -16.30

2012:
Torsdag den 12. januar 
kl. 15.30 -16.30

Torsdag den 9. februar 
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 Frederikshavn - Nye åbningstider
Åbnings- og telefontider:
Mandag 10.00 - 15.30
Tirsdag 10.00 - 15.30
Onsdag 10.00 - 15.30
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag Lukket

Du er som medlem, altid velkommen til at aftale tid for et møde,
også udenfor normal 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 Schreiber-
Jakobsen i FOA Frederikshavn
på nedenstående dato mellem
kl. 13.00 og 16.00.

� 8. december 2011

� 12. januar 2012

� 9. februar 2012

� 6. marts 2012

Hobrovej 42 C, 1.
DK-9000 Aalborg
Tlf.: 44 39 33 31
www.pensam.dk 
Kontoret åbent hverdage 
fra kl. 8.30-16.00

Bestil tid til samtale hos:  

OBS!
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FOAs kontor
er åbent
mellem jul
og nytår

Afdelingskontoret har
normal åbningstider
mellem jul og nytår. 

Glædelig Jul & Godt
Nytår
FOA- Fag og Arbejde,
Frederikshavn.

Tilskud til 
fysioterapi og
kiropraktor
Deadline for refundering af
regninger fra det foregående
år, er udgangen af februar.

Det betyder, at hvis du har
behandlingsudgifter i de sid-
ste måneder af 2011,
SKAL vi have regningerne
tilsendt inden udgangen af
februar 2012. HUSK! At
skrive reg. nr og kontonum-
mer på regningen, så vi kan
overfører pengene til din
konto.

FOAs lommekalender
bliver sendt med 
posten, sammen med
FOA-bladet i decem-
ber.

FOA ungdom på studietur til Berlin
Der var stor spænding 26.
september, da Elisabeth
Andersen, 22 år, fra Sind-
al, Michelle Andersen, 23
år, fra Frederikshavn, Chri-
stina Sandá, 30 år, fra El-
ling og Louise Krüger Niel-
sen, 29 år, fra Frederiks-
havn satte sig ind i en bil
mod Aalborg. 

Der ventede 27 andre FOA ung-
domsmedlemmer fra Region
Nordjylland, som sammen skulle
til Berlin. Det var tidlig morgen og
stemningen var go´- Berlin her we
come...

Rundt til det hele
Samme med de andre, besøgte vi
Finansministeriet, Bundestag og
Bundestags glastårn. Her fik vi en
historisk fortælling om bygningen,
og alt hvad øjet kunne se fra tår-
net. I den danske ambassade som

lå sammen med Norge, Sverige,
Finland og Islands ambassader,
fik vi besøg af en repræsentant fra
den største tyske fagforening Ver-
di, som er for offentlige ansatte,
fortæller Louise.

Kickstart til 
ungdomsmedlemmer
Turen var en stor succes. Formålet
var at give FOA s ungdomsmed-
lemmer en kickstart til det videre
lokale- og regionale ungdomsnet-
væk, som etableres. 
Turen gav også mulighed for, at vi
som fagforening kunne finde ud
af, hvad de unge forventer og har

af ønsker. Og ikke mindst, hvad
skal der til, for at de unge vil være
mere aktive og deltage i engage-
menter, fortæller Louise Krüger
Nielsen, som deltog på turen til
Berlin på vegne af FOA Frederiks-
havn. 

Louise 
Krüger 
Nielsen
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OPHØRT som tillidsvalgt:

Ophørt som tillidsrepræsentant: 
Metha Smidt
SFO Hånbækskolen

Leif Holm
Børnehaverne: Brolæggervej, 
Børnegården og Violvej

FOA Frederikshavn takker 
for indsatsen

Tillidsvalgte

Jubilarer i FOA
Medlemmer, der har haft 
jubilæum på arbejdspladsen

40 års jubilar:
1. august 2011
Sygehjælper Hanne Jensen
Sygehus Vendsyssel

25 års jubilarer:
1. august
Dagplejer Jonna Højen, 
Frederikshavn

1. september
Hjemmehjælper Jytte Andersen
Område Midt

15. september
Dagplejer Gitte Petersen
Gærum

10. oktober
Dagplejer Dorte Jensen
Dybvad

15. oktober
Dagplejer Gitte Pedersen
Gærum

Konference for tillidsval    
38 tillidsvalgte i FOA Fre-
derikshavn mødtes på
konference 13. og 14. ok-
tober for at debatterer
fremtidens fagpolitik,
medlemssituationen samt
fremtidens samarbejde
mellem arbejdsmiljøre-
præsentanter (AMR) og
tillidsrepræsentanter (TR).

Afdelingsformand René Johansen
indledte konferencen med en sta-
tus på de lokale fagpolitiske udfor-
dringer. Udfordringer der bl.a. be-
tyder, at vi står overfor en offentlig
sektor, der er under stærkt økono-
misk pres, og det store dielemma
det er, når ordinært ansatte i ho-
betal afskediges, og der samtidig
oprettes massevis af offentlige job
med løntilskud. Herudover står vi
overfor, at  trods stigende ledig-
hed pt. ved vi, at der indenfor få
år bliver mangel på faglærte, in-
denfor mange af FOA´s områder.
Vi ved også, at der er brug for en
ekstraordinær indsats, i forhold til
ledige FOA medlemmer, der risi-
kerer at miste retten til dagpenge,
når afkortningen af dagpengepe-
rioden fra 4 til 2 år slår igennem

fra juli måned næste år. Alle ste-
der områder, hvor samarbejdet
med både TR og AMR er enormt
vigtigt.
Forbundskonsulent Signe Nielsen,
gav et oplæg med centrale vinkler
på udfordringerne omkring med-
lemsorganisering. Hun kom med
store roser til FOA Frederikshavn,
der på landsplan er den FOA afde-
ling, der har haft anden størst
medlemsfremgang. Samtidig lig-
ger FOA Frederikshavn på en før-
ste plads udad 42 afdelinger, som
den afdeling der mister færrest
medlemmer. FOA Frederikshavn
er dermed bedst i landet til at
fastholde medlemmer. 
Tillidsrepræsentant Helle Bagh og
Fællestillidsrepræsentant Hanne
Fristrup kom med et glimrende
oplæg om deres arbejde med
medlemsorganisering. 
Forbudsformand Dennis Kristen-
sen gav et indblik i forbundets syn
på kommende fagpolitiske udfor-
dringer. Især omkring de kommen-
de forhandlinger med den nye re-
gering omkring en ny trepartsafta-
le, der unægtelig vil komme til at
handle om bl.a. arbejdstid, uddan-
nelse samt tryghed i ansættelsen.
Dag to, blev der arbejdet med af-
klaring af forventninger til fremti-

Forrest Hanne Fristrup, Birgitte Martensen og Bolette Christensen.
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FOA-Seniorernes 
aktiviteter 2011/2012
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)
Glædelig jul og godt nytår - 
På gensyn i 2012   

Onsdag den 18. januar 2012,  kl. 14.00 - Bankospil
Vi starter det nye år med at spille banko. 
Du skal ikke selv medbringe pakke/gevinst, da seniorklubben sør-
ger for gevinster. I prisen er indeholdt: Kaffe + 3 plader. 
Tilmelding: Senest den 11. januar.
Pris: Kr. 40,-

Onsdag den 15. februar kl. 14.00 - Foredrag
Foredrag v./Hardy Jespersen som kommer og for-
tæller om Det gamle Frederikshavn. 
Tilmelding: Senest den 8. februar.

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

FOAs

aktivitetskalender
2011/2012

4. december
Juletræ i FFK Hallen

27. marts 2012
Generalforsamling
Se Faget nr. 1 . 2012

Sæt� i kalenderen 
allerede nu.

Aktivitetskalender
for Klub Social- og sundheds-

assistenter og 
Plejehjemsassistenter 2011

23. november 2011
Klubgeneralforsamling
Se opslag side 19

Sæt� i kalenderen 
allerede nu.

  gte i FOA Frederikshavn

dens samarbejde mellem afdelin-
gen og de tillidsvalgte på arbejds-
pladsen. Samt samarbejdet imel-
lem AMR og TR i forbindelse med
øget indflydelse i MED.

FOA ledelsen vil gerne sige de til-
lidsvalgte der deltog, tak for to rig-
tig gode og konstruktive dag.   

Karen L. Hechmann, 
afdelingsnæstformand                               

Forbundsformand Dennis Christensen Afdelingsformand René Johansen.
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Afdelingen afholder juletræ for medlemmer, med-
lemmers børn og børnebørn.

Søndag den 4. december
kl. 14.00 – 16.30
FFK Hallen, Flade Engvej, 9900 Frederikshavn.

Poser, sodavand og pølser 30,- kr.
Posebilletter købes i afdelingen i ugerne 46 og 47.
For at få poserne skal man deltage i Juletræet. 

Med venlig hilsen, 
FOA-Fag og Arbejde, Frederikshavn.

Juletræ
i FOA 
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Hospice Vendsyssel

Center for lindrende behandling
25 forventningsfulde
FOA-medlemmer var
mødt op til arrangementet
på Hospice Vendsyssel,
hvor vi blev modtaget med
varme af sygeplejerskerne
Lene og Lone.

Mål for Hospice Vendsyssel er:
At yde, omsorg, pleje, smertelin-
dring og sjælesorg for medmenne-
sker med en uhelbredelig, fremad-
skridende sygdom og at yde social
støtte, vejledning og sjæleomsorg
for de pårørende. De to sygeple-
jersker fortalte om sammensæt-
ningen af personalet, de frivillige,
som er tilknyttet hospice, de fysi-
ske rammer på hospice og økono-

mien, samt hvordan man kommer
på hospice og de årsager, der kan
være til indlæggelse.

Stor spørgelyst
Lene og Lone fortalte med egne

ord, hvordan det var at være ansat
som sygeplejersker på hospice, og
det var meget intenst. 
Der var stor spørgelyst til sygeple-
jersker, og de forsøgte at svare på
de gode og relevante spørgsmål,
der kom fra fremmødte.
Der var efterfølgende fremvisning
af hospice afdelingen, hvor der var
mulighed for at se en stue og få
sat billeder på det Lene og Lone
havde fortalt.
Det var et yderst interessant fore-
drag og på baggrund af den store
efterspørgsel på besøget på Ho-
spice, bliver der igen afholdt et
lignede arrangement senere på
året.
Der kommer opslag på arbejds-
pladserne når tid er.

Sygeplejerskerne Lene og Lone på Hos-
pice Vendsyssel besvarede spørgsmål.

Mandag den 23. november 2011 kl. 19.00
FOAs lokaler Constantiavej 35,9900 Frederikshavn.
Mexicansk buffet fra kl. 18.00

DAGSORDEN:
• Valg af dirigent
• Fastsættelse af forretningsorden
• Godkendelse af dagsorden
• Beretning over klubbens virke i den forløbne periode 

v/ klubformand
• Regnskab ved kassereren
• Fastsættelse af kontingent
• Budget
• Indkomne forslag
• Valg
• Åbent punkt 
• afslutning

Med venlig hilsen 
Klubbestyrelsen

Generalforsamling i Klubben for social- og sundheds-
assistenter og plejehjemsassistenter
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Benyt dig af muligheden for at
få en gave fra din fagforening…
Bliv medlem 
og få en gave
Skaf et medlem 
og få en gave

FOA Frederikshavn har stor fokus
på, at alle ansatte på en FOA
overenskomst – også ekstraordi-
nært ansatte (ledige med løntil-
skud), får tilbud om et medlems-
kab af FOA. Det kan være svært
at nå ud til alle, og vi har derfor
brug for DIN hjælp.

En gave på kr. 300,-
Som tak for hjælpen, kvitterer vi
med en gave til en værdi af op til
kr. 300,- for hvert nyt medlem du
skaffer til afdelingen.

Velkomstgave til alle nye
medlemmer på kr. 300,-
Vi byder alle nye medlemmer vel-
kommen med en gave til en værdi
af op til kr. 300,-

Nye medlemmer indmeldes via
den viste flyer, som kan hentes i
afdelingen, eller ved din tillidsre-
præsentant. 

Du kan også kontakte afdelingen
på tlf. 46 97 11 70, 
for hurtig og elektronisk indmel-
delse

Gratis energigennemgang – for alle FOA-
medlemmer der bor i Frederikshavn Kommune!
Energibyen Frederikshavn
og Frederikshavn Forsy-
ning A/S har i fællesskab
ansat en energirådgiver.
Dette betyder, at vi frem-
over tilbyder gratis og
uvildig energirådgivning.

Du kan således få undersøgt, om
du kan tjene penge på at renovere
dit hus, lejlighed, butik eller lig-
nende. Har du vaner eller appara-
ter som øger din energiregning?
Hvad koster det at udskifte dit
oliefyr? Trænger huset til nye
energirigtige vinduer eller mere
isolering? Alt dette kan du få vej-
ledning om via energirådgiveren.

Rådgiveren kommer til dig
Rådgiveren kommer ud til dig for
at se på dit hus. Udover udpeg-
ning af besparelsesmuligheder vil

rådgiveren også give et bud på in-
vesteringens størrelse. Du kan
dermed bedre tage beslutning, om
besparelsen skal gennemføres.

Test dit hus på
husetsweb.dk
Da det kan være svært at vide,
om ens forbrug er højt, har du
muligheden for at teste dit varme-
forbrug via hjemmesiden husets-
web.dk. Her kan du gennem ca.
20 spørgsmål få scannet dit hus,
så du kan se om der er noget at
komme efter. Bestiller du en ener-
girådgiver på sidste side, kommer
din mail automatisk til vores ener-
girådgiver.

Vil du vide mere
Du er altid velkommen til at kon-
takte os, så kan vi vurdere om dit
energiforbrug er højt og vigtigst af
alt – om det kan betale sig for dig
at gøre noget ved det.

Kontakt til energirådgiver Bo
Bechfeldt på bobf@frederiks-
havn.dk<mailto:bobf@frederiks-
havn.dk> eller 24 34 02 85, eller
Lilly Pedersen 
lipe@frederikshavn.dk for at aftale
et besøg hos dig, der både vil gav-
ne din personlige økonomi og mil-
jøet.

Læs mere på energibyen.dk
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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

November: 21. – 29.
December: 7. – 15.

Julehygge
Husk Socialdemokra-
ternes store Juleban-
kospil i Bingohallen,
Hobrogade i Frede-
rikshavn den 15. de-
cember kl.19. Her er
mange fine præmier,
og en juleknaskasse
kan man da altid bru-
ge.

Social-

demo-

kraterne i

Frederiks-

havn 

ønsker alle

en god jul

og et godt

nytår

Den 15. september 2011
vil helt sikkert gå over i
Danmarkshistorien, da det
blev dagen hvor danskerne
fik deres første kvindelige
socialdemokratiske Stats-
minister. 

Helle Thorning-Schmidt sikrede
nemlig, med 92 mandater bag
sig, at Socialdemokraterne igen
kunne sætte sig til skrivebordene i
Statsministeriet, og hermed gik
plan A i opfyldelse.

Flot, flot valg lokalt
Lokalt blev vi dog mere end al-
mindeligt glade dagen efter val-
get, da de personlige stemmetal
for region Nordjyllands kandidater
begyndte at strømme ind. Både
for Bjarne Laustsen personligt, og
for Frederikshavn Kreds i særde-
leshed, blev Folketingsvalget nem-
lig en meget stor sejr. Endnu en-
gang lykkedes det Bjarne, at øge
hans personlige stemmetal, og
denne gang med 2.763 flere
stemmer. De i alt 18.733 tildelte

Til valgmøde i Metal Frederikshavn.

Bjarne Laustse      
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    esse til Palle Thomsen  PATH@frederikshavn.dk - Det sparer os for porto               

stemmer rakte til en meget flot
førsteplads i Region Nordjylland,
og en imponerende 4. plads
blandt samtlige valgte Socialde-
mokrater i Danmark. Samlet set
blev det til ikke mindre end en
helt fantastisk 10. plads blandt al-
le valgte, fra alle partier i Dan-
mark! Ja, så kan det næsten ikke
blive større! Værd at bemærke er
også, at næsten 8000 stemmer
alene blev hentet i Frederikshavn
kommune!

Der blev gået 
til makronerne
Valgkampen blev for både Bjarne
og alle ildsjælene bag ham, tre
meget lange og seje uger, hvor
hver eneste dag bød på aktivitet
fra morgen til aften. Programmet
indeholdte bl.a. ophængning af
plakater, rigtig mange dør-til-dør
besøg, Rosedage på gader og
stræder, tværpolitiske møder i
Sæby, Skagen og Frederikshavn,
Cykelløb ved Abildgård kirke, Poli-
tisk café, virksomheds og institu-
tionsbesøg, deltagelse i adskillige
radio og tv dækninger og meget
meget mere.

Tid til en slapper
Der blev dog også stunder hvor
der kunne hygges og tages en
slapper, hvilket billederne her på
siden også signalerer. Deltagelse i
Familiestævne, Jazz og ikke
mindst et brag af en dejlig valg-
kampfest i Metal-Huset på valg-
dagen, var bestemt nogle af høj-
depunkterne.

Tak til alle, der bidrog
Tak til alle og enhver, der på hver
sin måde bidrog til, at Bjarne og
Socialdemokraterne fik et super
godt valg. Tak til medlemmer og
gode samarbejdspartnere der del-
tog og bidrog med både arbejds-
kraft og økonomisk støtte. Sam-
men er vi stærkest, og næste
gang ville det så være super, om
vi efter valget også kan tælle til
90. Det vil helt bestemt også gø-
re udgangspunktet lettere, end det
har vist sig, at være. Vi vælger
dog, at vores fokus skal være på
det samlede gode resultat for
Bjarne og Kredsen, og vi ønsker
Bjarne stort tillykke med det me-
get flotte personlige resultat.

Vil du læse mere 
om regeringsgrundlaget kan du
finde det på Socialdemokraternes
hjemmeside, hvor der er både en
kort og en lang udgave af det.
Link: www.socialdemokraterne.dk

    På institutionsbesøg. Bjarne tager Danmark alvorligt.

 en - valgets højdespringer i Nordjylland

Vi skal videre. Ja, og det kan jo godt...

...være på cykel
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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.
Se eventuelle IKKE træffedage
på hjemmesiden.
Der skal altid aftales tid på telefon
9842 5543, før du møder op.
Adresse: Danmarksgade 71, 1. t.v.
9900 Frederikshavn

Er du +55 og arbejdsløs?
Hvis en arbejdsløs på 55
år eller derover står over-
for at miste dagpengene
og dermed retten til efter-
løn kan han/hun gå til
kommunen og kræve at få
et job. 

Ikke et ”tilskudsjob” men et job in-
denfor sit fagområde og til en an-
stændig løn.

Unik ordning
Der er tale om en unik ordning,
idet seniorerne ikke alene kan
kræve et job i kommunen, de kan
også kræve, at der tages udgangs-
punkt i deres ønsker og kompe-
tencer – man kan eksempelvis ik-
ke bare sende dem alle sammen
ud og passe parkanlæg eller male
bænke.

Ordningen har eksisteret siden ja-
nuar 2008, men Arbejdsmarkeds-
styrelsen tal fra foråret 2011 vi-
ser, at der i Danmark kun er om-
kring 100 ældre lønmodtagere,
som er omfattet af ordningen. 
I 2009 var det kun hver 9. i mål-
gruppen, som benyttede sig af til-
buddet.
Når hundredvis af ledige seniorer
går glip af denne mulighed for at
sikre sig et job, en fornuftig løn og
ret til efterløn i en tid med stor ar-
bejdsløshed, er der noget galt
med håndteringen af ordningen. 
Er du +55, arbejdsløs og interes-
seret i ordningen, skal du kontakte
Frederikshavn Kommune. 

Cai Møller, LO-formand:
-Når så få benytter sig af ordningen, er

der noget galt med håndteringen.
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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. 

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

Virksomheds-
hjælp 
til 
uddannelse
Kære arbejdsgiver. 

For at sikre, at du har et overblik
over 

• de muligheder, der findes i det
offentlige uddannelsessystem
for at efteruddanne dine med-
arbejdere,

• over de finansieringskilder der
er til efteruddannelse 

• de mange finansieringsmulig-
heder, der findes i de forskelli-
ge uddannelsessystemer 

• hvad din virksomhed kan bruge
en i mange tilfælde ”gratis”
VEU-konsulent til 

inviteres du til et 2 timers
morgenmøde.

På mødet vil du få viden om for-
skellige vinkler og værktøjer, som I
kan bruge i jeres uddannelsesplan-
lægning, så efteruddannelse bliver
en aktiv del af virksomhedens
strategiarbejde. 
Det lyder da vist som en invita-
tion, man næsten ikke kan takke
nej til, hvis man leder produktions-
virksomhed i Vendsyssel.
Morgenmødet planlægges afholdt
i Skagen i januar 2012 og et stort
antal virksomheder med adresse i
Skagen og nærmeste omegn
modtager invitationen i de kom-
mende uger.
Bag invitationen står bl.a. flere
professionelle med ”forstand på
disse ting”. 

Mere uddannelse 
må budskabet være
Gennem flere år har vi oplevet, at særligt industriarbejdsplad-
ser er forsvundet ud af landet, hvorfor det ikke kan overraske,
at særligt de ufaglærte og faglærte arbejdere frygter den sti-
gende konkurrence ifølge en ny undersøgelse.

Næsten 2 ud af 3 er bekymret for at miste deres job p.g.a. den interna-
tionale konkurrence og hver 8. lønmodtager er alvorligt urolig for, at de-
res arbejde forsvinder.
Det er ikke ”kun” ufaglærte og faglærte industrijob, som forsvinder til ud-
landet. Arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv oplever også at såkald-
te ”vidensjob” flyttes til udlandet, hvorfor udsagnet fra arbejdsgiverorga-
nisationen er, at det er hele det danske arbejdsmarked, som er under
pres.
Arbejdsgiverorganisationen peger på, at vi i Danmark i mange år har hvi-
let på laurbærrene og følt os sikre, fordi den danske arbejdskraft var bed-
re uddannet og mere fleksibel end mange andre steder. Det er ikke
længere tilfældet, hvorfor uddannelsesindsatsen for lønmodtagerne skal
styrkes.
I LO har vi i årevis uafbrudt peget på, at styrkelse af uddannelsesniveau-
et for danske lønmodtagere er nødvendigt for højne konkurrenceevnen
ved højere produktivitet.
Glædeligt er det, at arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv nu også har
set lyset – bare de da havde set det for 10 år siden.
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Støtter du sagen?

38 48 30 49  |  frederikshavn@al-bank.dk
Danmarksgade 67  |  9900 F

Støtter du sagen?

38 48 30 49  |  frederikshavn@al-bank.dk
rederikshavn Danmarksgade 67  |  9900 F

FAGET omdeles nu med 

reklamerne igennem 

PostDanmark, da vi kan spare 

mange penge i porto.

Smider du reklamerne ud, ser du

heller ikke FAGET, så husk at tjekke

efter, om FAGET skulle være med.


