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Du hjælper andre – vi hjælper dig…!

Det udskældte Vollsmose

En usikker fremtid for de offentlige…
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Den 25. januar var der stiftende 
kongres mellem Forbundet af Of-
fentligt Ansatte og Pædagogisk 
Medhjælper Forbund. Det betyder, 
at vi nu på landsplan er den største 
faglige organisation på det pæda-
gogiske område, hvilket kan være 
med til at styrke vores indflydelse 
på området.

Det betyder også at vi i forbundet 
har fået nyt navn. Vores nye navn 
er Fag og Arbejde - FOA, altså 
den samme forkortelse, som vi har 
i dag. Jeg skal ikke lægge skjul på, 

at når vi skulle have nyt navn, så er Fag og Arbejde en 
rigtig god løsning. Den samme forkortelse som tidligere 
betyder, at vi ikke skal starte helt forfra med at gøre os 
kendte blandt medlemmer, i offentligheden og blandt 
vore arbejdsgivere og andre samarbejdspartnere.
En anden konsekvens af sammenlægningen er, at vi 
også skal have nyt logo. Det er i skrivende stund ikke 
besluttet, hvordan det skal se ud.
Du vil derfor som medlem opleve nye symboler på det 
materiale du ser eller modtager fra afdelingen. Dette 
ændrer ikke noget på dine rettigheder som medlem, og 
den service vi yder.

I FOA Odense afdeling er vi nu også i gang med drøf-
telser om en sammenlægning med PMF lokalt. Der er i 
PMF og FOA bestyrelserne enighed om, at vi gerne vil 
sammenlægningen, og at vi gerne ser, at det gennemfø-
res hurtigt - helst indenfor det næste halve år. 

Det betyder, at der til generalforsamlingen vil være for-
slag fra FOA`s bestyrelse om, at den valgte post, som vi 
har ledig efter skiftet på næstformandsposten, ikke be-
sættes, før vi har afklaring på, om vi kan nå til enighed 
med PMF. (Se opslag til generalforsamlingen på side 3).
Dog har vi aftalt, at vi, inden vores generalforsamling 
den 19. april, skal være sikre på, at der er en rimelig 
chance for, at sammenlægningen kan lykkes. 
Hvis der ikke er det, vil der blive indkaldt til en ekstraor-
dinær generalforsamling som afholdes samme dag, hvor 
vi kan vælge en faglig sekretær.
Når vi har valgt denne fremgangsmåde, er det ud fra, at 
vi gerne vil fusionen med PMF. 
PMF har både valgte og ansatte, og det, at vi har en 
ledig valgt post, kan være med til at gøre processen 
nemmere, men vi må se i øjnene, at vi har svært ved, 
gennem længere tid, at klare opgaverne, når vi fortsat 
mangler en valgt person.

Som jeg tidligere har skrevet, står vi overfor store udfor-
dringer i de kommende år.
Kommunalreformen og virkningerne af denne rykker 
tættere på. Vi har modtaget flere opsigelser af aftaler 
om løn- og ansættelsesforhold fra de kommuner, der 
skal sammenlægges, og vi skal indgå i forhandlinger for 
at sikre, at I som medlemmer ikke pludselig står i ”in-
genmandsland”, hvor ingen kender aftaler om persona-
lepolitikker, medindflydelsesaftaler, lønaftaler m.v. 

Jeg håber og tror på, at vi hurtigt kan nå til enighed 
med PMF, til glæde for medlemmerne.
Det vigtigste for os, som faglig organisation, er forsat at 
tage vare på medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår, 
og ikke organisationen i sig selv!

Et nyt forbund er stiftet

F O A  O d e n s e

Redaktion
Ansvarshavende:
Kirsten Johansen, afdelingsformand
Bladudvalg:
sektorformand Peer Grønbech
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husassistent Jytte Klaja
tlf. 66 15 17 90, jyttekl@hjallesenet.dk 
beredskabsassistent Jesper W. Pedersen
tlf. 30 23 29 75
sekretariatsmedarbejder Charlotte List
tlf. 46 97 18 17, cli025@foa.dk

Stof til næste blad skal være afdelingen i hænde 
senest den 31.3.2005 kl. 9.00.
Sendes enten pr. e-mail: odense@foa.dk  
eller med post.
Bladet udkommer medio maj 2005.

Har du noget på hjerte, som du gerne vil dele med 
andre? Har du idéer til artikler eller andet indhold? 
Så kontakt endelig bladudvalget. Vi hjælper dig også 
gerne, hvis du har svært ved at få det formuleret.

Grafisk produktion: KreativGrafisk

Eftertryk kun tilladt efter særlig tilladelse 
med kildeangivelse.

Kirsten Johansen
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ÅBNINGSTIDER
FOA Odense · Vesterbro 120 · Postboks 905
5100 Odense C · Tlf. 46 97 18 00

Åbningstider Telefontider
Mandag 11.00 – 15.30 10.00 – 15.00
Tirsdag 11.00 – 15.30 10.00 – 15.00
Onsdag 11.00 – 15.30 10.00 – 15.00
Torsdag 13.00 – 16.30 13.00 – 16.30
Fredag 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00

Har du ikke mulighed for at komme i åbningstiden, kan du aftale en anden tid.

HUSK du som medlem har mulighed for at benytte dig af 
Åben Datastue - torsdage kl. 15.00 - 17.00 
Forudsætning: Kendskab til edb på brugerniveau

Desuden er der mulighed for at få hjælp/vejledning i brug af edb på følgende 
lørdage: 5. marts, 2. april samt 7. maj 2005. Alle 3 dage fra kl. 8.00 – 15.00

Dagsorden:
Pkt.  1. Velkomst
Pkt.  2. Godkendelse af forretningsorden
Pkt.  3. Valg af dirigenter
Pkt.  4. Godkendelse af dagsorden
Pkt.  5. Beretning
Pkt.  6. Regnskab 
Pkt.  7. Indkomne forslag – herunder forslag om at
 faglig sekretærpost holdes vakant på grund
 af sammenlægningsproces med PMF
Pkt.  8. Fastsættelse af kontingent. 
Pkt.  9. Valg: 
 a. Faglig sekretær. (Se pkt. 7)
 b. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:
  Birgit Krogaard, modtager genvalg
  Karin Petersen, modtager genvalg
  Bo V. Jørgensen, modtager genvalg
  Helle Heilmann, modtager genvalg
 c. Bilagskontrollant - Kirsten Capton 
  modtager ikke genvalg
 d. Bilagskontrollantsuppleant - Hanne 
  Lenskjold modtager genvalg
 e. Fanebærer. Bent Hansen modtager genvalg
Pkt. 10. Valg af statsautoriseret/registreret revisor
Pkt. 11. Afslutning

Indkomne forslag under pkt. 7, 8, 9 og 10 skal i 
henhold til afdelingslovenes § 5, stk. 2 skriftligt være 
afdelingen i hænde senest tirsdag den 5. april 2005 
kl. 12.00.

Ved personvalg kan der ved fremmøde i afdelingen i 
åbningstiden, eller efter aftale, skriftligt afgives stemme 
fra 2 hverdage før generalforsamlingen til generalfor-
samlingsdagen kl. 12.00. 

Regnskab kan afhentes i afdelingen fra den 
5. april 2005.

P.b.v. Kirsten Johansen, afdelingsformand 

Der vil være mulighed for at deltage i spisning, 
som starter kl. 18.00. Dette kræver tilmelding på 
tlf. 46 97 18 00 eller www.foa.dk/odense, 
senest tirsdag den 12. april 2005. 
Til selve generalforsamlingen, som starter kl. 19.00, 
kræves ikke tilmelding. 
Såfremt der er tilslutning til bus fra kystbyerne, 
bedes man rette henvendelse til 
Ingelise Meier, tlf. 46 97 18 14, senest 12. april.

2 Et nyt forbund er stiftet

4 En usikker fremtid for de   
  offentligt ansatte

5-6 Køkken & Rengørings sektoren 

7 Pædagogisk sektor

8 Teknik & Service sektoren

8 Social & Sundheds sektoren

9 FOA Ungdom 

11 Fra børne- til ældreområdet
  - et fælles kommunalt 
  udviklingsprojekt   

12-14 Læserbreve

15 Barselscafé

15 Møde for ansatte i fl eksjob

16  1. maj

17  Eventyrløb 

18-21 Klubberne informerer

22 Debat

23 Krydsord

24 Cirkus Dannebrog

afholder generalforsamling tirsdag den 19. april 2005 kl. 19.00 (der startes med spisning kl. 18.00) 

Marienlystcentret, Windelsvej 138, 5000 Odense C

FOA - ODENSE AFDELING…

Indhold
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”Får vi nok tid til borgerne?” og ”Kan vi blive i vores 
nuværende job?”. Det var nogle af de spørgsmål, der 
meldte sig, da tillidsrepræsentanterne fra hjemmeplejen 
i Aarup, Glamsbjerg, Hårby, Vissenbjerg, Tommerup og 
Assens var inviteret til en snak om de tanker, de ansatte 
gør sig omkring kommunesammenlægningen. 

SAVNER INFORMATION
Uvisheden om fremtiden fylder meget ude i kommu-
nerne. Og alle var enige om, at de mangler information 
om, hvad der kommer til at ske, når kommunerne læg-
ges sammen og tiden op til.
”Der er blevet lagt en informationsstrategi, så ingen 
skulle føle sig utrygge, og så der ikke blev skabt myter. 
Men den har svigtet nu”, fortæller Marianne Morten-
sen fra Vissenbjerg og henviser til, at hun før mødets 
start måtte gøre sine kollegaer fra nabokommunerne 
opmærksomme på, at deres forhåndsaftaler var sagt op.
Selvom det kun er en formalitet, og faktisk er noget, 
der er blevet anbefalet af Kommunernes Landsforening, 
så er det alligevel noget, der overrasker i forsamlingen. 
Som tillidsrepræsentanter er det nemlig dem, der har til 
opgave at informere deres kollegaer om sådanne ting. 
Men de savner mere information om, hvad der sker på 
deres område.
”Nu er det besluttet, at vi skal lægges sammen, og 
så arbejder vi ud fra det. Men vi vil altså forsat have 
medindfl ydelse og den nødvendige information”, siger 
Mona Brok-Jørgensen fra Hårby.

NÅR KOMMUNEN BLIVER STOR
Hver af de seks kommuner har deres måde at gøre tin-
gene på i hjemmeplejen. Men det er ikke sikkert, at de 

får lov til det, når kommunerne er blevet slået sammen 
til én stor. Og det er noget, der bekymrer de ansatte.
”Vi vil gerne blive ved med at passe borgerne, som vi 
altid har gjort. Vi er selv tovholdere. Og det vil vi gerne 
blive ved med at være”, fortæller Pia Hansen fra Tom-
merup og fortsætter:
”Det, vi er mest utrygge over i Tommerup, er, at vi kom-
mer til at tilbringe mere tid på landevejen end hos vores 
borgere, når kommunen bliver større”.
I Hårby spekulerer de ansatte også over, hvad fremtiden 
i en storkommune bringer.
”Vi bekymrer os om, om vi kan blive sendt andre steder 
hen, når det bliver til en stor kommune. Og det vil vi jo 
helst ikke”, fortæller Mona Brok–Jørgensen.

STADIG OPTIMISTER
Men mellem frustrationerne over den manglende 
information og bekymringerne om den uvisse fremtid, 
så var der stadig plads til lyssyn. Enkelte gik endda så 
langt som til at sige, at de glædede sig til at blive en 
stor kommune.
”Styrken ligger i, at vi får fl ere ligestillede kollegaer, som 
kan være med til at gøre vores område godt for alle. Og 
så kan vi gå sammen og lave klubaftener og andre fæl-
les arrangementer”, mener Marianne Mortensen.
De fremmødte var i hvert fald enige om én ting: Frygten 
for det uvisse og startvanskelighederne kan sagtens 
overvindes.

”Vi er optimister og meget positive omkring kommune-
sammenlægningen. Det er jo også en spændende 
fremtid, vi går i møde”, lyder det samstemmigt.

I en ikke alt for fjern fremtid bliver kommunesammenlægningerne en 
realitet. Frieriet er slut, og de fleste kommuner har fundet sammen i 
et slags fornuftsægteskab. Og for de mange kommunalt ansatte 
betyder det en jobmæssig usikkerhed.
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KØKKEN&
RENGØRINGS

SEKTORENKøkken- og
Rengøringssektorens
generalforsamling
onsdag den 9. marts 2005 kl. 19.00

Spisning kl. 18.00 - husk tilmelding 
senest den 1. marts 2005.

Vi henviser til FOA Odense nr. 1 
- januar 2005

HUSK!

Vi har været så heldig at få Martin Østergaard, som 
er psykoterapeut, forfatter og journalist, til at holde 
foredrag 

tirsdag den 26. april 2005 
kl 19.00 – 21.30 
i salen på Vesterbro 120.

Et fordrag over temaet: Hvordan får vi arbejdsglæden 
tilbage på arbejdspladsen? Et både sjovt og alvorligt 
foredrag om, hvad vi gør i vores arbejdsliv, og hvad vi 
kan gøre anderledes, bedre og sjovere.

Tilmelding hos Annette Østerberg 
på tlf. 46 97 18 37 senest d. 21. april

Hilsen sundhedsgruppen
Hanne Jørgensen, Conni W Larsen og Jytte Klaja

Endnu en aften for 
Køkken- og Rengøringssektorens  
medlemmer
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Aktivering på  
Sterilcentralen OUH
Med henvisning til skriveriet i Fyns Stiftstidende omkring efterregulering 
af selvbetalt spisepause bedes du kontakte sektorformanden for Køkken- 
og rengøringssektoren Nina Skov-Lauridsen på tlf. 46 97 18 51, såfremt 
du har været i aktivering på Sterilcentralen OUH indenfor de sidste 5 år.

CIRKELTRÆNING OG  
SUND KOST !!!!

Det var en inspirerende aften på 
Motion og Trivsel den 26. januar.

Vi fik deres bud på, hvordan vi taber i vægt 
v/Charlotte Schav. Vi fik set stedet og vi fik rørt 
kroppen ved cirkeltræning, hvilket er en motions-
form, der også var sjov og afvekslende.

Det hele blev rundet af med en snak med deltagerne 
om hvordan vi kommer i gang. Du kan melde dig til 
et hold der er i gang, men jeg vil prøve, om der er 
mulighed for at få et FOAhold i gang og om vi kan få 
vores egen pakkeløsning med egen betaling. Dem 
der var med den aften vil få direkte besked fra mig, 
når jeg har undersøgt mulighederne.

Venlig hilsen og på vegne af sundhedsgruppen
Jytte Klaja, næstformand i Køkken- og rengørings-
sektoren
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PÆDAGOGISK
SEKTOR

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af forretningsorden
4. Beretning
5. Indkomne forslag
6. Valg
 a. næstformand dagplejer Hanne Hemmingsen  
  modtager genvalg
 b. 2 bestyrelsesmedlemmer dagplejer 
  Birgit Krogaard modtager genvalg 
  omsorgsmedhjælper Kirsten Munkebo 
  modtager valg
 c. 1 bestyrelses suppleant dagplejer 
  Kirsten Pedersen modtager ikke genvalg
7.  Valg af faggrupperepræsentanter
 for en 2 årig periode
  Faggruppen dagplejere - Birgit Krogaard
  Faggruppen pædagoger - Annalise Hansen
  Faggruppen omsorgsmedhjælpere - 
  Kirsten Munkebo 
  Faggruppen pladsanvisere - Jane Brølling
  Faggruppen Pæd. kons. - for nuværende 
  ikke besat
8.  Afslutning

Forslag der ønskes behandlet under punkt 5 og 6 
skal indsendes skriftligt og være sektoren i hænde 
senest mandag den 21. marts 2005 kl. 12.00.

Ved personvalg kan der ved fremmøde i afdelingen 
skriftligt afgives stemme fra 2 hverdage før general-
forsamlingen. Stemmeafgivelse i afdelingen afsluttes 
generalforsamlingsdagen kl. 12.00.

Af hensyn til bespisning bedes du tilmelde dig 
på tlf. 46 97 18 00 
senest tirsdag den 29. marts 2005. 
Selve generalforsamlingen starter kl. 20.00.

På sektorbestyrelsens vegne
Alice Due, Sektorformand

PÆDAGOGISK SEKTOR
afholder ordinær generalforsamling
mandag den 4. april 2005 kl. 18.00 i Salen hos FOA, Vesterbro 120, Odense

FAGGRUPPE dagplejere, dagplejeledere, stedfortrædere, souschefer, assistenter, centrale pladsanvisere, 
pædagogiske konsulenter og omsorgsmedhjælpere. 
Vi starter med spisning kl. 18.00 og kl. 19.00 er der foredrag ”Tænk kreativt - arbejd kreativt” ved Hans Lauge
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Nyt fra Social- og Sundhedssektoren
Det er ikke fordi, vi tror, at du har glemt det? 
- men blot for en sikkerheds skyld!

Onsdag den 16. marts 2005 tænder vi igen en ”3 trins raket” i Marienlystcentret.

”LIVET LÆNGE LEVE” 
Først er der mulighed for at opleve filosoffen og forfatteren John Engelbrecht for fuld udblæsning. Foredraget 
tager udgangspunkt i positiv tænkning, livsoptimisme med humor som medicin. Kort sagt en mulighed for at få 
ny inspiration til at fremme sundhed og livsglæde.
Se opslag på din arbejdsplads.

SPISNING
Når vi er færdige med et indre ”sjælebad”, er der fællesspisning. Vi har bestilt en lækker menu, og der er rig 
lejlighed til at vende stort/småt med kolleger og faglige valgte. Det sociale og faglige plejer at smelte naturligt 
sammen.
Kræver tilmelding – se opslag!

GENERALFORSAMLING
Her er det, at du som medlem har mulighed for at være med til at sætte den faglige kurs. Der er med  
sikkerhed mange emner, som der findes mere end ét svar på, så dialogen er vigtig. Vi har derfor valgt at  
supplere talerstolen/standmikrofonerne med vandremikrofoner. Der er som altid mange emner, 
som presser sig på, men vores overenskomstfornyelse pr. 1. april i år er helt åbenlys. 

Vel mødt!

På bestyrelsens vegne
Hans Jørgensen, sektorformand

SOCIAL&
SUNDHEDS
SEKTOREN

TEKNIK&
SERVICE
SEKTOR

Teknik- og Servicesektorens  
generalforsamling:
torsdag den 17. marts 2005 kl. 19.00
Spisning kl. 17.30 - husk tilmelding senest den 15. marts 2005. 
Vi henviser til FOA Odense nr. 1 - januar 2005

Husk!
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I N V I T E R E R
FOA

UNGDOM

FOA - Ungdom Odense vil med denne  
invitation benytte lejligheden til at invitere 
alle unge under 31 med til FOA Ungdoms 
landsmøde på Esbjerg Højskole fra 1.april  
til og med 3. april.

Ved tilmelding send blot�
tilmeldingsblanketten nedenfor.

Første gang
Af: Anni Jakobsen fra Nyborg

Anni Jakobsen valgte at tilmelde sig landsmødet 2003, 
fordi hun ønskede noget at kæmpe for i fagforeningen 
og har valgt at lægge sit engagement i FOA – Ungdom 
Odense. Anni havde sine forbehold da hun ikke kendte 
nogle som hun kunne tilmelde sig sammen med, men 
tog chancen alligevel. Efter en lang togrejse til Esbjerg, 
hoppede Anni af på Esbjerg banegård. 
Hvad skulle hun nu? Hun fik øje på en FOA taske og 
fulgte denne, og endte på Esbjerg Højskole. 
”Da jeg ankom til Esbjerg Højskole faldt jeg hurtigt i 

snak med en af de garvede som var vant til at være på 
Esbjerg Højskole, og tænkte: Heldigvis, så skal jeg da 
ikke være helt alene denne weekend.”
Hele weekenden var godt krydret med spændende akti-
viteter for sanserne, som samtidig fremmede det sociale 
samvær og skabte sammenhold. 

•  Nogle tror måske vi sidder og terper tørt og kedeligt 
fagligt stof, dette er ikke tilfældet, for i FOA – Ung-
dom har vi valgt at gribe dette an ved at gøre dette 
tema sjovt og forståeligt gennem sjove og lærerige 
aktiviteter, hvilket gør atmosfæren hyggelig og inter-
essant.

•  Der er mulighed for at tage sine børn med på lands-
mødet da der er mulighed for børnepasning.

  
•   Dette års landsmøde bliver lidt anderledes mht. mod-

tagelse på banegården.Nogle garvede unge FOA gut-
ter og gutinder står på banegården og sørger for at 4 
personer kommer samlet af sted til Esbjerg Højskole i 
en taxa.

•  Det kommer ikke til at koste dig noget at tage på 
landsmøde. FOA betaler transport tur/retur, tabt ar-
bejdsfortjeneste og overnatning på Esbjerg Højskole.

JA tak jeg vil gerne med på landsmøde

Fødselsdato

Navn

Adresse

Postnr. / by

Telefon nr.                   

FOA UNGDOM

Att.: Torben Jensen

Stauningsplads 1- 3

1790 KBH. V.

T i lmeld ing
Viglæderostilatsenetopdig��

HUSK
PORTO



&
Hvornår har du sidst talt med din pensionsrådgiver?

Kate Hansen kan hjælpe dig med alt omkring din pensionsordning
og de muligheder, du har i Pen-Sam Liv.

Du kan træffe Kate Hansen her på afdelingens kontor i Odense 
hver anden og fjerde torsdag mellem kl. 12.00 og 16.00.

Bestil tid til en samtale her i afdelingen.

Du kan også kontakte:

Pen-Sam Odense
Sdr. Boulevard 50
5000 Odense C
Tlf. 63 13 27 89
e-mail: pensam@pensam.dk

Kontoret har åbent hverdage fra kl. 08.30 - 16.00.

Kate
Hansen

Rådvejledning
om din pensionsordning
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MULK-kursus – kompetenceudvikling til  
dagplejerne og pædagogmedhjælpere.
Et EU-projekt for Munkebo - Ullerslev-  
Langeskov og Kerteminde.

     
KURSET STRÆKKER SIG OVER 5 KURSUSDAGE TIL 
HVER ENKELT DELTAGER
Man har haft en styregruppe, hvor alle 4 kommuner 
har haft mødedeltagere repræsenteret. Sammen med 
konsulentfirmaet JJ. Kompetence: Jens Jacobsen og 
Aksel Elvers har man forsøgt at etablere et kursus med 
forskellige tilbud, som alle kursusdeltagere har krydset 
sig ind på, således at alle har haft mulighed for at vælge 
de emner, man nu kunne ønske at dygtiggøre sig i.

MODUL 1 – KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE  
– 2 DAGES KURSUS
Vi mødte ind i blandet flok - dagplejere fra alle fire kom-
muner, samt en dagplejepædagog fra Ullerslev kom-
mune. Aksel Elvers bød os velkommen, og han præsen-
terede vores program.

Dagplejerne præsenterede hinanden to og to, og vi blev 
spurgt om, hvilke forventninger vi havde til kurset.
Og da alle havde haft mulighed for at bestemme kursets 
indhold, var forventningerne meget høje og positive. 
Vi blev herefter introduceret i, hvad det vil sige at kom-
munikere. Hvordan kommunikerer vi?
Det troede vi ellers, vi vidste en masse om, da dagplejere 
jo i hverdagen kommunikerer en hel del.
”Men at vi siger, det du hører”, havde vi aldrig tænkt 
over. Og at man kan sige ord og sætninger på så mange 
måder, og få så anderledes respons – ja, det vidste vi 
nok ikke.

Det at samtale med andre, havde vi ikke tænkt på, 
kunne være så stor en kunst – men vi fik da anvist nogle 
gode værktøjer, som vi bestemt kan bruge, både privat 
og i vores arbejdsliv. 
Vi lavede træning i samtaler ud fra egne eksempler – fik 
feedback – ris og ros – alt efter indsats.

At Aksel er ekspert i kommunikation, er der ingen tvivl 
om. Hvis en gruppe var lidt for ivrige med at snakke, 
alt imens det egentlig var en anden gruppe, der skulle 
fortælle, fik de hurtigt at vide, at de skulle vente lidt, 
næste gruppe var dem, og de skulle nok få lov. En 
anden en ville nok have sagt, ”ti stille”, men som han 
sagde det, virkede det.Der blev lavet en medarbejdertest 

– funktionsprofil – motivationsanalyse 
– hvor resultatet blev ført ind i 
McClellands motivationsteori. 
Resultatet gav sig udtryk i - om man er type:

A - behovet for accept (orienteret mod anerkendelse 
fra andre) De andre kan lide mig – jeg er noget

P - behovet for præsentation (produktorienteret, 
præstationsorienteret). Jeg når noget – jeg er noget

M - behovet for magt (orienteret mod magt og 
indflydelse på andres handlinger). 
Jeg har indflydelse – jeg er noget.

De tre behov optræder med forskellige styrker hos det 
enkelte menneske, og giver dermed forskellige profiler. 
Men de styrer vores alle sammens måde at kommuni-
kere på.
Det var meget interessant, måske allermest fordi det 
handlede om os selv. Det var meget spændende at se 
sin egen profil – som faktisk også passede utrolig godt.
Senere lavede vi ”Belbin testen” - en selvanalyse – som 
blev udmøntet i et hjul-profil.

Denne test beskriver om man er:
• Skipper/koordinatoren
• Idémand/idéudvikleren/den visionære
• Opstarter/igangsætteren/leder af opgaven
• Politiker/netværker/den kreative forhandler.
• Organisationens mand/organisator
• Formidleren/teamworker/gartneren
• Analysator/analytiker
• Afslutteren/fuldføreren/færdiggøreren

Utroligt spændende – tænk at få sin egen profil på papir 
– disse profiler kan måske bruges i legestuer, hvor det vil 
være klogt med ligevægt af alle disse færdigheder. Det 
vil utvivlsomt give nogle meget gode grupper, som inde-
holder alt det, der skal til, for at en gruppe fungerer.
Det har været to meget spændende kursusdage – og vi 
kan kun glæde os meget til de næste, hvis de bliver bare 
halvt så gode. 
Forplejningen var helt i top – luksus – men det var vist 
en fejl; - nå, men mindre kan jo også gøre det.

Tusind tak for et rigtig godt og spændende kursus.

Conny Rasmussen
Dagplejer /TR, Kerteminde Kommune

Fra børne- til ældreområdet  
- ET FÆLLES kommunalt 
udviklingsprojekt
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Forebyggelsesstrategier 
indenfor sundhedsvæsenet 
- EN STOR OG SPÆNDENDE 
UDFORDRING for hele 
samfundet

Ved en gennemgang af landets samlede sygehusud-
gifter (ca. 48 milliarder i 2002 ifølge Finansministeriets 
budgetredegørelse fra 2003) bliver jeg ofte forundret 
over, hvor lidt eller rettere sagt ingen umiddelbar rolle 
det forebyggende arbejde spiller i den offentlige debat. 
Brugere af sundhedsvæsenet og ansatte på landets 
sygehuse har ofte siddet tilbage med en afmagtsfølelse, 
når vi taler om at gøre sundhedsvæsenet mere effektivt 
og parat til at nedbringe ventelisterne på de i forvejen 
hårdt belastede sygehuse.

Personalet på landets sygehuse skal til stadighed være 
omstillingsparate og være villig til at sætte arbejdstempo 
og indsats op i det daglige for at kunne indfri krav og 
forventninger fra en sygehusledelse, som får på puklen 
fra den siddende regerings kejserlignende minister, 
såfremt den ikke lever op til diverse budgetmål/rammer 
mv.

Vi er på den måde alle fanget i edderkoppens spind og 
nødsaget til at være ”fornuftige” og har dårlige mulig-
heder for at tænke anderledes og på tværs af fag-
grænser. Vi bliver tvunget til bevidstløs kassetænkning 
og hvad der her og nu kan gavne vores afgrænsede 
område.

Intentionen med det gode og sunde liv som skulle dan-
ne udgangspunkt for at landets sygehuse, kunne være 
et egentlig forebyggende aspekt i folks tilværelse, 

drukner i uigennemskuelighed og manglende vilje fra 
landets regering til at se konstruktivt og nyskabende på 
selve problemets størrelse.

Vi tror, at det er nok med kampagner imod rygning og 
den manglende motion samt dårlige kostvaner. Dette er 
såmænd vigtigt nok. Men det er lige så vigtigt at turde 
kæde en række andre risikofaktorer såsom arbejdsmil-
jøet, herunder det voksende stress-problem, med i sine 
betragtninger.

Dvs. et helhedsorienteret syn på, hvad sundhed er for 
et begreb og hvad fraværet af sygdom er for noget. Vi 
mangler i dag en form for kobling og en fælles forståel-
se for, hvordan vi kan magte at løfte en række opgaver, 
som rammer dybt ind i vores opfattelse af, hvad et vel-
færdssamfund skal indeholde. Hvornår er vi i grunden 
syge og hvornår er vi raske?- Hvordan kommer vi på 
fode efter en hård og langvarig sygdomsbehandling, 
f.eks. kræftpatienter? - Hvornår kan vi igen indtræde 
på arbejdsmarkedet, når vi har været alvorligt syge? Og 
hvordan kommer vi helskindet igennem et langvarigt 
behandlingsforløb, når det handler om vores personlige 
økonomi osv.?

Tilværelsen består af en række valg herunder også, 
hvordan vi tilrettelægger og forbinder en række for-
valtningsmæssige funktioner. Disse er i dag på mange 
måder ikke forsøgt koordineret, sådan så man tilgodeser 

Af Bo Bergstrøm, Serviceassistent OUH
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folk reelle behov for behandling. Der mangler ofte en 
bedre kommunikation mellem de involverede parter, når 
Fru Jensen eller Hr. Hansen skal modtage kommunale 
hjælpeydelser såsom hjemmepleje eller hjemmehjælp 
samt kontakt mellem bruger og praktiserende læge.

Som landet ligger i dag, vil vi gerne gøre det gode, men 
får ikke tilvejebragt de rette arbejdsmuligheder for en 
systematisk indsats for at gøre arbejdsmiljøet og evt. 
risikoen for ophobningen af arbejdsskader og arbejds-
betingede lidelser. Sygehusledelsen er dermed ofte 
tvunget af omstændighederne til at tænke, hvad der 
kan gavne her og nu og har betydning for det enkeltes 
amts økonomi (el. fremtidig regionsdannelse).

Brugere af sundhedsvæsenet bliver ofte mødt af et for-
travlet og stresset personale, som desværre ikke altid 
har det fornødne overskud el. tid, til at kunne give den 
enkelte bruger/patient den optimale pleje og omsorg, 
som var ønskeligt.

Før i tiden var den gennemsnitlig indlægningstid af væs-
entlig længere varighed, end den er i dag. Derved skal 
personalet forholde sig til langt flere mennesker og får 
et andet forhold til sin plejefunktion og dets udøvelse. 
Det er i sig selv enormt ressourcekrævende at skulle 
være i stand til at omstille sig til mange forskellige typer 
af mennesker. Befolkningen som helhed bliver heller 
ikke mindre behandlingskrævende, da vi bliver dygtigere 
og bedre til at stille diagnoser og derved stiger behovet 
for behandling tilsvarende. – Men det forebyggende 
bliver ikke tilstrækkelig værdsat og har hidtil ikke haft 
så stor prestige og opmærksomhed i sundhedsvæsenet 
- set som helhed.

Gud ske lov er der ændringer på vej og man kan da hel-
ler ikke læse medicin eller komme igennem et sygepleje-
studium uden at blive konfronteret med opgaver, hvor 
tyngden netop ligger på disse problemstillinger. Her kan 
man med fordel læse direktør Finn Kamper Jørgensen 
(Institut for Folkesundhedsvidenskab) særdeles nyttige 
og spændende bog om de forebyggende aspekter 
indenfor sygehusvæsenet.

Jeg opfordrer derfor til nytænkning og lyst til at tænke 
i kreative og utraditionelle behandlingsmetoder ved at 
inddrage hele det offentlige behandlingssystem, som 
en borger bliver berørt af. Vi skal være på forkant med 
hele menneskets totale livssituation og være et ægte 
forebyggende aspekt i alle livets faser – arbejdsliv såvel 
som privatliv.

Vi skal ikke være bange for at tage ansvar på eget liv, 
men gerne turde gå ind i konstruktiv samtale og dialog 
med vores folkevalgte politikere samt stille krav til de 
respektive myndigheder.
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Fagbladet FOA Odense bringer i januar 2005 en artikel 
fra bladet ”Brandmanden” med overskriften ”Hvad 
mon de venter på?” Artiklen handler om brandmæn-
denes opfattelse af manglende politisk opbakning med 
hensyn til løsning af integrationsproblemer i Vollsmose, 
især opbakning til brandmændene i forhold til en epi-
sode med stenkast mod brandmænd i august 2004.
 
Vi har stor forståelse for at FOA gennem fagbladet 
udtrykker bekymring for brandmændenes arbejdsvil-
kår. Frustrationerne over selve hændelsen er i høj grad 
forståelige. Men vi synes ikke artiklen er helt retfærdig 
overfor de indsatser, der er gjort, eller den udvikling 
Volls¬mose er inde i. Og vi undrer os over, at fagbladet 
bringer en artikel, som ikke fortæller mere nuanceret 
om, hvad der rent faktisk sker i Vollsmose. I stedet 
vælger man at stemple hele boligområdet som voldeligt 
og problematisk.
 
At angribe brandvæsenet med stenkast er en modbyde-
lig og utilgivelig handling, som vi kun kan tage afstand 
fra, og det må være en voldsomt ubehagelig oplevelse 
for de berørte brandmænd. Og at brandmændene i 
dag sidder tilbage med en række frustrationer, som 
handler om, hvorfor disse unge har et så stort had til 
brandvæsenet, er forfærdeligt (selvom man selvfølgelig 
kan spørge sig selv, om et decideret ”had” nu virkelig 
er årsagen). Men at konkludere, at politikerne igen er 
blevet tavse og har valgt at lukke øjnene og lade som 
om intet er hændt, er en urimelig konklusion, og at 
slutte artiklen med spørgsmålet: ”hvad mon de venter 
på? skal der tilskadekomne eller døde brandfolk til, før 

de vågner op til deres ansvar?” betragter vi som noget 
ensidig. Man undlader fuldstændig at berøre de initiati-
ver, der i forbindelse med den helhedsplan for Volls-
mose, som politikerne i Odense byråd vedtog i 2000, 
er igangsat for at forbedre forholdene i Vollsmose, ikke 
kun for brandmænd, men for alle som arbejder og bor i 
bydelen. Vollsmose er et høj-prioriteret politisk område, 
som man i årevis stædigt har arbejdet for at løfte. Inte-
grationsproblemet, som artiklen selv peger på, kan man 
næppe beskylde for ikke at have politisk opmærksom-
hed. Men det kræver meget mere end et enkelt tiltag 
at løfte dén opgave. Det kræver en langsigtet plan som 
dén, kommunen har sat i værk.

Derfor er det ærgerligt, at indsatserne tilsyneladende 
lider under, at man, når de er lykkedes, ”glemmer” dem 
igen. Et eksempel er udvidelsen af nærpolitiet for et år 
siden –  en stor succes, der har givet mere ro og større 
tryghed i Vollsmose, og som har skabt et godt samar-
bejde mellem politiet og områdets beboere og ansatte.
 
Vi vælger fortsat at tro på, at det store arbejde giver 
gode resultater. Det er et langt sejt træk, med både sejre 
og nederlag. Hvad brandmændene er blevet udsat for 
er dybt frustrerende – også for os, som arbejder med 
bydelens udvikling. Men vejen frem må ikke være en 
mediebåren skyttegravskrig, der bærer yderligere ”ved 
til bålet”. Derimod en konstant, vedholdende insisteren 
på ikke at give op.

Det udskældte 
       VOLLSMOSE
Af Hanne Nielsen (FOA medlem), formand for Kvarterløft Styregruppen 
i Vollsmose, bosiddende i Vollsmose og Stina Willumsen, tilforordnet 
i Kvarterløft Styregruppen, byrådsmedlem for SF, Odense Byråd
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Formand for FOA Odense, Kirsten Johansen, byder velkommen og  
derefter vil Annette Østerberg fra afdelingen fortælle om reglerne,  
og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Barselscaféen finder sted  
torsdag den 9. juni 2005  
kl. 15.30 – 17.30 i FOA Odense.

I pausen giver vi en kop kaffe og en sandwich, og der vil være rig  
mulighed for at mødes med andre i samme situation - tag gerne  
manden med.

Tilmelding senest torsdag den 2. juni 2005 til  
Annette Østerberg på tlf. 46 97 18 37 eller på  
mail aoe025@foa.dk 

Barselscafé i FOA Odense
Nu er det tid til barselscafé igen, så alle i god tid har mulighed  
for at sætte sig ind i de mange nye barselsregler.

INVITATION
Er du ansat i fleksjob inden for FOA’s overenskomstområde, har vi et tilbud til dig

Afdelingen afholder møde for ansatte i fleksjob 
tirsdag den 12. april 2005 kl. 19.00-21.00
Sted: FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C i kantinen
Dagsorden

• Velkomst v/Inge Grønbech

• Sidste nyt fra området

Tilbudet gælder kun medlemmer af FOA-Odense. 

Tilmelding skal ske på nedenstående blanket og være afdelingen i hænde  
senest den 7. april 2005

Tilmelding til mødet for ansatte i fleksjob den 12.04.2005

Cpr.nr.  ____________________________________

Navn  ______________________________________

Adresse  ___________________________________

Arbejdsplads  _______________________________

Indsendes til Fag og Arbejde - FOA, Vesterbro 120, Postboks 905, 5100 Odense C
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Deltag i 1. maj mødet sammen med kolleger, 
venner og familie.

Vi mødes kl. 09.30 hos FOA, 
Vesterbro 120, Odense

Næstformanden holder tale.
Der serveres sandwich og lidt at drikke.

Derefter går vi sammen til Flakhaven og del-
tager i fællesoptog til Ansgar Anlæg, hvor der 
holdes fælles 1. maj fra kl. 13.00 til kl. 16.30.

Der er fællessang, taler og underholdning.

Kom og vær med

Jubilæum!
Min kollega og sikkerhedsrepræsen-
tant Susanne Røjsmose havde den 
7. januar 2005 været ansat i Odense 
Kommune i 25 år. Først som hjem-
mehjælper, så social- og sundheds-
hjælper og i dag som social- og 
sundhedsassistent.

På vegne af Søhusgruppen.
TR Anette Kjær Frederiksen

Sygehjælper Annette Skov Hansen 
havde den 1. januar 2005 været 
ansat 40 år på Odense Universitets-
hospital. I den anledning fik Annette 
overrakt Dronningens fortjenstme-
dalje ved en højtidelighed fredag 
den 5. februar 2005 på afdeling D1. 
Vi siger tillykke til Annette med  
jubilæet og fortjenstmedaljen.

Med venlig hilsen 
Margit Mikkelsen

1. maj

Tillykke
Følgende har 25 års jubilæum i distrikt Vest i 2005:

Social- og sundhedshjælper Irene Gunna Johansen,  
Egmont plejehjem, den 1. januar (pr. 1. april flyttet  
på Ærtebjerghaven, distr. Næsby/Tarup, grundet  
renovering).

Hjemmehjælper Asta Holst Mikkelsen,  
Gruppe 6, den 8. februar.

Social- og sundhedshjælper Lone Susanne Gorecki, 
Gruppe 4, den 28. april.

Sygehjælper Gurli Annelise Jakobsen,  
Egmont plejehjem, den 1. juni (pr. 1. april flyttet på 
Ærtebjerghaven, distr. Næsby/Tarup, grundet renovering).

Social- og sundhedshjælper Birgit Mørk,  
Gruppe 4, den 11. august.

Sygehjælper Birthe Susanne Abildtrup,  
Flyvergruppen, den 1. november.

Hjemmehjælper Anne Marie Aarup Breide,  
Egmont plejehjem, den 1. december  
(pr. 1. april gået på efterløn).

Venlig hilsen DTR Birgit Andersen
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Start/mål: ved Odense Idrætspark kl. 11.00 - for 10 km 
og kl. 11.45 for 5 km.
Deltag i FOA’s store motionshold på 5 km eller 10 km 
sammen med kolleger, venner og familie.

Deltagerne i tidligere løb får startnummer efter sidste 
års løbsnummer.
Førstegangsdeltagere starter fra gruppe 3, hvor alle kan 
være med.

Pris for Medlemmer: 100 kr.

Pris for ikke medlemmer 
 for børn 0-8 år 50 kr.
 for børn 9-14 år 100 kr.
 for alle fra 15 år 135 kr.

Alle får en FOA bluse, billetter til 2 pølser og 2 øl/vand, 
løbsnr. og startkort ved FOA standen fra kl. 10.00.  
Kvittering skal medbringes.

Startkort og bluser skal afhentes inden kl. 11.00
Udlevering af pølser og øl/vand stopper kl. 14.30

Tilmelding og betaling senest mandag den 4. april 
2005 kl. 15.00 til FOA Odense afdeling, Vesterbro 120, 
Odense tlf. 46 97 18 00. Dankort modtages ikke.

FOA medlemmer, der ønsker at være tilskuer til løbet, 
kan ved henvendelse i afdelingen senest den 4. april 
2005 få udleveret billetter til 2 pølser og 2 øl/vand

Gem denne side!
Eventyrgruppen de 3 FOA afdelinger på Fyn

Sweethearts & The Bajonets underholder på  
Odense Cyklebane fra kl. 15.00. 
Dit løbenummer er dit adgangskort til koncerten.

De 3 FOA afdelinger på FYN

EVENTYRLØB
Kristi Himmelfartsdag torsdag den 5. maj 2005

 X Fødselsdato Navn Adresse Post nr. By 5 km 10 km Str. Løbenr. Betalt  
 medlem dag/md./år       T-shirt 2004 dato

Tilmelding til Eventyrløbet 2005
Bluserne fås i størrelserne 4/5 år - 7/8 år - 12/14 år - S - M - L - XL og XXL
OBS OBS OBS - det er vigtigt at alle rubrikker er udfyldt for hver deltager.

Tilmelding og betaling skal ske til FOA Odense, Vesterbro 120, 5000 Odense C
senest mandag den 4. april 2005 kl. 15.30

Dankort modtages ikke
Betaling skal ske senest 4. april 2005 ellers tilmeldes der ikke til løbet
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Arbejdsledernes klub
KLUBBERNE INFORMERER

Lørdag den 9. april 2005 kl. 10.00 

inviterer Arbejdslederklubben medlemmerne på besøg ved Odense Brandvæsen. 

Her vil Frits Nielsen & Kaj Jacobsen vise rundt og fortælle om deres mange og spændende 
opgaver. Vi byder på en kop kaffe og et rundstykke. Af hensyn til hvor mange liter kaffe, der 
skal brygges, beder vi om tilmelding til Frits Nielsen på tlf. 65 51 18 00 senest den 6. april.

Med venlig hilsen 
Arbejdslederklubben, Poul - Erik Dyrlund

Arbejdsledernes klub
Kære kollega!
Du indbydes herved til ordinær generalforsamling i Arbejdsledernes klub. 

Onsdag den 9. marts 2005 kl. 17.30
hos FOA, Vesterbro 120, kantinen, 1. sal (Hovedindgangen benyttes)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab
4. Indkommende forslag
5. Valg til bestyrelsen:
 A. Formand Poul – Erik Dyrlund modtager genvalg
 B. Best. medl. Ole Andersen modtager genvalg
 C. Sekrt. Kaj Nielsen modtager genvalg
 D. Best. suppl. Per Ingemann modtager genvalg
 E. Best. suppl. Finn Frederiksen modtager genvalg
 F. Revisor Benny Andersen modtager genvalg
 G. Revisor suppl. Morten Jørgensen modtager genvalg
6. Valg af deltagere til faggruppelandsmødet (kun i lige år)
7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 
3 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er klubben vært ved en bid 
brød og et par øl.
Tilmelding til denne del af arrangementet er derfor nødvendig, senest fredag den 4. marts 
2005 til formanden eller kassereren.

Med venlig hilsen 
Pbv. Poul - Erik Dyrlund
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Beskæftigelsesvejledernes fagklubBeskæftigelsesvejledernes fagklub
Sæt kryds i kalenderen ...

Lørdag d. 19. marts inviterer BV-klubben på udflugt.
Turen er ikke færdig planlagt, så der vil blive sendt opslag ud på arbejdspladserne.

Kontakt Helle Rask på tlf. 66 13 80 00

Klub OUHKlub OUH har 10 års jubilæum den 21. marts 2005

Dagen vil blive gjort festlig bl.a. med en gave til alle, der møder op. Er du forhindret i fremmøde på dagen, kan 
du lade en kollega afhente gaven ved at medbringe dit navn og personnummer. Men husk, at man kun kan 
afhente gaven den 21. marts 2005. Nærmere om tid og sted vil fremgå af opslag.

På bestyrelsens vegne 
Inge Bruun

Kære medlemmer Vi håber, at så mange som muligt vil 
komme til generalforsamlingen, som både er en alvorlig 
aften og en meget hyggelig aften.

GENERALFORSAMLING
I Klubben For Sygehjælpere Og Social– Og Sundhedsassistenter På Ouh 

Tirsdag den 1. marts 2005, Kl. 19.00, 
Vesterbro 120, Kantinen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Beretning v/formand
4. Regnskab v/kasserer
5. Kontingent
6. Indkomne forslag, herunder forslag til ændring af love
7. Valg: 
 Mona Larsen træder ud af bestyrelsen pga. private årsager.
A.  Formand Johnna Henriksen modtager genvalg
B.   Kasserer Birthe Nielsson modtager genvalg
C. 2 Bestyrelsesmedlemmer Jette Brolykke modtager ikke genvalg
  Linda Nørregaard modtager genvalg
D. 1 Suppleant Nina Bendtsen modtager genvalg
E. 1 Bilagskontrollant Torben Malmberg modtager ikke genvalg
F.  1 Bilagskont.suppleant Anette Nielsen modtager genvalg

Forslag til punkt 6 skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 
Da klubben er vært med en let anretning, bedes du skriftlig tilmelde dig til Johnna Henriksen 
Fys. 3 senest mandag den 21. februar 2005

På bestyrelsens vegne
Johnna Henriksen
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Seniorklub gruppe DSeniorklub gruppe D
Kære medlemmer
Så har vi taget hul på det tidlige forår og minder om, at torsdag d. 14. april på Kloster-
bakken 20 kl. 14.00, kommer ”Den Syngende Maler” og underholder. Kom og vær med til 
en dejlig eftermiddag, hvor livsglæden kan komme til udtryk. Samme dag er der tilmelding 
og betaling til forårsfesten.

Torsdag d. 12. maj på Klosterbakken 20 kl. 13.00 holder vi forårsfest.
Der serveres en dejlig menu og underholdningen sørger ”Den Syngende Medicinmand” for.
En svingom skal vi også have, så kom og vær med til en festlig dag.
Pris: medlemmer 100,- kr.  Pris: ledsager 150,- kr.
Tilmelding og betaling torsdag d. 14. april på Klosterbakken 20.

Vi vil også erindre jer om 1-dagsturen d. 9. juni 2005, som i år går til den dejlige ferieø - Fanø.
Pris: medlemmer 250,- kr.  Pris: ledsager 350,- kr.
Betaling: d. 1. juni på FOA, Vesterbro 120, på 1. sal i tidsrummet kl. 11-12.

Venlig hilsen og på gensyn Pbv. Birthe Nielsen, Tlf. 65 91 72 01 

Psykiatrisk Fagklub
I Bestyrelsen arbejdes der med planlægning af kommende arrangementer, bl.a håber vi på, 
at vi i september måned kan tilbyde vore medlemmer en heldags bustur/ekskursion med både 
fagligt og socialt islæt - du kan godt begynde at glæde dig! Her udover arbejdes der med  
planlægning af et meget gribende/spændende foredrag med et kendt ansigt.
Mere herom så snart de forskellige aftaler falder på plads.
Du er i øvrigt altid velkommen til at ringe, skrive, eller maile til Bestyrelsen med dine  
ønsker/gode ideer til kommende arrangementer, eller hvis du har lyst til at give en hånd 
med ved et arrangement.

P.b.v. Rita Lauritsen
Kystvænget 2, 5300 Kerteminde, Tlf. 65 32 33 37, e-mail: atir@adr.dk

Kære medlemmer af Psykiatrisk Fagklub

Den Amts-kommunale PortørklubDen Amts-Kommunale Portørklub
Den Amts – Kommunale Portørklub afholder ordinær generalforsamling 
torsdag den 7. april 2005 kl. 19.00. Sted : FOA Odense afdeling, Vesterbro 120, Odense.
Dagsorden ifølge klubbens love. Tilmelding ved henvendelse til Bjarne Nielsen på tlf. 65 90 37 05 
samt på OUH ved henvendelse til bestyrelsen.

P.b.v. Palle Cyril Rasmussen, Formand

Klub FirkløverKlub Firkløver
Klub Firkløver afholder ordinær generalforsamling  
mandag d. 4. april 2005 kl. 19.00 på Næsby Plejecenter, 
Næsbyhovedvej 7, 5270 Odense N. Dagsorden ifølge lovene. 
Indkomne forslag skal være klubformanden skriftligt i hænde 
senest 7 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsen vegne Jane Bogarch, formand

Klubben er vært ved et let traktement efter  
generalforsamlingen

SÆT X I KALENDEREN

14. april – besøg hos  
Odense Politi

24. maj – sommerafslutning 
- ud at sejle på Odense å, 
derefter spise på Carlslund

Der kommer opslag senere.
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Seniorklub HSeniorklub H
Forårsprogram 2005

Tirsdag d. 1/3 kl. 10.00 Frans Bay kommer og viser film og fortæller om Island.

Torsdag d. 3/3  kl. 14.00 Generalforsamling FOA.

Tirsdag d. 8/3  kl. 10.00 Klubmøde.

Tirsdag d. 15/3  kl. 10.00 Banko. Tag mad med.

Tirsdag før og efter påske ingen møder.

Tirsdag d. 5/4  kl. 10.00 Klubmøde

Tirsdag d. 12/4  kl. 10.00 Klubmøde

Tirsdag d. 19/4  kl. 10.00 Fra Smedens køkken til Kongens køkken, 

  v/Kirsten Skovbølling Hansen. Tag mad med.

Tirsdag d. 26/4  kl. 10.00 Klubmøde, betaling til eftermiddagstur pris kr. 150,00.

Tirsdag d. 3/5  kl. 10.00 Klubmøde

Tirsdag d. 10/5  kl. 13.00 Afgang fra Dannebrogsgade. Tur til Humlemagasinet, samt en 

  særudstilling om H.C. Andersen og de kongelige. Rundvisning og   

  kaffe, hjemkomst kl. 18.00. I prisen er entré, rundvisning og kaffe.

Ret til ændringer forbeholdes. Dagny Pedersen, formand, tlf. 6616 6215
Herdis Pedersen, kasserer, tlf. 6593 5390

Senior Gruppe YSenior gruppe Y FOA Odense år 2005
TIRSDAG den 15-03-2005 kl. 10.30-13.00 BOWLING - BEMÆRK ÆNDRET TID
Vi starter med kaffe og rundstykker kl. 10.30-12.00
Derefter spiller vi bowling til kl. 13.00. Det foregår på Rugårdsvej, som det plejer.

TIRSDAG den 29-03-2005 kl. 9.30-13.00 PAKKEFEST
Du skal IKKE have pakke med, festudvalget giver en hyggeformiddag.
INDBETALING TIL KERTEMINDETUREN som er i maj
INDBETALING  af  RESTBELØB til FERIETUREN 

TIRSDAG den 12-04-2005 kl. 9.30-12.00 SUMMEMØDE 
Kom og vær med til en rigtig pigeformiddag med modetøj, hyggesnak, kaffe og kage.
INDBETALING TIL CARLSLUND som er i maj
INDBETALING TIL HIMMELBJERGET som er i juni

FERIETUR TIL HOLLAND fra d. 24-04 til 28-04 2005
Vi ønsker Jer en god tur

TIRSDAG den 26-04-2005 kl. 10.00-12.00 SUMMEMØDE 
Til os, der ikke skal til Holland, er der hyggesnak med kaffe og kage.

TIRSDAG den 10-05-2005 kl. 9.55 – ca. 17.45 KERTEMINDE
VI MØDES VED RUTEBIL NR. 890 til KERTEMINDE
Når vi ankommer til Kerteminde går vi i Fjord og Bæltcentret. Vi spiser i Sejlklubben fra 12.00-13.15 og 
går derefter op og bliver vist rundt i Johannes Larsen museet. Kl. ca. 15.30 drikker vi kaffe og går en tur 
i Kerteminde by, inden vi tager rutebilen hjem.

TIRSDAG den 24-05-2005 kl. 11.00 til ca. 16.00 CARLSLUND
Vi mødes ved ÅFARTEN og sejler til Carlslund og spiser æggekage. Derefter finder man selv ud af at komme hjem.

Hilsen gruppe Y, Sonja Nissen 

Seniorklub Odense NFOA Seniorklub Odense Gruppe N
Tirsdag den 5. april 2005 kl. 13.30 på Birkhovedvej 1. Vi afholder modeshow.  
Danmarks Senior Show kommer og viser både herre- og dametøj. Kaffe med brød kan købes – 20 kr.

Pbv. Edith Rasmussen
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I januar-bladet blev bragt et åbent brev til bestyrelsen. 
Ved en fejl var svaret ikke med i samme nummer. Vi 
bringer det derfor her.

Svar til Kurt Rasmussen vedrørende åbent brev til 
bestyrelsen.

Du skriver i dit brev, at der på generalforsamlingen i 
1997 blev vedtaget en kontingent-stigning på 4 kroner. 
Det har du ganske ret i. Men beløbet er ikke øremærket 
kun til afvikling af EDB kurser. Der foreligger derfor ikke 
et specielt regnskab for disse 4 kroner, men opgørelsen 
er en del af vores årsregnskab, som fremlægges på 
generalforsamlingen.
Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen i 1997 lød:
”Bestyrelsen foreslår at der etableres en datastue for 
medlemmer.
Etableringsomkostning ca. kr. 300.000,- vil kunne fi nan-
sieres via en del af 
overskuddet for året 1996. De løbende driftsudgifter 
foreslås fi nansieret via en kontingentstigning på kr. 4,00 
pr. 01.10.1997”, og dette blev vedtaget.

Med til daglig drift hører også:

Vi mener derfor i bestyrelsen, at vi har levet op til det, vi 
lovede en generalforsamling.
Når vi politisk har besluttet at sætte en brugerbetaling 
på, skyldes det fl ere ting:

•  Mulighed for at afvikle fl ere kurser til gavn for med-
lemmerne

•  Forebygge at mange bliver væk uden at melde afbud, 
når kurserne er gratis

• Undgå en kontingentstigning

Du skriver også, at du uden held har efterspurgt, hvor-
dan vi er nået frem til brugerbetalingen. Det er korrekt, 
at du i et brev 10.8.2004 til Køkken-/ Rengøringssekto-
ren skriver, at du som underviser på kurserne har svært 
ved at forklare prisen. Jeg opfattede dette brev som 
værende fra en underviser og derfor var mit svar, at du 
som underviser skal henvise til os, der har taget den 
politiske beslutning og ikke selv involvere dig i det, da 
det er en forudsætning, at de undervisere vi anvender, 
er neutrale, og ikke stiller spørgsmål ved politiske beslut-
ninger over for vore medlemmer.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Kirsten Johansen, afdelingsformand

Op til overenskomstforhandlingerne i 2005 har Fag Og Arbejde - FOA 
på landsplan bedt jer om to minutter af jeres tid, for at få de korrekte 
oplysninger om jeres ansættelse.

Det viser sig, at rigtig mange medlemmer er registreret med et forkert ansættelsestidspunkt. Det har givet mange 
henvendelser fra medlemmer, der har undret sig over, hvor vi lige netop havde dén dato fra. Den forkerte dato 
skyldes i langt de fl este tilfælde en tidligere omlægning af vores edb-system, hvor ansættelsesdatoen for mange 
medlemmer blev nulstillet. Denne fejl burde være rettet inden udsendelsen.

De mange telefoniske henvendelser har desværre belastet vores telefonsystem, så mange af jer beklageligvis har 
oplevet at skulle vente alt for længe eller oven i købet blive afbrudt, når I endelig var kommet igennem.
Vi beklager naturligvis meget den ulejlighed, vi på denne måde har været årsag til og vi takker for jeres trods alt 
store forståelse og tålmodighed.

Med venlig hilsen
Kirsten Johansen
afdelingsformand

Åbent brev til afdelingsbestyrelsen

Må vi ta’ to minutter af jeres tid - igen?

• personaleforbrug
• forplejning  
• rengøring
• serviceaftaler

• reparationer 
• udskiftning
• huslejeomkostninger 
 osv.
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Vindere af krydsen 
i nr. 1 2005:
Ruth Jensen
Tine Hansen
Jytte Helbo

Vinderne har fået 
personlig besked!

Krydsord
Der trækkes lod om 3x3 flasker rødvin. 
Løsningen skal være afdelingen i hænde senest den 31. marts 2005
Send krydsen til: Forbundet af Offentligt Ansatte,
Vesterbro 120, postboks 905, 5100 Odense C
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OBS!
Er du blevet opsagt, overvejer 
du at sige din stilling op eller gå 
på efterløn, så kontakt altid FOA 
Odense afdeling for råd og vejled-
ning. 

Hvis I ønsker besøg af FOA på 
jeres arbejdsplads, så kontakt 
tillidsrepræsentanten eller 
FOA Odense og aftal nærmere.

Cirkus Dannebrog 
kommer til Odense
FOA Odense har købt nogle billetter til forestillingen… 

Søndag den 17. april 2005, kl. 16.00 
- (bemærk den ændrede dato)

Cirkuspladsen, Christmas Møllersvej - Billetterne koster kr. 60,-
Alle, uanset alder, skal have billet for at komme ind.

Billetsalg ved FOA, Vesterbro 120, Odense
- fra tirsdag den 29. marts 2005 - i åbningstiden 
(bemærk vores åbningstider side 3)
Dankort modtages ikke. 
Billetter kan ikke reserveres.

Benyt jer af denne chance til at opleve 
Cirkus Dannebrogs spændende forestilling.

Aktivitetsudvalget

Afsenderadresse:
FOA Odense
Vesterbro 120
Postboks 905
5100 Odense C

id-nr. 11933

Vigtig meddelelse 
til alle, der ændrer 
arbejdstid

Du skal være opmærksom på at 
kontakte os, hvis du ændrer arbejdstid 
- f.eks. går op i arbejdstid til 30 timer 
eller mere om ugen, da du så har pligt 
til at være fuldtidsforsikret i A-kassen.
Er du i tvivl om din forsikringsstatus, 
er du naturligvis velkommen til at rette 
henvendelse til en sagsbehandler i 
vores medlemsadministration.


