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For deres egen skyld
Danske virksomheders konkurrencedygtighed er
afhængig af Danmarks råstof nummer 1, som
er den stabile, dygtige og kompetente danske
arbejdskraft, vi har.

Jo mere uddannelse, efter- og videreuddannelse
vore medlemmer har, jo bedre er vi selvsagt ru-
stet i forhold til den globale konkurrence.

Det starter ét sted nemlig hos de unge, som
skal have en uddannelse og ….. det ser altså ik-
ke for godt ud!

Fakta er, at 9.755 unge manglede en lære-
plads (praktikplads) i januar måned – det er en
stigning på 22% i forhold sidste år!

Fakta er også, at næsten 73.500 virksomhe-
der, som tilsammen har 860.000 medarbejde-
re, ikke har en eneste lærling eller elev!

Skåret ind til benet handler det om at tage an-
svar for fremtiden for vore arbejdspladser uan-
set, hvilken branche vi taler om. Specielt inden-
for handel, transport og industri ser det elendigt
ud med tage ansvar for at uddanne den fremti-
dige arbejdskraft.

Arbejdsgiverne erkender, at »der skal bankes på
døre« for at få praktikpladser til de unge.

Dansk Arbejdsgiverforening siger, at mange
virksomheder ikke er godt nok introduceret til at
have elever; dét skal de da gøre noget ved –
om ikke for de unges skyld, så for deres egen.

Arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv finder ik-
ke, at det altid giver mening at ansætte lærlin-
ge! Mon ikke det er på tide at kigge indad og
finde den mening – om ikke for de unges skyld,
så for deres egen.

Uddannelseschefen i Dansk Erhverv siger dog,
at der ikke er tvivl om, at både detailhandlen,
engroshandlen og transportområdet godt kan
tage flere elever. Det må de så gøre noget ved
– om ikke for de unges skyld, så for deres egen.

De manglende lære- og praktikpladser har i åre-
vis fået større og større politiks fokus, og i LO
fagbevægelsen frygter vi – sammen med de an-
svarlige politikere – at tusindvis af unge igen
strander uden uddannelse med risiko for aldrig
at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det skal de
i disse reformtider gøre noget ved – om ikke for
de unges skyld, så for vor alles skyld !

Det er beviseligt, at manglende kompetent ar-
bejdskraft betyder fald i produktivitet og konkur-
renceevne, så fra LO fagbevægelsen i Frede-
rikshavn lyder det: Kom nu ind i kampen – det
handler om os alle – hva’ dælen nøler I for?

Husk generalforsamling i METAL - Læs inde i bladet side 15



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 1. maj i
dit område.

Se arrange-
menterne
side 31.

»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . MARTS 2012 3



3F FREDERIKSHAVN

4 »Faget« Frederikshavns fælles fagblad . MARTS 2012

Møllehuset ligger placeret i smuk natur i Bangsbo. Dejlige lokaler.

Møllehuset - fem gafler og ordnede f
3F Frederikshavn har 
indgået overenskomst
med Restaurant Møllehu-
set i Frederikshavn. Det 
er en såkaldt tiltrædelses-
overenskomst, der følger
overenskomsten 
med Horesta.

-Det hele startede, da FOA Frede-
rikshavn skulle have generalfor-
samling i Møllehuset, fortæller
faglig sekretær Danni Munk An-
dersen, 3F Frederikshavn, som or-
ganiserer hotel- og restaurations-
området. 
-Vi hørte, om Møllehuset havde
overenskomst. Det havde de ikke.
De aflønnede dog efter overens-
komsten. Så vi fik lavet en tiltræ-
delsesoverenskomst, og nu holder
3F Frederikshavn også generalfor-
samling i de dejlige lokaler i Møl-
lehuset.
-Overenskomster indenfor hotel-
og restaurationsområdet får øget

fokus fremadrettet, siger Danni
Munk Andersen. Det er et områ-
de, hvor det er svært at ændre
kulturen, og hvor meget unge ikke
er så opmærksomme på, om der
er overenskomst, hvor de søger
arbejde.
Vi har oplevet Møllehuset som en
åben og interesseret partner om-
kring overenskomsten.

Fem gafler til Møllehuset
-Nordjyske Stiftstiden var på be-
søg, og journalisterne gav Mølle-
huset fem gafler. Det betyder me-
get høj standard på mad, lokaler
og betjening og ikke mindst rimeli-
ge priser. Så er den side af sagen i
orden. 
-Det var i 2010, men vi går ikke
og sløjer af på den, siger Lise
Pichler, der sammen med man-
den, Alfred Pichler driver den 
populære restaurant.
-Der er ni fuldtidsansatte på Møl-
lehuset, fortæller Lise Pichler. 
-Min mand Alfred er udlært kok
på Hilton i Wien og er fra Østrig.
Han har også været på Hilton i 

Toronto. Lise selv arbejdede som
daglig  leder af en restaurant i
London i fem år. 
-Så vi er ikke helt ukendte med
branchen, sagt i al beskedenhed.

Sikrer medarbejderne
-Vi har ikke ment tidligere, at det
var nødvendigt med en overens-
komst, siger Lise Pichler. 
Men en henvendelse fra 3F æn-
drede vores syn på sagen.
Jeg tror ikke, det er dyrere. Men vi
er med til at give vores ansatte
nogle rettigheder og tryghed i an-
sættelsen, og det er i orden med
os.
-Fordelene ved en overenskomst
er, at den gælder for begge parter,
siger Danni Munk Andersen. 
-Det kan selvfølgelig også bruges i
markedsføringen, hvor man kan
dokumentere, at her kan man spi-
se og feste med god samvittighed,
for her er ordnede forhold for
medarbejderne. Det er da rart at
vide som gæst.
-Da vi lavede overenskomsten, var
det ikke med de vilde armbevæ-
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Lise Pichler sammen med Danni Munk Andersen fra 3F. Lise driver Møllehuset
sammen med manden Alfred Pichler.

Foyer med kunst og udstilling. 

Øverst: Detaljerne er i orden på Mølle-
huset. I den gamle del af huset er små
opbyggelige vers, der er malet på væg-
gene. De er fra først i 50´erne.

      forhold
gelser. Det foregik stille og roligt,
fortæller Lise Pichler.

Flot start
-Vi åbnede Restaurant Møllehuset
i 2005, og vi har fået en flot
start. Vi lejer bygningerne af et
ejendomsselskab, der har renove-
ret og bygget til Møllehuset. Det
fremstår nu meget moderne og
tidssvarende. Vi kan være 220 til
spisning i den store sal. Salen kan
deles i to, så der kan også holdes
mindre møder, og der er alt i au-
dioudstyr og edb-opkobling til mø-
der og konferencer. Vi har rigtig
mange møder. Virksomheder og
institutioner kommer fra hele lan-
det. Vi har også mange general-
forsamlinger, workshops og udstil-
linger. Der er 25 konfirmationer
på vej her i huset. Vi kan have fire
ad gangen. Der er booket et par år
frem, så også her går det fint.
Endelig kommer mange også bare
for at spise en god middag.
Turisterne har heller ikke glemt os.
Om sommeren kommer der man-
ge og besøger os for at spise,

mest tyskere og hollændere.
Vi har samarbejde med lokale ho-
teller om overnatning, som vi des-
værre ikke har mulighed for at til-
byde selv.
Vores medarbejdere har været her
lige fra starten. Det er godt med
et stabilt personale. Det giver ro
til at yde den optimale service for
vores gæster.
Medarbejderne er udelukkende
faglærte tjenere og kokke. Det er
også en garanti for, at gæsterne
får en professionel behandling.
Hvis nogle har lyst til efteruddan-
nelse er der også mulighed for
det. 

Åben syv dage om ugen
-Vi har vurderet, at der skal være
åbent i Møllehuset syv dage om
ugen. Vores gæster har behov for
at være her alle dage, så de skal
ikke komme til en lukket dør.
De eneste dage, hvor der er lukket
er et par dage i julen og så et par
dage i februar, hvor vi har perso-
naleudflugt. Ellers er der fuld drift
resten af året.



6 »Faget« Frederikshavns fælles fagblad . MARTS 2012

3F FREDERIKSHAVN

Har du også
fået afslag
på efter-
uddannelse
på grund af
prisloftet?
Pr. 1. april 2012 har den
nye regering, – som den
har lovet, - fjernet prislof-
tet på de 3.500,- kr. pr.
uge på efteruddannelser
frem til og med erhvervs-
uddannelsesniveau.

DERFOR: Har du tidligere ansøgt
om deltagelse i eksempelvis et
AMU-kursus, men har måttet op-
give det, fordi det var over prislof-
tet, SÅ HAR DU NU MULIGHED
FOR AT SØGE IGEN TIL KURSER,
DER STARTER EFTER DEN 1.
APRIL, HVIS

� du stadig har brugt mindre end
9 måneder af din dagpengeret,

� ikke har brugt de 6 ugers selv-
valgt endnu samt 

� ikke i forvejen har en uddan-
nelse, som overstiger erhvervs-
uddannelsesniveau, og som du
har arbejdet indenfor de sidste
5 år.

Du skal dog være opmærksom på,
at drejer det sig om et kursus,
som ligger over erhvervsuddannel-
sesniveau, gælder prisloftet sta-
dig!

Fagligt klubnetværk
Vi søger tillidsvalgte, som gerne vil starte eller
høre om, hvad man kan bruge en faglig klub til på
virksomhederne. - og hvor vi kan holde vores klub-
møder og måske få en rundvisning på virksomhe-
den?

Hvis der sidder tillidsvalgte, som er nysgerrige efter, hvad vi går
og laver så kontakt os i 3F afdelingen, så I kan i kan være med
til møderne og høre, hvad vores plan er.

Klubnetværket består lige nu af:
Medarbejderklubben Thorøs, 
tillidsrepræsentant Michael, formand for netværket
Medarbejderklubben Orskov, 
tillidsrepræsentant Karsten 
Medarbejderklubben Denex, 
tillidsrepræsentant Bente, sekretær for netværket
Medarbejderklubben Havnen, Skagen,
tillidsrepræsentant Per
Medarbejderklubben MAN,
tillidesrepræsentant Per
Medarbejderklubben 3F Frederikshavn,
næstformand for kluben, Danni

Hvis man har en faglig 3F klub i virksomheden, og den ligger i
Frederikshavn Kommune så kontakt os og vær med til at gøre
netværket stærkere. 

Se mere på 3f.dk/frederikshavn

Venlig hilsen 

Tillidsrepræsentant 
Michael Wilster
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Program for 1. halvår 2012
Efterløns– og pensionistklubben
3F Frederikshavn

Torsdag den 12. april 2012 kl. 14.00:
Banko i Skolegade - du må gerne tage en ledsager med.

Torsdag den 10. maj 2012 kl. 14.00:
I eftermiddag skal vi høre historier fra gamle dage og igen møde sprudlen-
de Emma Madsen. Det foregår i Skolegade.

Torsdag den 14. juni 2012:
Vi mødes på naturlegepladsen ved ”Bangsbo”
kl. 14.00. Du kan vælge at gå tur i skoven eller på museet. Vi har kaffe
med, som vi nyder på pladsen. I tilfælde af regn mødes vi i Skolegade.

Derefter holder vi sommerferie. Program for efteråret kommer senere her i
Faget.

Formand: Grethe, tlf. 98 42 95 94 / 20 31 61 83
Næstformand: Kamma, tlf. 98 42 83 44
Kasserer: Birgit, tlf. 98 42 95 25 / 30 51 43 40
Birte, tlf. 29 44 94 92
Ulla, tlf. 98 42 73 96 / 61 35 36 21

Vi glæder os til at se rigtig mange af 3F’s efterløns– og pensionistmedlemmer til de kommende aktivi-
teter.

Ugifte snyder sig selv for 50.000 kr.
Du har en gratis forsikring i ATP. Den
gælder gifte som ugifte. Problemet
er, at de ugifte glemmer at fortælle
ATP, at de bor sammen. Dermed kan
de efterladte miste 50.000 kr. 

Bor du sammen med din kæreste uden at være
gift, så har du og din kæreste sandsynligvis den
gratis forsikring hos ATP.
Hvis samleveren dør, mister den efterladte, ugif-
te part 50.000 kr. For de færreste fortæller ATP,

at de er samlevende. For gifte er der ingen pro-
blemer. Gifte registreres automatisk, mens ugifte
selv skal sørge for at bliver registreret.
Men det bliver værre endnu. Efterladte ugifte er
ikke de eneste, der mister pengene fra ATP. Ef-
terladtes børn under 21 år vil også modtage
50.000 kr. - hver.
Det eneste krav er, at man fortæller ATP, at man
bor sammen og har indbetalt til ATP i to år.
Du kan registrere dig og rette oplysninger på
atp.dk



8 »Faget« Frederikshavns fælles fagblad . MARTS 2012

3F FREDERIKSHAVN

Aktivitetsudvalget:

Byttedag udskudt,
men glæd dig til Læsø
På grund af tidsmangel er tidspunktet for vo-
res byttedag ændret til 19. januar 2013.
Men der er meget andet spændende på trap-
perne.

Vi er i fuld gang med at arrangere den store Læsøtur lør-
dag 16. juni 2012. Det bliver en kanon tur, hvor vi mø-
des ved Læsøgrisen om morgen og sejler over på Læsø. 
Her vil stå busser klar til en fire timers rundtur på øen,
hvor man kan se de forskellige seværdigheder på Læsø.
Bussen vil køre forbi 3F huset på Læsø, hvor der vil blive
hygget og serveret pattegris, hvorefter vi sejler til Frede-
rikshavn igen.
Der vil være plads til 150 personer på turen, og det kom-
mer til at koste 175 kr. pr. person for det hele.
Se med på 3f.dk/frederikshavn hvornår billetter kan kø-
bes.
Billetter skal betales ved bestilling.

Venlig hilsen 

Aktivitetsudvalget, 
Michael Wilster

Her er et par friske 3F-gutter, som tager dig med til Læsø til en
stor oplevelse. SYGEMELDT?

Mød op. Vi har startet
en klub for sygemeldte.
Vi mødes næste gang

18. april 2012 kl. 10-12
Skippergade 24, Frederikshavn

Målgruppen er sygemeldte medlemmer,
som har lyst til at mødes med andre i sam-
me 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 sygdomsbegre-
ber/ handlemuligheder og rettigheder ift.
lovgivningen.
Oplæg fra socialrådgiverne og andre rele-
vante oplægsholdere.
Vær selv aktiv og vær med til at planlægge
indhold.
Tilmelding til Jane/Dorthe.

Vi glæder os til at møde jer

Jane Springborg
socialrådgiver

Dorthe Olesen
socialrådgiver
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Generalforsamling i enighed
Morten Dahlberg, formand for 3F
Frederikshavn bød velkommen til ge-
neralforsamling. Denne gang lørdag
10. marts i Møllehuset i Frederiks-
havn. Omkring 150 medlemmer var
mødt frem for at høre den omfatten-
de beretning, regnskab og mange
vedtægtsændringer.

Morten mindedes afdøde medlemmer i
beretningsperioden, og der blev holdt
et minuts stilhed til ære for de bort-
gåede medlemmer. Som dirigent valg-
tes forhandlingssekretær Michael Hass,
3F.

Høj ledighed og folketingsvalg
Formanden fremhævede i sin beretning
aktiviteterne omkring folketingsvalget.
Der var stor aktivitet af mange aktivi-
ster i 3F Frederikshavn. Det var blandt
andet med til at give Socialdemokra-
terne i Nordjylland og især Frederiks-
havn et forrygende valg. Det har vi
grund til at være stolte af.
Vi fik en socialdemokratisk ledet rege-
ring, men desværre med alt for stor ra-
dikal indflydelse. Det betød, at efter-
lønnen ikke stod til at redde i den tidli-
gere form. 
Morten Dahl konstaterede også, at le-
digheden stadig er alt, alt for høj. Vi
skal have arbejde i gang, så vores
medlemmer kan komme i beskæftigel-
se. Morten håbede, at trepartsforhand-
lingerne munder ud i, at de suppleren-

de dagpenge forlænges, dagpengepe-
rioden forlænges og at hetzen mod de
ledige ophører.
Morten mente, at den socialdemokrati-
ske folketingsmand i Frederikshavn
skulle have stemt sammen med parti-
kollegerne i Folketinget. For at få ind-
flydelse og komme videre med øget
beskæftigelse, kamp mod fremmed ar-
bejdskraft. 18.000 personlige stem-
mer skal investeres i indflydelse. 
Der er to nye medarbejdere i 3F, Gitte
Christiansen på det offentlige område
og Lars Vilsen på Læsø.

29 mio. kr. til medlemmerne
3F Frederikshavn har hentet 29 mio.
kr. hjem til medlemmerne., hvilket vi-
ser, at der er noget rivravruskende galt
med arbejdsmiljøet på arbejdspladser-
ne.
A-kassen har udbetalt godt 191 mio.
kr. til medlemmerne i 2011 i forskelli-
ge ydelser, der dækker dagpenge, ef-
terløn og meget andet.
Der var stor ros til afdelingens mange
tillidsvalgte på arbejdspladserne for en
flot indsats i årets løb.

Spekulanter fra øst
Morten kritiserede de spekulanter, der
sender uorganiseret arbejdskraft, som
kommer og arbejder i industrien, på
hotellerne, i landbruget og byggeriet. 
Morten nævnte også sammenlægnin-
gen i LO-regi. Hjørring og Frederiks-

havn slår sig sandsynligvis sammen og
bliver til LO Vendsyssel.
Der været flere faglige sager, og også
en tillidsrepræsentant, der blev fyret,
fordi han gik i pressen. Medlemmet fik
en stor godtgørelse. Afdelingen betalte
advokatregningen. Sagen viser, hvad
3F står for set i forhold til de gule fag-
forretninger.
Den omfattende skriftlige beretning re-
degjorde også for situationen i afdelin-
gens forskellige grupper og brancher.
Beretningen blev enstemmigt vedta-
get. Dog skete det kedelige, at forbin-
delsen til medlemmerne på Læsø gik
sig en tur på grund af kabelarbejde.
Det er vi kede af, siger Morten Dahlbe-
erg. Et medlem havde indsendt 12
ændringsforslag. De blev alle afvist,
trukket eller nedstemt.

Valgene
Hanne Karlsen blev genvalgt som
næstformand. Der blev valgt fire med-
lemmer for tre år til bestyrelsen. Det
var Steen Stidsborg, Sæby, Evan Lyn-
gen, Tommy M. Jensen og Kurt Jessen.
Der blev valgt fire bestyrelsessupplean-
ter til bestyrelsen for et år. Det var Ol-
ga Jensen, Allan Jensen, Kjeld Dybro og
Jan Nielsen, Sæby.
Ib Pedersen blev genvalgt som bilags-
kontrollant og Brian T. Nielsen blev
valgt som bilagskontrollantsuppleant.
Derudover valgtes Karsten Frederiksen
som fanebærersuppleant.

Enstemmigt ja til beretningen på 3Fs generalforsamling i
Møllehuset, Frederikshavn.

Hanne Karlsen blev gen-
valgt som næstformand.

Morten Dahlberg fremlagde
en omfattende beretning.



METAL Vendsyssel

METAL Hjemmeside: 
www.vendsyssel.dk

Åbningstider og telefontider 

I Dansk Metal Vendsyssel
TELEFON 96 22 23 24

Åbningstider - Frederikshavn
Håndværkervej 2, 9900 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
Frilandsvej 115, 9800 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
Mosegårdsvej 14, 9990 Skagen
Tirsdag kl. 08.30 til 12.30 og 13.00 til 15.30.

Derudover kun efter forudgående aftale

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 kan træffes på 
kontoret Frilandsvej 115,
Hjørring.

Kontakt afdelingen på 
telefon 9622 2324 for
nærmere aftale.

Tjek for evt. ændringer på
vores hjemmeside:
www.metalvendsyssel.dk
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METAL VENDSYSSEL

Gennemsnitslønnen i 4. kvartal 2011 for
samtlige faggrupper i Metal VENDSYSSEL

GRUPPE SAMLET LØN
Industritekniker-Plast/Mekanik 158,75
Sejlmager 157,75
Skibstømrer 166,67
Træskibstømrer 170,50
Industri Træ og Plast total 164,41

Automekaniker 171,91
Beslagsmed / Grovpladesmed 161,39
Datafagtekniker/Mekaniker 175,63
Elektronikfagtekniker/Mekanike 176,56
Mediocotekniker 185,77
Reparatør - Maskin 177,18
Rørsmed 189,28
Smed / Bygningssmed / Reparatø 176,19
Værkstedsfunktionær 191,02
Kommune og Region total 181,24

Automekaniker 161,00
Industritekniker-Maskin 183,06
Maskinarbejder 172,60
Montør 167,69
Rejsemontør 240,19
Reparatør - Maskin 169,90
Skibsmontør 183,50
Smed / Bygningssmed / Reparatø 169,31
Maskiner og Værktøj total 182,78

Entreprenørmaskinmekanike 155,00
Håndformer 131,00
Industritekniker-Maskin 174,88
Karrosseripladesmed 175,00
Klejnsmed 165,20
Kølemontør 168,44
Landbrugsmaskinmekaniker / Lan 172,12
Maskinarbejder 174,69
Montør 157,50
Oliefyrsmontør 173,98
Reparatør - Maskin 162,15
Rustfast Klejnsmed 170,00
Rørsmed 175,19
Skibsbygger 178,00
Skibsmontør 185,17
Skibstømrer 167,17
Smed / Bygningssmed / Reparatø 167,04
Smed-Industrirør 173,25
Vvs-Energiteknik 179,48
Vvv- Rørsmed 172,44
Værkstedsfunktionær 210,00
Smede og Stålkonstruktioner total 177,66

Elektromekaniker/Fagtekniker 190,74
Elektronikfagtekniker/Mekanike 175,65
Maskinarbejder 166,99
Reparatør - Maskin 174,21
Stat total 169,46

Elektromekaniker/Fagtekniker 180,25
Kontorservicefagtekniker/Maski 202,71
Reparatør - Maskin 165,00
Værkstedsfunktionær 196,46
Strøm, Styring og Proces total 186,45

Autoelektrofagtekniker/Mekanik 160,00
Automekaniker 164,22
Karrosseripladesmed 172,95
Lastvognsmekaniker 170,40
Pladesmed / Tyndpladesmed / Ko 157,00
Værkstedsfunktionær 181,04
Transport total 165,84
Guld/Sølvarbejder 147,82
Værktøjsmager - Snit 163,60
Ædelsmede total 148,24

Afdeling total 176,49

Metal-TAL - 2011

Industri Træ 
og Plast

Kommune 
og region

Maskiner og
værktøj

Smede- 
og stål-

konstruktioner

Staten

Strøm, styring 
og proces

Transport

Ædelsmede

Total

Seniorklub
i Skagen
Der er nu stiftet en senior-
klub i Skagen, hvor ældre
kolleger tilbydes mulighed
for at mødes og dyrke fæl-
les interesser.

I starten er det planlagt at mødes
den 2. tirsdag i hver måned fra kl.
10.00 til 12.00, hvilket kan udvi-
des, hvis der er interesse herfor.

Første møde er tirsdag 8. april
2012 kl. 10.00.

Bestyrelsen udgør:

John Knudsen
Poul Erik Jochumsen
Villy Johansen
Ole Mogens Pedersen

Vel mødt.
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Værftshistorisk selskab - Her er der f  
Mange Metal-medlemmer
på efterløn eller pension
kan godt lide at beskæfti-
ge sig med deres oprinde-
lige fag. Det har de rig
mulighed for Værtshisto-
risk Selskab i Frederiks-
havn.

Værftshistorisk Selskab lyder som
en loge, hvor man sidder og lytter
til foredrag om aftenen. Det er ik-
ke tilfældet. Det er i virkeligheden
et gammel værft, som hører un-
der Maritimt Historisk Selskab,
der erhvervede værftet som tidli-
gere hed Frederikshavn Bedding &
Skibsværft, fortæller Henning Pe-
dersen, der er kasserer i selskabet.

Vi går ingen i bedene
På værftet beskæftiger medlem-
merne sig med renovering af gam-
le skibe og andre små opgaver,
fortæller Henning Pedersen.
-Men vi går ikke nogen i bedene.

Vi konkurrerer ikke med private
virksomheder. Det er rent hobby-
virksomhed, der foregår.

Delt op i hold
-Vi er delt op i hold fra mandag til
torsdag. Om mandagen er vi et
hold, der renoverer Gnisten, en
gammel lodsbåd. 
Tirsdag renoverer et hold en bed-
dingvogn og en gammel Alpha
skibsmotor og der laves også fore-
faldende opgaver på bygninger og
bedding.
Onsdagsholdet renoverer en båd,
der hedder Doré. Derudover arbej-
des også på beddingsvogne og fo-
refaldende arbejde. 
Torsdag har vi fællesmøde mellem
kl. 9.30 til 11.30, hvor vi som re-
gel er en snes til kaffe og rund-
stykker samt orientering om, hvad
der sker lige her og nu.
Mindst én torsdag hver måned er
vi til foredrag eller virksomhedsbe-
søg. Vi skal foreksempel besøge
Bladt i Aalborg 31. maj, og der
har også været minigolf på pro-

grammet.
Hvert år deltager vi i Gildelaug
med naturvejleder Bo Storm, som
vi hjælper med at vedligeholde
området omkring Helligkilden.
Lønnen er sildemad og brændevin,
så vi er ikke særligt hellige. Der-
udover har vi socialt samvær lø-
bende.

Dækker bredt
-Det er jo ikke bare smede, der
kommer her, siger Henning Peder-
sen. Vores medlemmer både ma-
lere, tømrere, snedkere, toldere og
alle mulige andre. Så vi dækker
bredt og kan udføre alle opgaver,
der kræves.
Alle maskinerne, som vi overtog
sammen med værftet, fungerer
fint. Hvis ikke de gør, kommer de
til det. Det klarer vi selv. Vi er
trods alt omkring 100 medlem-
mer og mange med faglige uddan-
nelser.
Hvis du har lyst til at blive 
medlem og give et nap med på
Værftshistorisk Selskab, så er

Finn Larsen og Henning Pedersen i teltet, hvor »Gnisten« er
ved at blive renoveret. 

Ole og Frank kigger på motoren.
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      aglig hygge

Kontanthjælpsmodtagere
i praktik på værftet
Mentor Bo Jensen leder 10 kontanthjælpsmodtagere,
der er i praktik på Værftshistorisk Selskab.

-Formålet er at få borgeren på kontanthjælp tættere på arbejdsmarkedet.
Det sker her, hvor ti kontanthjælpsmodtagere møder hver dag fra kl. 8-
13 og udfører forskellige opgaver i et jobtræningsprojekt. 
-De falder fint ind i vores specielle miljø, siger kasserer Henning Peder-
sen. Faget kunne konstatere, at der også er kommet produktion ud af
kontanthjælpsmodtagere. 

medlemskontingentet 150 kr. for
personligt medlemsskab. Hus-
standsmedlemsskab koster 200
kr. om året og virksomheder og
foreninger betaler 500 kr. om
året.
Der er en hjemmeside, hvor man
kan søge flere oplysninger. Det er
vaerftshistorisk-selskab.dk
Henning Pedersen og Finn Larsen
gav Faget en grundig rundvisning,
og det er et meget interessant
sted, hvor man fornemmer det go-
de kammeratskab og fælles ind-
gangvinkel til det at renovere ski-
be.
-Det er en uvurderlig forening, si-
ger Henning Pedersen. Nye med-
lemmer er hjertelig velkomne til
hver en tid. Du vil få mange gode
timer, og hvem ved. Det kan være
din tidligere kollega også er med-
lem.

Råhygge på Værftshistorisk 
Selskab i februar.

Mentor Bo Jensen samt kontanthjælpsmodtagerne Peter Gundrosen og Søren Rust
Hansen med et af deres produkter, de har fabrikeret på Værftshistorisk Selskab.

Det er sådanne skibe, de dygtige senio-
rer renoverer.
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Vores 
METAL-mand 
i Folketinget

BJARNE 
LAUSTSEN 
Folketings-
medlem for 
Socialdemokraterne

Efterløn - 
skal - skal ikke?

Snart får du muligheden for
at tage stilling til, om du vil
hæve dit efterlønsbidrag eller
ej. For dem, der har været
med siden 1. april 1999, vil
det handle om at kunne få
cirka 66.000 kr. tilbage. 

Men så skal man også være klar over,
at man dermed afskriver sig retten til
at få efterløn i tre år, ligesom mulighe-
den for at optjene efterlønspræmie fal-
der væk. Du får heller ikke muligheden
for at få et seniorjob, som det i dag er
muligt at få, hvis du mister sin dagpen-
geret fem år før at du er berettiget til
efterløn. Men selvfølgelig kan du også
vælge at spare efterlønsbidraget i de
kommende år. Fleksydelsen vil også
forsvinde, selv om du er berettiget til et
fleksjob. Så er du helt ude. 

Er det nu klogt?
Spørgsmålet er bare, om det nu er
klogt. Det afhænger i hvert fald meget
af, hvor gammel du er. Jeg vil sige, hvis
du er 50 år og derover, skal du slet ik-
ke tvivle på at blive i efterlønsordnin-
gen. Selvom der er uendelig mange
spørgsmål at tage stilling til – fx om du
allerede nu har besluttet sig til at gå på
efterløn, når du rent faktisk kan gøre
det eller du vil fortsætte med at arbej-
de til din folkepensionsalder og dermed
kunne hæve efterlønspræmien på godt
140.000 kr. 
Sagen er jo også den, at man aldrig
kan vide, om man bliver ramt af en ar-

bejds- eller trafikulykke, eller man sim-
pelthen bare bliver så nedslidt, at man
ikke kan klare sit fuldtidsarbejde mere.

Dem under 50 år
Hvis du er under 50, kan sagen måske
stille sig anderledes, selv om jeg vil fra-
råde dig at træde ud. Det afhænger
meget af, hvordan du selv tror dit for-
løb på arbejdsmarkedet vil blive frem til
pensionsalderen. 
Mange vil måske bruge dem til en ferie
syd på eller et nyt samtalekøkken, og
bankerne vil helt sikkert lokke med at
sætte dem ind på en fradragsberettiget
pensionsordning. Det kan også være en
god idé, fordi det beløb du kan få tilba-
ge, er ikke skattepligtigt, selv om du
har fået fradraget for det tidligere. Det
var altså de borgerlige partiers lokke-
mad for at droppe efterlønsordningen.
Især hvis du betaler topskat vil fordelen
blive endnu bedre, fordi du nu kan få
en ny skatterabat, men du skal så bare
være klar over, at der ikke er nogen for-
trydelsesret. Hvis du tager imod blod-
pengene, så er du ude for altid. Hvis du
bliver arbejdsløs og mister din dagpen-
geret, så kan det også blive svært for
dig at klare forsørgelsen, fordi kontant-
hjælp ofte vil være den eneste mulig-
hed – men hvis du er så heldig at have
en ægtefælle, så kan man ikke få no-
get. Og reglerne for fleksjob og førtids-
pension bliver også meget strammere. 
Som du kan se af ovenstående, er der
rigtig mange spørgsmål at tage stilling
til. Jeg er ikke rådgiver, og banker og
pensionsselskaber er heller ikke uvildi-

ge. De er sat i verden for at tjene pen-
ge på os, derfor har jeg også kæmpet
for at bevare efterlønnen. Og jeg er
helt sikker på, at der er rigtig mange,
der vil komme til at mangle den i frem-
tiden. Det bedste du kan gøre, er at
søge råd i din a-kasse på de mange in-
formationsmøder.

Vi undgår ikke nedslidning
Der er ingen grund til at tro, at man
kan undgår nedslidning på fremtidens
arbejdsmarked, fordi der vil være krav
om en høj effektivitet og produktivitet.
Og især i håndværksfagene bliver ar-
bejdsmiljøet heller ikke meget bedre.
Dertil kommer, at jeg synes det er tos-
set, at de borgerlige partier reelt ville
afskaffe efterlønnen ved punkt et: At
betale folk for at træde ud af ordningen
og punkt to: Jeg tror næppe, det vil væ-
re muligt at få unge på 30 år til at til-
melde sig en efterlønsordning, der er
så rundbarberet, at fremtidens efter-
lønsmodtagere kun kan få halv efterløn
på grund af modregningen i både priva-
te og arbejdsmarkedspensioner.
Uanset hvad og hvor gammel du er, så
vil jeg opfordre dig til at blive i efter-
lønsordningen. For ingen kender fremti-
den. For det første vil statens under-
skud blive mindre, fordi den så ikke
skal ud og låne nogle penge, den ikke
har; og for det andet skulle det glæde
mit gamle socialdemokratiske hjerte,
hvis færre melder sig ud. Det vil netop
være med til at signalere, at det er for-
kert at forringe efterlønnen.
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Metal VENDSYSSEL
afholder

Generalforsamling 
Tirsdag 24. april 2012 kl. 19.00
i afdelingen, Håndværkervej 2, Frederikshavn

Dagsorden:

1. Valg af dirigenter

2. Beretning

3. Regnskab

4. Bevillinger

5. Indkomne forslag 

6. Meddelelser

7. Valg af kasserer:

På valg er:

Søren Larsen (ønsker genvalg)

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter

På valg er:

Peter Jensen (ønsker genvalg)

Preben Larsen (ønsker genvalg)

A Valg af 1 revisor:

På valg er:

Claus Rishøj-Andersen

B Valg af 2 revisorsuppleanter

C Valg af ekstern revisor:

På valg er:

Revisionsinstituttet

9. Eventuelt

10. Næste generalforsamlingssted

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

formanden i hænde senest tirsdag 17. april 2012.

Der serveres en lun ret fra kl. 18.10.
Såfremt du ønsker at deltage i spisningen, skal du tilmelde dig i
din klub eller på afdelingskontoret senest onsdag den 18. april
2012.

Bestyrelsen
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Ugifte snyder sig selv for 50.000 kr.
Du har en gratis forsikring i ATP. Den
gælder gifte som ugifte. Problemet
er, at de ugifte glemmer at fortælle
ATP, at de bor sammen. Dermed kan
de efterladte miste 50.000 kr. 

Bor du sammen med din kæreste uden at være
gift, så har du og din kæreste sandsynligvis den
gratis forsikring hos ATP.
Hvis samleveren dør, mister den efterladte, ugif-
te part 50.000 kr. For de færreste fortæller ATP,
at de er samlevende. For gifte er der ingen pro-

blemer. Gifte registreres automatisk, mens ugifte
selv skal sørge for at bliver registreret.

Men det bliver værre endnu. Efterladte ugifte er
ikke de eneste, der mister pengene fra ATP. Ef-
terladtes børn under 21 år vil også modtage
50.000 kr. - hver.

Det eneste krav er, at man fortæller ATP, at man
bor sammen og har indbetalt til ATP i to år.
Du kan registrere dig og rette oplysninger på
atp.dk

Tillidsvalgte

Ole Brink Jensen er ny tillidsre-
præsentant hos Hjørring Vandsel-
skab A/S. 

Jan Aage Thon er ny arbejdsmiljø-
repræsentant hos MAN Diesel.

Jens Ole Haages er ny arbejdsmil-
jørepræsentant hos Lytzen VVS
A/S.

Anders Thostrup er ny arbejdsmil-
jørepræsentant hos Uggerhøj A/S.

Egin Stisholt er ny arbejdsmiljøre-
præsentant hos Karstensens
Skibsværft.

Lars Pedersen er ny arbejdsmiljø-
repræsentant hos Orskov Yard
A/S.

Metal ønsker til lykke 
med valgene.

Kom GRATIS TIL MOTORLØB i 2012
Brug dit Metal medlemskort og se gratis race

Se mere på www.mnj.dk

DATOER FOR NYSUMBANEN
29. april: DASU Cup - Folkerace
5. maj: Åbent hus arrangement
12/13. maj: DASU Cup - Crosskart
11/12. august: DASU Cup - Crosskart + DASU Mesterskab Rallycross
6/7. oktober: Junior Cup U16 og U18 + Ladies Cup + Åbne FR løb

DATOER FOR ØRNEDALSBANEN
5. maj: Åbent hus arrangement
26. maj: DASU Cup - Crosskart + DASU Mesterskab Rallycross
26/28. juli: DASU Cup - Crosskart + DASU Mesterskab Rallycross

+ Ladies Cup + Åbne FR løb
22. september: DASU Folkerace + Junior Cup U16 og U18

DANSK METAL - EN STÆRK PARTNER



»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . MARTS 2012 17

METAL SÆTTER FAMILIEN I CENTRUM

REGION NORDJYLLAND AFHOLDER
FAMILETRÆF I FÅRUP SOMMERLAND
Søndag den 1. juli 2012

PROGRAM:
Kl. 10.00 Fårup Sommerland åbner.
Kl. 11.00 ”Familien i centrum” på Metalpladsen.

Tale ved Folketingsmedlem Orla Hav.
Kl. 11.00 Uddeling af gave på Metalpladsen (1 stk. pr. familie).
Kl. 11.30 – 16.30 Grillbuffet i Oasen.

Billetpriser incl. grillbuffet
Voksne 185,- incl. 1 øl/vand, børn 3-12 år 135,- incl. 1 vand + 1 is.

Billetpriser excl. grillbuffet
Voksne 95,- incl. 1 øl/vand, børn 3-12 år 95,- incl. 1 vand + 1 is.

Børn under 3 år er gratis, men skal tilmeldes.

Billetter købes i din afdeling i perioden 7. maj – 18. juni 2012.

Medlemmer med sæsonkort kan købe grillbuffet til:
Voksne 90,- incl. 1 øl/vand, børn 3-12 år 40,- incl. 1 vand + 1 is.

Djurs Sommerland
Du har også mulighed for at deltage i Region Midtjylland’s familietræf den 12. og 13 maj 2012 –
billetter kr. 80,00 skal købes senest den 11. maj 2012 - Kontakt din lokale afdeling for yderligere
oplysninger.

DANSK METAL - EN STÆRK PARTNER



Gratis 
advokat-
ordning i FOA
Frederikshavn
Advokat Ole Kildeby har
træffetid i FOA Frederiks-
havn Constantiavej 35
9900 Frederikshavn. I
samme tidsrum kan Advo-
katen træffes på afdelin-
gens 
tlf. 46 97 11 70

2012:

Torsdag den 12. april 
kl. 15.30 -16.30
Torsdag den 10. maj 
kl. 15.30 -16.30
Torsdag den 7. juni 
kl. 15.30 -16.30
Torsdag den 5. juli 
kl. 15.30 -16.30
Torsdag den 2. august 
kl. 15.30 -16.30
Torsdag den 13. sept.
kl. 15.30 -16.30
Torsdag den 11. oktober
kl. 15.30 -16.30
Torsdag den 8. november
kl. 15.30 -16.30
Torsdag den 6. december
kl. 15.30 -16.30

Det gratis tilbud omfatter rådgiv-
ning 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 fa-
milie, 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

Samtidig kan du høre om dine muligheder for private 
forsikringer og bank i PenSam.

Du kan træffe Louise Schreiber-
Jakobsen i FOA Frederikshavn på
nedenstående dato mellem kl.
10.00 og 16.00.

• 4. april (onsdag kl. 9-15)
• 10. maj
• 7. juni
• Intet møde i juli

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:  
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FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Kør-selv-tur til 
Fårup Sommerland
2012
til en fornuftig
FOA-pris �

TID OG STED: Lørdag den 16. juni 2012 – Fårup Sommerland, Pirupvejen 147 Fårup, 9492 Blokhus. 
Sommerlandet er åbent fra 10.00 – 19.00.

MÅLGRUPPE: FOA medlemmer med familie og venner.

INDHOLD: FOA Frederikshavn indbyder til en fornøjelig dag med familie og venner i Fårup sommerland. 
Dagen afholdes sammen med de øvrige nordjyske FOA afdelinger.

PRIS: Billetprisen er inkl. voksen- og børnebuffet i restaurant Oasen – spis hvad du kan.

FOA medlem + én ledsager, samt egne børn og børnebørn

Børn 0-2 år kr.     0,- normalpris kr.     0,-
Børn/børnebørn  ( 3-9 år) kr. 100,- normalpris kr. 274,-
Børn ( 10 år og op ) kr. 125,- normalpris kr. 344,-
Medlem kr. 125,- normalpris kr. 344,-
Ledsager (1) til FOA medlem kr. 125,- normalpris kr. 344,-

Øvrige (ikke medlemmer, samt ikke medlemmers børn og børnebørn)

Børn 0-2 år kr.     0,- normalpris kr.     0,-
Børn (3-9 år) kr. 200,- normalpris kr. 274,-
Børn (10 år og op) kr. 260,- normalpris kr. 344,-
Voksen kr. 260,- normalpris kr. 344,-

BILLETTER: Billetterne sælges efter først til mølle princippet. Fra mandag den 26. marts kl. 10 til den 31. maj
kl. 17.00.
Billetterne kan købes og afhentes i afdelingen, samt reserveres på 46 97 11 70. Der kan ikke reserveres pr. mail
Billetterne betales kontant ved afhentning, senest den 31. maj kl. 17.00 

HUSK dit FOA medlemskort, da dette skal fremvises ved køb af billetter.
(Vi kan desværre ikke tage DK eller andre betalingskort)

Voksenbuffet: Et udvalg af sæsonens friske fisk
BBQ-grillben, grillet kyllingebryst, grillpølser og frisklavet lasagne
Stort udvalg af friskbagte pizzaer
Kokken trancher ved buffet to forskellige stege
Ovnbagte kartofler med krydderurter, flødekartofler og pommes frites
Og så selvfølgelig en stor frisk salatbar med lækkert tilbehør og friskbagt brød

Børnebuffet: Kyllingespyd, kyllingenuggets, mini-pølser, mini-frikadeller
Pastaskruer, pommes frites
Gulerods- og agurkestænger og masser af frisk frugt
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FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN - LOKALE RABATTER OG FORDELE

ROCK 9. juni 2012 med FOA
Nu kan du købe Rock-bil-
letter til en fordelagtig
pris, både til dig selv og
dem du vil have med.

FOA Frederikshavn har indgået en
aftale med folkene bag ROCK i
FREDERIKSHAVN, der i år afhol-
des 9. juni ved Knivholt Hoved-
gård.

Til koncerten optræder bl.a. Nick
& Jay, Kim Larsen & Kjukken,
Johnny Madsen med flere. Du kan
læse om koncerten og alle navne-
ne på www.rockifrederikshavn.dk
Billetter vil blive udbudt til salg
her i bladet. Billetterne kan købes
af alle FOA-medlemmer, og man

vælger selv, hvem man tager
med, og hvor mange billetter man
køber. Der er således ingen be-
grænsning på antallet af billetter,
der kan købes. Man skal blot være
medlem af FOA for at kunne kø-
be.

Rock-billet barn 6-12 år 
pr. stk. 150 kr. 

Normalpris pt. 150 kr. + 25 kr.
gebyr SPAR 16%

Rock-billet voksen pr. stk. 250 kr.

ROCK
I FREDERIKSHAVN

9. JUNI 2012
KNIVHOLT HOVEDGAARD

295
billetpris

2
012

   
          
           

Kasper Nyemann - Mads Bladtkramer
Uso - Electric Lady Lab 

         
         

        
    

 
 

 

NIK & JAY
Kim Larsen & Kjukken

The William Blakes
Magtens Korridorer

Johnny Madsen ´- Superspark
Vejgård Tårnblæser Laug

 
  

    
 

Normalpris pt. 349 kr. + 25 kr.
gebyr SPAR 33%

Buffet i laden pr. stk. 99 kr.

Normalpris pt. 115 kr. SPAR 14%

Øl/drikkevarer-billet pr. stk. 30 kr.
Værdi 40 kr. SPAR 25%

(Bruges til køb af øl, sodavand,
drinks, varme drikke mm. op til en
værdi af 40 kr.)

Køber du buffet foregår det kl.
17.00–20.00 i laden. 

Billetter sælges indtil d. 12.
april 2012 hos FOA Frederiks-
havn, Constantiavej 35, 9900
Frederikshavn

Tillidsvalgte

Nyvalgte
Nyvalgt tillidsrepræsentant
Heidi Henriette Hansen, 
Område Midt
Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant
Henrik Thomsen, Bestillerkontoret
Ophørt som tillidsrepræsentant 
Karin Brassøe Henriksen, 
Område Midt
Marlene Dam Hald Madsen, 
Område Midt
Hanne D. Jensen, Område Syd
Bolette Christensen, 
Område Nord
Jesper B. Eskerod, 
MG Hjemmeservice
Ophørt som arbejdsmiljørepræsentant
Jens Nielsen, Socialpsykiatrien,
Støttecenter Frederikshavn
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LOKALE FOA-RABATTER 
OG FORDELE VIS DIT FOA-KORT

OG FÅ RABAT

Fysioterapeut og kiropraktor

Betaling af op til
5 behandlinger

Penge refunderes ifølge regning, der afleveres til
FOA Frederikshavn (Maksimalt kr. 1.575,- årligt).

Gærumvej 40, Frederikshavn 

10% rabat

20% rabat 
fratrækkes normalprisen
på alt FODER i butikken i
hele april måned 2012.

Havnegade 12, Frederikshavn
10 % rabat 
Gælder alt i butikken, også på tilbud.

Grundtvigsvej 80
Elling
Telefon 9848 0037

10 % rabat 

Krogen 12A
9900 Frederikshavn
Telefon 9842 4644

10 % rabat 

Søndergade 4, Frederikshavn

6% rabat

Håndværkervej 10 samt Gl. Landevej 25A, Skagen
Toftegårdsvej 24, Frederikshavn - Gammel Ålborgvej 18, Sæby

8 % rabat

Danmarksgade 69, Frederikshavn

10 % rabat

Advokat Ole Kildeby
Gratis advokatrådgivning
Advokaten træffes i FOA Frederikshavn,
hver måned den anden torsdag i måne-
den fra kl. 15.30-16.30. Rejses der sag
eller skal advokaten udføre en opgave,
betales dette efter aftale med advokaten. 

DET BETALER SIG AT VÆRE MEDLEM AF FOA

Nyt medlemskort kan 
bestilles i afdelingen.

Rimmensgade 35B, Frederikshavn, telefon 9842 5858
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Unge pædagogiske assistenter 
Uddannelsen som Pæda-
gogisk Assistent er nu og-
så en ungdomsuddannel-
se. Første hold blev dimit-
teret fra SOSU Nord på
Østre Allé i Aalborg 11.
november 2011. Her var
der fuldt hus i aulaen,
hvor de nye pædagogiske
assistenter spændt vente-
de på at få uddelt uddan-
nelsesbeviser efter endt
uddannelse.

Stemningen var høj og forventnin-
gerne store, da afdelingsleder Jan
K. Berthelsen tog mikrofonen for
at byde velkommen. Han overlod
straks ordet til direktør for SOSU
Nord, Lars Jakobsen, der blandt
andet sagde:
-Jeg er stolt på jeres og skolens
vegne med de flotte resultater.
Gode kræfter, blandt andre FOA,
har arbejdet for, at uddannelsen
skulle blive en realitet. Det er nu
sket, og vi har nu en god uddan-
nelse, der dækker behovet.
-I skal nu ud at arbejde sammen
med pædagoger og pædagogmed-

hjælpere, og I er rigtigt godt ruste-
de med jeres nye uddannelse og
en god portion konkret og teore-
tisk viden.
I skal arbejde direkte med børne-
ne. Det kan I også, for I har lært
kommunikation og samarbejde.
Pas nu godt på dem, I får i jeres
varetægt. Held og lykke med ud-
dannelsen.
Afdelingsleder på SOSU Nord, Jan
Berthelsen fulgte op og ridsede hi-
storien op om PAU-uddannelsen:
Vi startede i det små, og her i
2011 er der 18 klasser. Der er
stor fokus på PAU-
uddannelsen. Vores frafald er kun
på 10%, og det er flot.

-I har vist vilje og lyst
Til de unge sagde Jan Berthelsen:
-I er et godt eksempel på, at ting
kan ændres. I har været kreative. I
har haft vilje, lyst og tålmodighed
til at lære. I er i topform.
Derfor er det også vigtigt, at vi
sender det signal, at mennesker,
der har med mennesker at gøre,
skal uddannes.
Uddannelse er ikke noget, man
får, det er noget, man tager, fort-
satte Jan Berthelsen. Uddannelsen
er populær, og vi har elever fra

New Zealand og Sydafrika, og der
er ventelister for at komme på ud-
dannelsen.

I kan gøre en forskel
Susanne Jensen, sektorformand i
FOA Frederikshavn, gav også sin
mening til kende ved den store af-
slutningsfest:
-Nu er I færdige med en god ud-
dannelse og skal ud at arbejde
med mennesker. I kan gøre en for-
skel, fordi I har kvalifikationerne
med fra jeres uddannelse. Held og
lykke.

Roser fra FOA
Jytte Christensen, sektorformand i
FOA Aalborg var klar med roser til
alle de unge, efter at de havde ud-
leveret uddannelsesbeviserne.
De unge havde også linet op til
dagen, og gav prøver på forskellig
underholdning, og senere blev alle
samlet til lidt mundgodt, som sko-
len var vært for.

De unge pædagogiske assistenter,
der nu skal ud i arbejdslivet, har
det ikke alt for let. Ikke alle havde
fået arbejde, og nogle havde fået
vikararbejde. 
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Christina Muldbak er færdigud-
dannet som pædagogisk assistent
på Østre Allé i Aalborg hos SOSU
Nord. Christina har et vikarjob på
hånden i sit tidligere praktiksted.
-Vi har fået en god uddannelse,
hvor vi har fået lov til at lege og
lære og udvikle os.

Marlene Kristensen, Frederiks-
havn har også et vikarjob i en bør-
nehave i Frederikshavn.
-Det har været en uddannelse
med kompetente lærere og højt
niveau på undervisningen, siger
Marlene.

Anette Heldorf, Aalborg, har ikke
noget job endnu. -Jeg gik allerede i
gang med at søge for et halvt år
siden, men det er svært. Men der-
for har man da lov til at bevare

optimismen, mener Anette.

Kim Hansen, Nørresundby, har et
vikarjob, som han håber bliver et
fast arbejde. -Det har været hårdt
under den to et halvt årige uddan-
nelse. Især teorien. Jeg er mere til
det praktiske, men heldigvis har vi
haft nogle gode lærere.

Pædagogiske assistenter på vej

Fra venstre Christina Muldbak, Marlene Kristensen, Anette Helldorf og Kim Hansen.

Vejen til PAU:
Pædagogisk
Assistent
Uddannelse
Uddannelsen til pædagogisk as-
sistent varer 2 år og 3 måneder
og veksler mellem skole og prak-
tik. Ferie er medregnet i uddan-
nelsens længden.

Uddannelsen giver dig forudsæt-
ninger for at arbejde i dag- og
døgninstitutioner, dagpleje, SFO
og andre pædagogiske tilbud for
børn såvel som for handicappe-
de.

Du kan udelukkende tage uddan-
nelsen på SOSU Nord, Østre Al-
lé 91, 9000 Aalborg.

Efter endt uddannelse har du
mulighed for at søge videre ud-
dannelse til professionsbachelor
som pædagog.

Sektorformand for Pædagisk Sektor i
FOA Frederikshavn, Susanne Jensen
med direktør Lars Jakobsen, SOSU Nord
til afslutningsfesten i Aalborg. 
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NYT TILBUD TIL ALLE FOA-MEDLEMMER 

Gratis konsultation hos hypnoterapeut 
FOA Frederikshavn har indgået en aftale med hypnoterapeut 
Leila Østerdal Simonsen, der til daglig har klinik i Aalborg. 

Leila har arbejdet med mennesker hele sit liv, i mange år som sygehjælper. For en del år siden beslut-
tede hun sig for at videreuddanne sig. Leila har læst psykologi på Aalborg Uni-
versitet og er desuden uddannet hypnoterapeut hos læge Peter Mark i Køben-
havn. Du kan læse mere på www.mitegetliv.dk 

Nyt medlemstilbud:
Via dit medlemskab af FOA Frederikshavn har du mulighed for 1 gratis konsul-
tation. 

Herudover har du via dit medlemskab mulighed for at få de efterfølgende 5
konsultation til halv pris. Dvs. normalprisen på kr. 900,- pr. konsultation, for medlemmer af FOA Fre-
derikshavn reduceres til kr. 450,- pr. konsultation.

Sådan gør du:
Du skal ringe i afdelingen og booke en tid på telefon 4697 1170. Så er du sikker på, at Leila er ledig
når du kommer. 
Leila vil være at træffe i afdelingen 1 gang om måneden, som udgangspunkt den 2. mandag i hver
måned. I 2012 er der mulighed for at aftale en konsultation på følgende dage:

Tirsdag d. 10. april kl. 9-12 Mandag d. 10. september kl. 9-12
Mandag d. 14. maj kl. 14-19 Mandag d. 8. oktober kl. 14-19
Mandag d. 11. juni kl. 9-12 Mandag d. 12. november kl. 9-12
Juli: Ferie

Mandag d. 10. december kl. 14-19

Har du brug for en akut konsultation, er der mulighed for at kontakte Leila Østerdal Simonsen på Kli-
nikken i Aalborg, for en hurtigere samtale. 
Du vil i så fald selv skulle køre ud til klinikken i Aalborg, Kjellerupgade 5A (i gården), 9000 Aalborg,
telefon 2081 6283.

Ugifte snyder sig selv for 50.000 kr.
Du har en gratis forsikring i ATP. Den gælder
gifte som ugifte. Problemet er, at de ugifte
glemmer at fortælle ATP, at de bor sammen.
Dermed kan de efterladte miste 50.000 kr. 

Bor du sammen med din kæreste uden at være gift,
så har du og din kæreste sandsynligvis den gratis for-
sikring hos ATP.
Hvis samleveren dør, mister den efterladte, ugifte

part 50.000 kr. For de færreste fortæller ATP, at de
er samlevende.
For gifte er der ingen problemer. Gifte registreres au-
tomatisk, mens ugifte selv skal sørge for at bliver re-
gistreret. Men det bliver værre endnu. Efterladte ugif-
te er ikke de eneste, der mister pengene fra ATP. Ef-
terladtes børn under 21 år vil også modtage 50.000
kr. - hver. Det eneste krav er, at man fortæller ATP,
at man bor sammen og har indbetalt til ATP i to år.
Du kan registrere dig og rette oplysninger på atp.dk
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FOAs

aktivitetskalender
2012

27. marts
Generalforsamling 2012
Møllehuset, Skovalléen 45, Fr.havn

9. juni
Rock i Frederikshavn - Se side 20

16. juni
Fårup Sommerland.
Se dette nummer af Faget side 19

Juli
Cirkus Dannebrog.
Dato endnu ikke fastsat

Efterløns-
reformen
Du kan informere 
dig på
FOAs hjemmeside
www.foa.dk  

Alt om den nye efterlønsre-
form.
• Gå til tema på foa.dk
Du vil kunne læse om udbe-
taling af efterlønsbidrag, som
kan ske i perioden fra 2. april
– 1. oktober 2012. 
Du vil kunne finde en ”over-
sigt over konsekvenserne af
efterlønsreformen”, hvor du
kan se, hvilken betydning den
har for dig.

Tidsbestilling i A-kassen
For at vi kan yde dig den bed-
ste service, er det vigtigt, at
du bestiller tid, hvis du:
• Skal meldes ledig
• Skal søge om efterløn

A-Kassen
FOA – Fag og Arbejde

Klub Social- og sundheds-assistenter 
og plejehjemsassistenter arrangerer

Forår
Diabetesforeningen. Dato endnu ikke fastsat

Efterår
Karin Dyhr ”glaspigen” om Borderline. Dato endnu ikke fastsat

FOA-Seniorernes aktiviteter

Onsdag den 18. april kl. 14.00
Syng sammen
Kom og vær med til en hyggelig 
eftermiddag i selskab med Løjbjerg 
Harmonika Klub.
Tilmelding: Senest den 11. april.

Onsdag den 9. maj kl. 14.00
Foredrag. Erik Nielsen fra Elling kommer og fortæller om hans tur
med hestevogn. En tur der gik ned gennem nordtyskland, Frankrig,
Italien og Østrig og retur via Brennerpasset og Det gamle Østtysk-
land. Turen varede i alt 4 år.
Tilmelding: Senest den 2. maj.

Tilmeldinger til alle 
arrangementer kan ske til:

Ingrid Hansen, Sæby, tlf. 2466 6671
Jytte Jensen, tlf. 2286 3161

Jubilarer i FOA
Medlemmer, der har haft 
jubilæum på arbejdspladsen

25 års jubilæum  17. februar 
Hjemmehjælper Anne Marie Sø-
rensen, Område Nord

40 års jubilæum 1. februar
Sygehjælper Birgit Juul Jensen,
Søparken

1. maj 2012: FOA – Fag og Arbejde opfordrer alle medlem-
mer til at deltage på et 1. maj arrangement i nærheden af dig.
Arrangementet på Knivholt: Se side 31 i bladet. Vel mødt!

Venlig hilsen Bestyrelsen FOA Frederikshavn
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Kirsten og kollegerne sørger for  
Kirsten Larsen er FOA-
medlem og arbejder i køk-
kenet på Martec i Frede-
rikshavn. Faget har besøgt
arbejdspladsen, hvor 
Kirsten og kollegerne 
Michelle Engelsted
Hanne Laustsen, Lissy
Møller og kokken Niels
Martin Uggerhal sørger for
kvalitetsmad til eleverne.

-En typisk arbejdsdag starter kl.
05.45. Det er tidligt, men der
skal tages fire paller varer ind til
dagens produktion. Det er grønt-
sager, mælk og tørprodukter. Det
hele kommer fra AB Catering og
et frugtfirma, fortæller Kirsten.
Alt bliver lavet fra bunden i det
dejlige køkken på Martec, og vi
bager selv vores rugbrød og andet
brød.
Kirsten Larsen er oprindelig ud-
dannet på kontor hos postvæse-
net. Så køkkenet er en helt anden
boldgade.

250 bespises hver dag
-Der er  travlt, for der laves mad
til ca. 250 personer dagligt, lidt
afhængig af, hvor mange, der er

på kursus på Martec. De får mor-
genmad, for eleverne er indlogeret
med kost, og så følger middags-
mad, aftensmad og kaffe.
-Vores elever kan melde sig til at
være her i weekeenden, og her la-
ves brunch og aftensmad.
Maden er med i prisen på uddan-
nelsen. Men vi kan godt have gæ-
ster, der skal betale. Det kan være
andre kursister. De køber en mad-
billet for 33 kr. Den gælder til et
måltid.
Desuden sender vi mad ud til Ma-
skinmesterskolen. Det er samme
menu som på Martec. Men her
købes maden af de uddannelses-
søgende.
Vi holder et møde en gang om
ugen, så laves der menu for en
uge ad gangen. Så har vi en ret-
tesnor.

Som en familie
Om dagen er vi to i køkkenet og
én om aftenen samt kokken Mar-
tin Uggerhal, der er vores chef i
det daglige. Vi har et rigtigt godt
samarbejde. Vi er nærmest en lille
familie.
Da vi var på besøg, var det Kirsten
Larsen og Michelle Engelsted, der
stod i køkkenregionerne. Michelle
har været i lære i køkkenet, og er

nu ernæringsassistent, som er en
tre-årig uddannelse. Udover Kir-
sten, der er medlem af FOA, så er
Michelle organiseret i Kost- og er-
næringsforbundet.
Michelle fik lærepladsen igennem
teknisk skole. Hun søgte og fik
lærepladsen.

Efteruddannelse
-Der er ingen problemer i at få ef-
teruddannelse og kurser, siger Kir-
sten Larsen. Problemet består i,
at det er svært at undvære nogen
i køkkenet i det daglige.
Det skal planlægges, men efter,
at vi har fået Martin som chef, så
er det blevet lettere. Han kan godt
se, at vi skal være med i det sid-
ste nye. 

Rart og sjovt
-Det er en rar og sjov arbejds-
plads, siger Kirsten og Michelle.
Vores elever er lige fra 18 år til
68 år. Vi har mange uddannelser,
og de fleste er mænd. Så vi får
noget røg en gang imellem.
Vi ser jo mange af dem under hele
uddannelsen og følger med i deres
liv. Det er interessant og sjovt at
se, hvordan de udvikler sig i løbet
af deres uddannelse. Vi har også
nogle af vores elever i weekenden.

Kirsten Larsen
med dejlige, sun-
de råvarer.

Til højre har 
Michelle 
Engelsted 

en stor røreske 
i gryderne.
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     søens folk
Dem kommer vi selvfølgelig tæt-
tere på. Vi har blandt andre en
tysk elev, der har gået på søfarts-
skole i Tyskland. Han er helt vild
med at være her. Det skyldes
mentaliteten i Danmark, og det
gælder også maden, siger han.
Han er meget tilfreds med begge
dele. 

FOA hjælper
-Vi er så få FOA-medlemmer, si-
ger Kirsten Larsen, så vi bruger
FOAs faglige medarbejdere,
blandt andre Susanne og Louise.
Det har fungeret fint, og vi har 
fået den hjælp, vi har behov for.
Det er også FOA, der forhandler
løn for os. Det er godt at have
FOA i ryggen, når der skal for-
handles. Vi er alle under Ny løn,
så vi har mulighed for at forhandle
én gang årligt.
Vi får lov til at arbejde hårdt, og
derfor synes jeg også, at det er
forkert, at Folketinget har forringet
efterlønnen. Jeg kan godt mærke,
at køkkenarbejde ER hårdt. Derfor
skulle der være en mulighed med
efterlønnen. Men det er nu effek-
tivt bremset. Desværre.

Mads Nordensgaard: Maden er god,
varieret og der er rigelig af den.

Lissy Møller arbejder på Maskinmesterskolen, men maden laves på Martec. Lissy
har 300 elever at servicere i kantinen. Det giver omkring 400 ekspeditioner om da-
gen på en 30-timers uge, så der er mere end travlt.

Niklas Kristensen: Jeg har været afløser
i køkkenet. Det er søde piger.

Det siger brugerne
Vi spurgte en tilfældig elev, Mads Nordensgaard om, hvad han syntes
om maden.
-Den er fin, siger Mads. Det smager godt, der er rigeligt af den og den er
varieret, så der er ikke noget at klage over. Så det er jo en ros til Kirsten
og Michelle og de andre i køkkenet. Den er de glade for.
Niklas Kristensen, har været elev på Skoleskibet Danmark. Nu læser han
HF Søfart, der skal munde ud i en uddannelse som skibsassistent.
Niklas kommer og snakker med Kirsten og Michelle, for han har været
afløser i køkkenet med opvask og alt muligt andet.
-Det var for at tjene lidt penge, og jeg har altid været interesseret i, hvad
der sket i et køkken. Jeg var vild med pigerne. De er så søde at arbejde
sammen med.
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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

Et skelsætte   
Frederikshav     
Der har historisk set været
både tidspunkter og valg, der
på mærkværdig vis mere end
andre, blev skelsættende for
mange menneskers liv. Og et
sådant tidspunkt og et sådant
valg er nu, efter bestyrelsens
bedste overbevisning, ind-
truffet. 

I bestyrelsen for Socialdemokra-
terne i Frederikshavn er vi af den
opfattelse, at vi står overfor et
meget skelsættende valg, kald det
gerne et skæbnevalg, når vi skal
finde den næste borgmesterkandi-
dat for Socialdemokraterne i Fre-
derikshavn Kommune. 

Gør din indflydelse gældende
Det valg har du som medlem af
Socialdemokraterne i Frederiks-
havn en meget stor indflydelse på,
og vi håber selvfølgelig, at du vil
gøre din indflydelse gældende.
Både til glæde for Frederikshavn
by, men i højere grad til glæde for
hele Frederikshavn Kommune.
Da vi er vidende om, at der vil
være mindst to kandidater i spil til
borgmesterposten, skal der også
lyde en stor opfordring til alle vore
medlemmer om refleksion og ef-
tertanke, inden krydset i urafstem-
ningen sættes. Alle bør, som mi-
nimum, gøre sig nogle overvejel-
ser over, hvilke kvalifikationer, der
kan være væsentlige og nyttige at
have med sig i embedet. Ikke
mindst set i lyset af de store og
massive udfordringer Frederiks-
havn Kommune står i. 

Det stærkeste kort
Vi finder, at Socialdemokraterne i
Frederikshavn stiller med det

Bankospil i Bingohallen, Hobrogade, 9900 Frederikshavn:

Marts: Den 28. marts
April: Den 29. april
Maj: Den 7. – 16. – 23. – og 31. maj
Juni: Den 24. juni
Støt Socialdemokraternes Kulturelle Klub - de støtter os!

Meget vigtigt!
Har du skiftet adresse, mail eller mobilnummer, hører vi det
rigtig gerne, da du ellers ikke kan påregne, at få alle fornødne
oplysninger fra din partiforening. 

Vi oplever til stadighed, at post og mails kommer retur! 

Du kan enten maile eller ringe til Helle fra partiforeningen, og
så vil hun meget gerne være dig behjælpelig med de nødven-
dige opdateringer på medlemslisten.

Helle: helleoghans@privat.dk

Mobil: 30 29 15 38

Banko i
foråret
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 ende valg for
vn by og Frederikshavn Kommune

stærkeste kort til embedet, når vi
peger på Birthe Marie Pilgaard
som borgmesterkandidat for Soci-
aldemokraterne i Frederikshavn.

Birthe Marie  er ikke kun en va-
skeægte socialdemokrat og en af
vores, men også et meget varmt
menneske, der i særlig grad kerer
sig om sine medmennesker. En
helt unik empatisk evne, som vi
meget gerne ser hos en kommen-
de borgmester for Frederikshavn
Kommune. 

Birthe Marie løfter opgaven
Birthe Marie har gennem sit pæ-
dagogiske arbejdsliv, bl.a. som
rektor på seminarium og vicedirek-
tør i Børne- og kulturforvaltning,
erhvervet sig en stor og væsentlig
ledelsesmæssig erfaring. En erfa-
ring vi finder, er et godt udgangs-
punkt, når man skal stå i spidsen
for en stor kommune og en stor
byrådsgruppe. 
Birthe Marie besidder i udstrakt
grad evnen til at kommunikere
bredt, på tværs af partiskel. Birthe

Marie er nemlig både et lyttende
og dialogbaseret menneske, hvil-
ket er helt basale kompetencer i
et borgmestervirke.
Birthe Marie har endvidere nogle
super gode og kontante bud på,
hvordan vi løser nogle af de man-
ge udfordringer, Frederikshavn
Kommune står overfor. Og da vi
alle har brug for en borgmester,
der både kan og vil være dagsor-
denssættende, og gå i spidsen for
vækst og fremgang, er Birthe Ma-
rie efter vores bedste overbevis-
ning også her det bedste bud på
Frederikshavn Kommunes næste
borgmester.
Det er også af stor og væsentlig
betydning for os, at et flertal i
LO’s bestyrelse anbefaler Birthe
Marie Pilgaard som borgmester-
kandidat for Socialdemokraterne i
Frederikshavn Kommune.

Danni Munk Andersen, formand for So-
cialdemokraterne i Frederikshavn: 
-Et skæbnevalg.

Sæt x ved Birthe Marie Pil-
gaard – Borgmesterkandidat
for Socialdemokraterne i 
Frederikshavn by.

Kort sagt:
� VIL DU SIKRE UDVIKLING OG NYE 
ARBEJDSPLADSER I HELE FREDERIKS-
HAVN KOMMUNE?

� VIL DU SIKRE EN ØKONOMISK 
STYRING, DER PRIORITERER OG 
VÆRNER OM VORES VELFÆRD?

� VIL DU SIKRE, AT VORES UNGE 
FÅR EN UDDANNELSE OG, AT VI
FREMOVER MASSIVT SATSER 
PÅ EFTERUDDANNELSE?

� VIL DU SIKRE VORES VELFÆRD FOR
BØRN, UNGE, ÆLDRE OG SÆRLIGT
SÅRBARE OG UDSATTE MENNESKER?

� VIL DU SIKRE EN ORDENTLIG 
PERSONALEPOLITIK I 
FREDERIKSHAVN KOMMUNE?

Kan du også nikke ja til
alt dette? 
Ja, så bør du seriøst overveje,
at sætte dit kryds ved Birthe
Marie Pilgaard i den interne
urafstemning, om Socialde-
mokraternes kommende borg-
mesterkandidat i Frederiks-
havn Kommune.

Med kammeratlig hilsen – på
vegne af bestyrelsen, Social-
demokraterne Frederikshavn

Danni Munk Andersen,
formand, 
Socialdemokraterne 
Frederikshavn
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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

Servicecenter Integration hjælper dig med

• at udfylde skemaer, skrive klager, skrive jobansøgninger og så videre
• at læse og forstå breve fra Kommunen, Udlændingeservice og andre
myndigheder

• at læse og forstå lejekontrakter, lønsedler, breve fra skolen,
banken, telefonselskaber og så videre.

Servicecenter Integration støtter dig i situationer, hvor samtale på dansk
kan være svært, ved forældremøder, skolesamtaler og så videre.

Servicecenter Integration hjælper dig videre i systemet. 

Hjælpen fra Servicecenter Integration er gratis.

Servicecenter Integration træffes normalt 
tirsdage fra kl. 13.30 – kl. 15.30 
og den sidste mandag i måneden kl. 16.00 – kl. 18.00             
(tirsdag samme uge træffes Servicecenter Integration ikke).

Servicecenter Integration
Helle Frank
(kontaktperson)
v/ AOF Sprogskolen
Lodsgade 14, 2. sal
9900 Frederikshavn
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Indvandrer, flygtning og 
ny i Danmark – hvad gør jeg?
”Sidder hjemme… Mit nye hjem…
I Danmark… Det larmer forfærde-
ligt på dansk fra fjernsynet, og jeg
skynder mig til at skifte til en en-
gelsksproget kanal – har heldigvis
flere af dem. Der er kommet flere
breve – føler mig igen som fem-
årig, hvor jeg ikke kunne læse,
men kun kigge på billeder. Pyt nu
med det – nu kommer min danske
mand snart hjem og ordner det
hele. Jeg er i sikkerhed…”, - sådan
var det for mig for 8 år siden, da
jeg lige var flyttet til Danmark, si-
ger Elizaveta Zhukova Wilhelmsen
formand for Integrationsrådet i
Frederikshavn.

Og fortsætter ”Sådan var det for
mig, som fik både støtte og råd,
blev vejledet og henvist af min
nye danske familie. Jeg tænkte tit,
hvordan skulle jeg forstå, klare og
acceptere så meget nyt uden at
have min danske familie ved mig”. 
Jeg synes egentlig, at jeg var privi-
legeret, for hvad gør de menne-
sker, som ikke kan dansk og ikke
har nogen til at hjælpe sig? 

Elizaveta og Integrationsrådet
Elizaveta Z. Wilhelmsen interesse-
rer sig for integration og blev se-
nere formand for Integrationsrådet
i Frederikshavn Kommune i 2007
Hendes tanker bar hun senere ind
båret ind i Integrationsrådet og ef-
ter et dialogmøde med Arbejds-
markedsudvalget, besluttede Ar-
bejdsmarkedsudvalget at bevillige
midler til at servicere ”disse tan-
ker” og forsøge at afhjælpe pro-
blemstillingerne i en forsøgsperio-
de på 3 år.
Det er så blevet til Servicecenter
Integration, som er baseret på et
korps af frivillige og en koordina-
tor. 
Servicecenter Integration har til
formål at medvirke til, at flygtnin-

ge og indvandrere kan få vejled-
ning i det danske samfunds sy-
stem og få støtte i situationer,
hvor samtale på dansk kan være
svært. 
Man kan få hjælp med at udfylde
skemaer, skrive jobansøgninger,
skrive klager, læse og forstå breve
fra Kommunen, Udlændingeservi-
ce og andre myndigheder, læse og
forstå lejekontrakter, lønsedler,
breve fra skolen, banken, telefon-
selskaber og andre udfordringer,
som man oplever i hverdagen. 
Formanden for Integrationsrådet
understreger, at Servicecenteret
fungerer i samarbejde med Inte-
grationsrådet, og er ikke kommu-
nalstyret, som andre offentlige
servicecentre. Dette har stor be-
tydning for dem, som ikke er vant
til, at man trygt kan henvende sig
til offentlige instanser med deres
problemer, specielt når det drejer
sig om ensomhed, familieproble-
mer eller problemer med børnene. 
Servicecenter Integration kontak-
tes via kontaktpersonen Helle
Frank, som træffes tirsdage fra kl.
13.30 – 15.30 og den sidste
mandag i måneden fra kl. 16.00
– 18.00 (tirsdag samme uge træf-
fes Servicecenter Integration ikke)
ved AOF Sprogskolen, Lodsgade
14, 2. sal, 9900 Frederikshavn. 
Elizaveta Zhukova Wilhelmsen
præciserer, at ”alle er velkommen
til at kontakte Servicecenter Inte-
gration, og vi vil gøre alt, som er i
vores magt, for at hjælpe”. 

Hjælpen er gratis
Hjælpen fra Servicecenter Integra-
tion er gratis!
Elizaveta Zhukova understreger, at
hun er optaget af det brede sam-
arbejde i Integrationsrådet – og
glad for samarbejdet med LO Fre-
derikshavn, som er en del af Inte-
grationsrådet.

1. maj 
arrangementer
i Frederikshavn
Kommune
Skagen kl. 8.00 
i Kulturhuset, Kappelborg,

Sæby, Aalborgvej 95 
kl. 9.00 med taler af Bjarne
Lausten (Folketinget), Morten
Dahlberg, (formand for 3F Fre-
derikshavn), Birgit Hansen (by-
rådsmedlem) samt en repræ-
sentant fra DSU.

Frederikshavn på Knivholt,
Hjørringvej kl. 12.00 med ta-
ler fra EL, SF, Socialdemokra-
terne og fagbevægelsen.

Der annonceres endvi-
dere i lokalaviserne i
uge 16, og der vil 
være opslag bl.a. 
i fagforeningerne. 
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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.


