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Eftertryk kun tilladt efter særlig tilladelse 
med kildeangivelse.

Det er nok et af de vigtigste valg, vi har haft i meget 
lang tid, i og med at de politikere der bliver valgt, er 
dem som skal være med til at præge hvilke holdninger, 
der skal lægges til grund for de kommende storkommu-
ner og regioner.

Ikke alle politikere vil være med efter reformen, men jeg 
tror på, at det næste års arbejde vil komme til at betyde 
meget.
Henover sommeren har vi kunnet læse i pressen, hvordan 
det er at arbejde indenfor ældreområdet, specielt i Odense 
Kommune. Mange løfter er blevet givet om, at nu vil man 
finde penge, men at det først kan lade sig gøre i forbindelse 
med næste års budget, er der også givet udtryk for.
Det, at være offentligt ansat i dag, er ingen dans på roser. 
Der er blevet sparet på stort set alle områder, ikke kun på 
ældreområdet - og ikke kun i Odense kommune, og den 
kommende sammenlægning til storkommuner og regioner 
kan, hvis politikerne fortsætter deres spareiver, få alvorlige 
konsekvenser for det personale, der i hverdagen skal løfte 
opgaverne overfor borgerne. 

Dette gælder også, hvis du er ansat i et af de private 
firmaer, som har budt ind på at udføre opgaven for det 
offentlige. Det er politikerne, der udstikker rammerne for, 
hvad der bliver udbudt, med andre ord: rammerne for hvor 
stærkt de ansatte – offentlige eller private – skal løbe.
Det er derfor vigtigt, at I er med til i valgkampen at holde 
politikerne fast på de løfter de giver, og er med til at synlig-
gøre hvilke politikere, der vil arbejde for, at de ansattes 
arbejdsforhold forbedres og dermed bliver tålelige – til 
glæde for både brugere og personale.
Alt for ofte har vi set, at der i et valgår er blevet givet 
rigtig mange løfter. Året efter er de glemt, og så begynder 
besparelser og nedskæringer igen.
Vær med til, at det også bliver en del af valgkampen, hvor 
længe de løfter, der bliver afgivet, vil holde.
Vær med til at præge debatten – det er din arbejdsplads 
det handler om.

Kirsten Johansen
afdelingsformand

Kirsten Johansen

Forsidefoto: INGRAM

Sommeren går på hæld og 
valgkampen til det kommende 
amts- og kommunalvalg er  
godt i gang.
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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 At du som medlem har mulighed for at benytte dig af
Åben Datastue - torsdage kl. 15.00 - 17.00
Forudsætning: Kendskab til edb på brugerniveau
OBS! Datastuen holder lukket i juli måned

Desuden er der mulighed for at få hjælp/vejledning i brug 
af edb på følgende lørdage:
3. september, 1. oktober og 5. november 2005
Alle 3 dage fra kl. 8.00 – 15.00

2 LEDER

4 BESØG PÅ TV2

4 BUSTUR TIL FORBUNDSHUSET

5 FOREDRAG MED RIE MØLLER

7 FOA UNGDOM

8-9 MEDLEMSKURSER

10-11 ÆNDRINGER I LOV OM SYGEDAG…

11 NYT FRA ARBEJDSMARKEDET

12-13 KØKKEN & RENGØRINGSSEKTOREN

13 PÆDAGOGISK SEKTOR

14 SOCIAL & SUNDHEDS SEKTOREN

15 FOA KORET SØGER… 

16-22 KLUBBERNE INFORMERER

22 HUSK

23 KRYDSORD

24 JULETRÆSFEST

Indhold

Barselscaféen finder sted 
torsdag den 17. november 2005
kl. 16.00 - 18.00 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 10. november 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.

Annette Østerberg fra afdelingen fortæller om reglerne, 
og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
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Odense afdeling har arrangeret en rundvisning på TV2 for 
interesserede medlemmer, som foregår 

Torsdag den 6. oktober 2005
Vi mødes udenfor TV2 Rugårdsvej 25, Odense C kl. 18.40 præcist, hvorefter vi samlet 
får adgang.
Besøget begynder med, at Nyhederne vises, og der fortælles om, hvordan en nyheds-
udsendelse bliver til. Der fortælles ligeledes om husets historie, struktur, programplan-
lægning, seertal, reklamer m.v. Der bliver rundvisning i nyhedsstudiet og sports- og 
aktualitetsstudiet.

Arrangementet varer ca. 2 timer – der kan max. deltage 45 personer.

Pris pr. deltager: Kr. 50,- 
(der vil blive serveret en vand/øl)

Billetter sælges fra onsdag den 14. september 2005 i afdelingens åbningstider  
(se side 3). - Max. 2 billetter pr. medlem. Salg af billetter foregår efter ”først-til-mølle-
princippet” – billetter kan ikke reserveres.

Aktivitetsudvalget

Besøg på TV2

Bustur til Forbundshuset 
onsdag den 30. november 2005
Aktivitetsudvalget i Odense afdeling har arrangeret en tur for interesserede  
medlemmer der ønsker at se Forbundshuset. 

Vi starter fra FOA Odense afdeling præcis kl. 08.00. Der vil blive serveret kaffe/rundstykker i bussen! 
Når vi kommer frem til Forbundshuset, vil der først være lidt information om Forbundshuset, derefter 
rundvisning. Forbundet er vært ved frokost kl. 12.00. Herefter er der mulighed for at se København på 
egen hånd. Turen tilbage til Odense starter præcis kl. 20.00, hvor vi mødes ved bussen – forventet ankomst 
til Odense - ca. kl. 22.00!

Tilmelding samt betaling ved personlig henvendelse i afdelingen fra onsdag den 26. oktober 2005.

Pris: Kr. 200,- pr. person! 

Der kan max. deltage 50 personer – så det foregår efter ”først-til-mølle-princippet”!

Aktivitetsudvalget
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Undersøgelser viser det og vægten viser det – flere og 
flere danskere bliver overvægtige. Forskningen fortæller, 
at fedtforbrænding er det vigtigste redskab til at gå ned 
i vægt. Kom og hør, hvad du skal spise for at slippe det 
fastgroede fedt og hvordan du bevarer din idealvægt?
Undersøgelser viser at fødevarernes såkaldte glykemiske 
indeks har stor indflydelse på kroppens blodsukker og 
insulinbalancen.
I en ”letfordøjelig” form gennemgår kostkonsulent Rie 
Møller, fødevarer, GI -tabeller, kostplan/-sammensætning, 
drikkevarer, stoffer i kosten, morgenturen, fysisk aktivitet 
og kosttilskud, der øger fedtforbrændingen etc. 
Altid plads til spørgsmål

Kursusnummer: 05 2541

Pris:  Kr. 75,00
Dato:  Onsdag 26/10 2005 - kl. 19.00
Sted:  FOA Odense afdeling - store mødesal
Tilmelding:  Brug tilmeldingsblanket nedenfor 
  eller ”Din kalender” på 
  www.foa.dk/odense
Tilmeldingsfrist:  Fredag den 30. september 2005

Rie Møller:
Sæt gang i din fedtforbrænding
- med fokus på blodsukker og glykemisk indeks

ForedragForedrag

Tilmelding til foredrag
Sæt gang i din fedtforbrænding – kursusnr. 05 2541

Medlem af FOA:  JA    NEJ 

Cpr. Nr.: 

Navn: 

Adresse: 

Postnr.:

By: 

Tlf.: 

Du vil først i oktober få tilsendt en bekræftelse m/girokort til indbetaling for deltagelse i foredraget!

Klip her!



NYT FRA  FOA Odense

6 N R .  5  |  S E P T E M B E R  2 0 0 5

&
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
den anden og fjerde torsdag mellem kl. 12.00 og 16.00.

Bestil tid til en samtale her i afdelingen på tlf. 46 9718 00

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

Der kan ikke bestilles tid i oktober/ 
november 2005, da Pensam er på 
tour med et mobilt kontor på Fyn -  
du kan finde køreplanen på 
www.pensam.dk eller ringe til 
Pensam på tlf. 44 39 39 39 eller 
til FOA Odense på tlf. 46 97 18 00
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Den 20. september 2005 kl. 17.30 
sker der noget skelsættende i 
Odense, som DU skal være med til!

Vi har nemlig brug for DIG til at skabe 

en revolution.
I et lille lokale på 3. sal, et sted i Odense 
centrum, sidder vi 4 piger og river vores 
gode lækre hår af os selv. 
Vi 4 piger er nemlig uofficielt FOA Ungdom 
Odense. Det er ikke nok, da vi ved der er 
ca. 1000 medlemmer under 30 år i FOA 
Odense.
Vi har en masse ideer vi gerne vil frem 
i verden med, og det har du sikkert også!
Sidder du og tænker du ikke får nok for dine 
kontingentpenge og hvad får du egentlig 
for dem?

Synes du din fagforening burde gøre mere 
for dig? Har du noget at give/gøre for os? 

Eller er der noget helt andet du 
brænder for at få sagt?
Så kom den 20. september og få 
din ildsjæl til at blusse op. Der er INGEN 
grænser denne dag. Den er til for at få sat 
gang i alt det DU har lyst til. Der er plads til 
alle og brug for alle!
Desuden tager vi i Odense Teater kl.19.30 
for at se Terrorisme. (GRATIS)
Der vil være lidt mad undervejs. 

På gensyn i FOA Odense, Vesterbro 120, 
Odense.

Kærlig hilsen Anni, Stina, Charlotte, Tenna

For at vi kan bestille teaterbilletter vil vi gerne have 
din tilmelding inden d. 1. september til:
Tenna: tlf. 22 12 81 43 
mail: tennaandersen@hotmail.com
Anni: tlf. 40 85 08 83
Hanne Knudsen (ungdomsansvarlig) tlf. 46 97 18 43

Vi kan også kontaktes for yderlig information. 

Hvad sker der, når mennesker sprænges indefra?
Det spørgsmål stiller de sibiriske brødre Oleg og Vladimir Presnjakov 
i deres nye skuespil ”Terrorisme”, som, navnet til trods, ikke handler 
om selvmordsbomber, al-Qaeda eller gidseltagninger i Tjetjenien, 
men om frygt, frustration og terror i hverdagen. Det er først og 
fremmest de bomber, vi lægger under hinandens liv, der driver 
spillet i ”Terrorisme”: Når en ægtefælle er utro, når en bedstemor 
mobber sit barnebarn, når chefen gør arbejdslivet til et helvede, når 
kollegaer er hinandens værste fjender. En strandet flypassager tager 
uanmeldt hjem og finder sin kone i seng med en anden. Det slår klik 
for ham, og hans reaktion sætter gang i en kæde af handlinger, som 
får skæbnesvangre konsekvenser for en række mennesker, hvoraf 
nogle blot er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Vold 
avler vold, og terrorens mekanismer trækkes ud i det ekstreme i 
”Terrorisme”, som balancerer mellem dyb alvor og absurd humor.

Terrorisme  
Af brødrene Presnjakov 
(www.odenseteater.dk)

Kære FOA-medlem under 30 år
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PC begynder kursus D
Hold nr. 06 2500 
Tidspunkt: Tirsdag kl. 18.00 - 22.00 og 
 Lørdag kl. 8.00 - 16.00
Start/slut: 3/1 - 7/1 - 17/1 - 21/1 2006 
 (uge 1 og 3)
Antal gange: 4
Deltagergebyr: Kr. 225,00 - for FOA medlemmer   
 (normalpris kr. 910,00)
Tilmeldingsfrist: Senest 5. september 2005

PC begynder kursus E
Hold nr. 06 2501 
Tidspunkt: Tirsdag kl. 18.00 - 22.00 og
 Lørdag kl. 8.00 - 16.00
Start/slut: 7/2 - 11/2 - 21/2 - 25/2 2006 
 (uge 6 og 8)
Antal gange: 4
Deltagergebyr: Kr. 225,00 - for FOA medlemmer   
 (normalpris kr. 910,00)
Tilmeldingsfrist: Senest 7. november 2005

PC begynder, daghold - F
Hold nr. 06 2502
Tidspunkt: Mandag til torsdag kl. 08.15 - 14.15
Start/slut: 13/2 – 14/2 – 15/2 – 16/2 2006 
 (uge 7)
Antal gange: 4
Deltagergebyr: Kr. 225,00 - for FOA medlemmer   
 (normalpris kr. 910,00)
Tilmeldingsfrist: Senest 14. november 2005

PC begynder kursus - Niveau 2 
Hold nr. 06 2503 

Tidspunkt: Tirsdag kl. 18.00 - 22.00 og
   Lørdag kl. 8.00 - 16.00
Start/slut: 7/3 - 11/3 - 21/3 - 25/3 2006 
   (uge 10 og 12)
Antal gange: 4
Deltagergebyr: Kr. 225,00 - for FOA medlemmer 
   (normalpris kr. 910,00)
Tilmeldingsfrist: Senest 7. december 2005

Engelsk Niveau 2 - Dag
Hold nr. 06 2506
Tidspunkt: Mandag kl. 10.00 - 11.50
Start/slut: 9/1 - 8/5 2006 (uge 2 - 19)
Antal gange: 15
Deltagergebyr: Kr. 300,00 - for FOA medlemmer   
 ekskl. materialer. 
 Kr. 1.015,00 - for ikke-medlemmer   
 ekskl. materialer
Tilmeldingsfrist: Senest 10. oktober 2005

Engelsk Niveau 4 
Hold nr. 06 2509 
Tidspunkt: Torsdag kl. 19.00 - 20.50
Start/slut: 12/1 - 4/5 2006 (uge 2 - 18)
Antal gange: 15
Deltagergebyr: Kr. 300,00 - for FOA-medlemmer 
 ekskl. materialer
 Kr. 1.015,00 - for ikke-medlemmer   
 ekskl. materialer
Tilmeldingsfrist: Senest 12. oktober 2005

Et lille lys i mørket
Hold nr. 06 2507
Tidspunkt: Torsdag kl. 19.00 - 20.50
Start/slut: 12/1 - 16/2 2006 (uge 2-7)
Antal gange: 6
Deltagergebyr: Kr. 125,00 - for FOA medlemmer
 Kr. 515,00 - for ikke-medlemmer
Tilmeldingsfrist: Senest 12. oktober 2005

Sorg og krise
Hold nr. 06 2508
Tidspunkt: Torsdag kl. 19.00 – 20.50
Start/slut: 2/3 – 6/4 2006 (uge 9-14)
Antal gange: 6
Deltagergebyr: Kr. 125,00 - for FOA medlemmer
 Kr. 515,00 - for ikke-medlemmer
Tilmeldingsfrist: Senest 5. december 2005

Læs mere om de enkelte 
kurser i Kursuskataloget, 

som du fik med Nyt fra FOA 
Odense nr. 4 (maj) – eller 

på www.foa.dk/odense. Du 
er også velkommen til at 

kontakte kursussekretariatet 
på tlf. 46 97 18 00.

*

Medlemskurser
�� - du kan nå det endnu ...



 N R .  5  |  S E P T E M B E R  2 0 0 5     9   

Klip her!

Medlem af FOA: JA NEJ Jeg vil gerne indmeldes

Jeg kunne tænke mig at deltage i følgende kurser/arrangementer

Cpr. Nr.: 

Navn: 

Adresse: 

Postnr.:

By: 

Tlf.: 

Stilling: 

Kursusnavn:  nr.: 

Kursusnavn:  nr.:

Kursusnavn:  nr.: 

Kursusnavn:  nr.: 

Cpr. Nr. videresendes – ved de kurser hvor uddannelsesinstitutioner er kursusafvikler.

Er du tillidsvalgt – sæt x  TR TR-suppl. SR

Tilmeldingsblanket

Fag og arbejde – FOA Odense  l  Vesterbro 120  l  Postboks 905  l  5100 Odense C
Tlf.: 46 97 18 00  l  Fax: 46 97 18 01  l  E-mail: odense@foa.dk

Medlemskurser
�� - du kan nå det endnu ...
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Ændringer i lov om  
sygedagpenge...
Beskæftigelsesministeriet har udsendt ”Lov om ændring af lov om dagpenge  
ved sygdom eller fødsel...” Loven træder i kraft den 1. juli 2005. 

Formålet med ændringerne til loven er at fastholde flest muligt i arbejde og 
dermed undgå udstødning fra arbejdsmarkedet, samt at gøre den enkeltes syge-
fraværsperiode så kort som muligt. 
De umiddelbart væsentligste ændringer du eller din kollega skal være opmærk-
som på i forbindelse med en sygemelding, er beskrevet kort nedenfor.
Såfremt der opstår spørgsmål vedrørende ændringerne til lov om sygedagpenge, 
eller andet i forbindelse med en sygemelding, er du velkommen til at henvende 
dig i Miljøsekretariatet 

Med venlig hilsen

Jørgen Borup Faglig sekretær - politisk ansvarlig 
Jette Hansen Faglig medarbejder
Helle Secher Socialrådgiver

7, stk. 2.
Lægeerklæring 
Arbejdsgiver kan hvis det skønnes nødvendigt, for-
lange oplysninger omkring uarbejdsdygtighed på grund 
af sygdom og oplysninger omkring hvilke konkrete 
funktionsbegrænsninger sygdommen medfører.

Det forudsættes at oplysningerne videregives ud fra en 
dialog mellem den sygemeldte og lægen.
Arbejdsgiver skal betale.

24.
Nedsatte dagpenge/ Gradvis tilbagemelding? 
Kommunen skal løbende vurdere om betingelserne for 
at modtage sygedagpenge er til stede, og om der er tale 
om hel eller delvis sygemelding.

 
Kommunen kan træffe afgørelse om nedsatte dagpenge 
ved delvis uarbejdsdygtighed, selvom arbejdsgiver 
ikke vil have den sygemeldte tilbage i en delvis 
raskmelding.

Oplysningsskema
Den sygemeldte får tilsendt oplysningsskema inden den 
første samtale. Skemaet skal besvares senest inden 8 dage 
efter afsendelsen af skemaet, medmindre andet aftales 
med kommunen.

Kategorierne
På baggrund af oplysningsskemaet og eventuelle andre 
oplysninger eller ved en personlig samtale inden 8 uger 
fra 1. sygedag, skal kommunen visitere til tre forskellige 
kategorier og efterfølgende lave opfølgning i henhold til 
disse kategorier. Der skal ved hver opfølgning tages stilling 
til placering i kategori 1, 2 eller 3.

§

§§§

§

§

Jørgen Borup
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Nyt fra 
arbejdsmarkedet 
Jobformidlingen 
Hvis du er ledig eller ønsker at skifte job, kan du tilmelde 
dig FOAs jobformidling, der formidler både korte og 
længere vikariater fra arbejdspladserne i FOA Odenses 
15 kommuner. Du har gennem jobformidlingen mulighed 
for at lære nye arbejdspladser at kende, afprøve andre 
arbejdsformer og ikke mindst gøre dit ansigt og dine evner 
kendt på de mange arbejdspladser. Jobformidlingen er et 
frivilligt tilbud og der er mulighed for at tage individuelle 
hensyn, hvis der er behov for det. Hvis du er interesseret 
i at høre mere om FOAs jobformidling, kan du kontakte 
os på tlf. 46 97 18 16. 

Driller ansøgningen
Er det mange år siden, at du sidst har skrevet en ansøgning 
eller synes du bare at ordene driller, så kan du få hjælp 
og vejledning hos FOA Odense. Ring og aftal tid på  
tlf. 46 97 18 16.

FOA Job 
FOA Job er FOAs egen jobdatabase på Internettet. FOA 
Job er et tilbud til dig, der søger nyt job, uanset om du er 
ledig eller har job. Du kan både søge job inden for eller 
uden for FOAs jobområder. Systemet bag FOA Job er et af 
de mest avancerede på markedet og er kendetegnet ved, 
at det er enkelt at bruge, kan lave både simpel jobsøgning 
og jobsøgning med CV. Systemet retter selv eventuelle 
stavefejl og kan også søge bredere end det du direkte har 
bedt om. Som medlem af FOA kan du også få adgang til 
FOA Jobs CV administration og Jobagenten, der matcher 
dit CV med ledige stillinger og automatisk giver dig besked 
på e-mail, når en ledig stilling matcher dit CV.

Du kan besøge FOA Job på www.foa.dk/odense under 
”Jobsøgning” eller du kan bestille pjecen ”Find dit nye 
job på FOA Job” på tlf. 46 97 18 16. 

Husk altid at kontakte FOA inden 
du siger dit arbejde op

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsessekretariatet
Jørgen Borup tlf. 46 97 18 12

www.foa.dk
Kategori 1
”Sager, hvor tilbagevenden til arbejdsmarkedet er umid-
delbart forestående”.
Sagen skal følges op senest ved udgangen af 8. uge efter 
1. sygedag, minimum ved en telefonsamtale. Herefter 
skal sagen følges op mindst hver 8. uge minimum ved en 
telefonsamtale.

Kategori 2
”Sager med risiko for langvarigt sygeforløb eller risiko, 
hvad angår arbejdsevnen”.
Sagen skal følges op senest ved udgangen af 8. uge efter 
1. sygedag. Der skal holdes en individuel samtale. Herefter 
skal sagen følges op mindst hver 4. uge, der skal som 
minimum afholdes en individuel samtale hver 2. gang.

Kategori 3
”Sager, hvor lidelsen eller sygdommen medfører et læn-
gerevarende sygeforløb”.
Sagen skal følges op senest ved udgangen af 8. uge efter 
1. sygedag, minimum ved en telefonsamtale. Herefter skal 
sagen følges op hver 8. uge. 

Opfølgningsplan
På baggrund af hver opfølgning skal kommunen fore-
tage en samlet vurdering af den sygemeldtes behov 
for behandling, optræning, revalidering for at fremme 
arbejdsfastholdelse og hurtigst mulige raskmelding samt 
iværksætte den nødvendige indsats.
Senest efter 2. opfølgning skal kommunen udarbejde en 
konkret opfølgningsplan, der skal justeres løbende i hele 
forløbet. Den sygemeldte skal have planen udleveret første 
gang og hver gang der sker væsentlige ændringer.

Andre aktører
Kommunen kan overlade opgaverne i forbindelse med 
opfølgning på sygemeldinger til andre aktører, men 
beholder ansvaret for at opgaven løftes.

Refusion
Refusionen fra staten til kommunen bortfalder såfremt 
kommunen ikke lever op til kravene omkring regelmæssig 
opfølgning.

§§
§
§
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Denne gang har vi været på arbejdspladsbesøg i Hunderup/
Indre By i Udegruppen, der tager sig af rengøringen i 
borgernes hjem. Udegruppen i Hunderup/Indre By består 
af 16 medarbejdere, heraf er de to i flexjob. 
Vi havde et hyggeligt møde med Jette Petersen. Jette har 
været i Udegruppen i ca. 5 år. Tidligere har Jette været 
ansat i hjemmeplejen i Langeskov og desuden været i gang 
med at uddanne sig indenfor kantine og cafeteria.
Det kan være svært at beskrive en typisk dag for en 
husassistent i Udegruppen, men én ting er sikker – de 
møder ind til kl. 8.00, hvor man får sin køreliste med de 
borgere, man skal gøre rent hos den dag, samt en scanner 
og miljøklude. Moppeskafter, der står i borgerens hjem, 
har denne Udegruppe fået for ca. 1 1/2 år siden i kraft 
af deres sikkerhedsrepræsentant, som et led i smertefri 
rengøring. Hvor mange borgere man skal ud til afhænger 
af, hvor lang rengøringstid en borger er visiteret til. Denne 
tid er ikke beregnet ud fra borgerens hjem (hvor mange 
kvadratmeter, der skal gøres rent), men mere ud fra, hvad 
borgeren kan klare at udføre selv.
De generelle ting, der bliver gjort for borgerne er støv-
sugning, gulvvask, gøre badeværelse rent. Nogle får også 
vasket tøj og gardiner. Nogle får desuden handlet ind. 
Men det skinner da tydeligt igennem, at det er de mere 
besværlige ting og tit ret tunge rengøringsopgaver gruppen 
udfører for borgerne.
Nogle gange kunne det måske være godt, hvis husas-
sistenten blev taget med på råd, når der skal visiteres, 
da husassistenten ofte har indgående kendskab til, hvad 
borgeren har svært ved at klare selv. Det forholder sig 
nemlig sådan, ifølge Jette, at borgeren ofte kan meget 
mere, end de reelt kan, når visitator er på besøg, fordi de 

føler, det er ydmygende at indrømme, at der rent faktisk er 
en del ting, de ikke kan klare mere. Dette gør, at de ofte 
får mindre tid, end der rent faktisk er behov for. Da man 
gerne vil gøre det så godt som muligt, er det svært ikke 
at yde en ekstra indsats for at nå lidt mere. På den måde 
skrues tempoet op.
Når vi taler visitator, er det tydeligt, at lige netop dette ord 
berører Jette dybt. Jette forklarer, at hun ofte har oplevet 
fra sine borgere, at visitator direkte har opfordret borgeren 
til at skifte til et privat firma, hvor de har mulighed for at 
købe tilkøbsydelser. En mulighed de for øvrigt sjældent 
benytter sig af. Et andet argument for at skifte er, at det 
så altid er den samme, der kommer til et bestemt aftalt 
tidspunkt. Dette argument er jo noget vrøvl, for man skal 
jo også afholde ferie og der er vel også nogle, der blive 
syge en gang imellem, selv om man kommer fra et privat 
firma. Jette finder dette underligt, da visitator er ansat 
af Odense Kommune og som et minimum må kunne 
forventes at være neutral.
Over en periode af 14 dage har Jette 30 borgere, hun 
besøger. Jette er glad for sine borgere og synes, hun har 
et rigtig godt forhold til dem – et faktum som gør, at hun 
er glad for sit arbejde.
Jette håber fremtiden vil åbne op for, at kommunen også 
må tilbyde tilkøbsydelser, så konkurrencevilkårene er ens 
for alle udbyderne, så ville kommunen nemlig være mere 
konkurrencedygtig. Dermed vil Jette og hendes kolleger 
være sikret at kunne yde den samme service overfor 
borgerne.
Der skal lyde en stor tak til Jette for en inspirerende og 
uddybende dialog om Udegruppens arbejde og vilkår fra 
Jytte Klaja og Nina Skov-Lauridsen.

KØKKEN&
RENGØRINGS

SEKTOREN

Arbejdspladsbesøg i Køkken- og  
Rengøringssektoren - Hunderup/Indre By 
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eUdegruppen 

Hunderup/Indre By 

har base på 

Plejecenter 

Havebæk



 N R .  5  |  S E P T E M B E R  2 0 0 5     13   

Kom i dialog med din bestyrelse

- et tiltag for Køkken- og 
Rengørings-sektorens 
medlemmer
Som nævnt i bladet sidste gang har bestyrelsen besluttet 
at lave en indsats for at komme i snak med medlemmer, 
der ikke er tillidsvalgte. Er der nogen ting, som I synes, 
vi i sektoren bør tage os af eller ting I synes kunne være/
gøres anderledes? Det er Jer og de tillidsvalgte der skal 
være med til at sætte dagsordenen for vores arbejde. 
Gør vi det godt nok? 
Derfor har vi arrangeret en møderække af tre aften-
møder fra kl. 19.00-21.00, hvor bestyrelsen vil være til 
stede og hvor 10 medlemmer til hvert møde har mu-
ligheden for at deltage i en ”rundbordssamtale” med 
bestyrelsen. Vi forestiller os et par hyggelige timer sam-
men, hvor vi får vendt stort og småt fra Jeres hverdag, 
som kan give os andre indgangsvinkler til vores arbejde 
i bestyrelsen.

Møderne finder sted på følgende datoer:
• Onsdag d. 21. september 2005.
• Mandag d. 26. september 2005.
• Torsdag d. 29. september 2005.

I lokale 2D, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C,  
kl. 19.00-21.00. Der vil være kaffe og sandwich.

Hvis du vil deltage i ét af ovennævnte møder, bedes  
du tilmelde dig hos Annette Østerberg på tlf. 46 97 18 37 
inden tirsdag d. 13. september 2005.
Da der er begrænset deltagerantal, er det efter ”først til 
mølle princippet.” Vi glæder os til at se dig.

På bestyrelsens vegne
Nina Skov-Lauridsen, Sektorformand

”Vores rolle i en 

bestyrelse er at bygge 

videre på de værdier, 

medlemmerne skaber 

og få det til at brede sig 

som ringe i vandet.”

PÆDAGOGISK
SEKTOR

Årslev kommune:
Tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 19.00
Mødested: Skullerodsholm
Smediestræde 2, Nr. Lyndelse
Valg af: Tillidsrepræsentant 
Tillidsrepræsentant suppl.    
Sikkerhedsrepræsentant

Tommerup kommune:
Onsdag den 12. oktober 2005 kl. 19.00  
Mødested: Tommeruphallen   
Valg af: Tillidsrepræsentant
Tillidsrepræsentant suppl.

Munkebo kommune:
Mandag den 24. oktober 2005 kl. 19.00
Mødested: Lindøalléen 77
Munkebo      
Valg af: Tillidsrepræsentant
Tillidsrepræsentant suppl.
Sikkerhedsrepræsentant

Kerteminde kommune:
Torsdag den 27. oktober 2005 kl. 19.00
Mødested: Mødestedet
Valg af: Tillidsrepræsentant
Tillidsrepræsentant suppl.

Broby kommune:  
Mandag den 31. oktober 2005 kl. 19.00 
Mødested. Rådhusets kantine
Valg af: Tillidsrepræsentant    
Tillidsrepræsentant suppl.
Sikkerhedsrepræsentant    
3 AU-suppleanter

Nyborg kommune:
Onsdag den 9. november 2005 kl. 19.00
Mødested: Rådhusets kantine
Valg af: Tillidsrepræsentant 
     
Med venlig hilsen
Alice Due
Sektorformand      

INDKALDELSE
Der indkaldes hermed til valg blandt dagplejere i nedenstående kommuner:

Sektoren er vært ved kaffe med brød. Af hensyn til traktementet, bedes I tilmelde jer hos jeres 
tillidsrepræsentant ca. en uge før mødets afholdelse.

HUSK
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Nye overenskomster i 
lommeformat!

De nye overenskomster, som vi skal arbejde efter de 
næste 3 år, er nu ved at blive lagt på FOAs hjemme-
side. De kommer også i den populære lommeudgave. 
Lige så snart vi har den, vil tillidsrepræsentanterne 
få besked, så den kan blive leveret på din arbejds-
plads.

Hvem stemmer du på?
Den 15. november er der som bekendt kom-
munal/regionsvalg, og dermed mulighed for 
at få indflydelse på, hvem der skal være vores 
kommende arbejdsgivere. Vi har derfor som 
sundhedspersonale en særlig interesse i forhold 
til de politiske udmeldinger inden for sygehus, 

psykiatri og ældreområdet. Eller sagt på en anden 
måde, hvordan prioriterer de politiske partier vores 
områder? 
Det plejer ikke at være nemt at gennemskue 
partierne i en valgkamp, primært fordi vores 
arbejdsområder ved den lejlighed altid fremhæves 
som de mest vitale for samfundet! 

Så måske er det lige så rationelt at tænke tilbage på, 
hvad det er for beslutninger/prioriteringer de samme 
partier har taget før valget?
Vi vil derfor opfordre dig til at være med til at komme i 
dialog med politikerne/offentligheden. Det kunne for 
eksempel være ved vælgermøder eller indlæg i avisen. 
Har du en god ide eller brug for sparring/hjælp, er 
du meget velkommen til at kontakte os.

Får du nu den rigtige løn?

SOCIAL&
SUNDHEDS
SEKTOREN

Erik Mikkelsen
Sektorsekretær

Hanne Knudsen
Næstformand

Hans Jørgensen
Formand

Det kan godt betale sig at holde øje med 
om man får, hvad man skal have i løn.
Vi har netop hjulpet et medlem, som var 
forkert indplaceret, med en efterregule-
ring på ca. 35.000 kr.

Så næste gang du får en lønseddel, så tjek 
den ekstra grundigt. Er du i tvivl om du 
får det rigtige, så kontakt din tillidsrepræ-
sentant eller overenskomstsekretariatet i 
FOA.

Elektronisk 
abonnement 
på bladet
Hvis du ønsker at modtage bladet elektronisk via mail, i stedet 
for papirudgaven, kan du tilmelde dig ved at kontakte os på  
tlf. 46 97 18 17 eller sende en mail til odense@foa.dk (husk at påføre 
navn, adresse og fødselsdato, samt at du ønsker at tilmelde dig bladet 
elektronisk).
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HURRA!
JUBILÆUM

Jytte Møller, Marienlund Plejehjem ønskes 
tillykke med 25 års jubilæet d. 7. juli 2005

På kollegaernes vegne,
TR Ulla Christensen og Distrikts-TR, Anni 
Hansen
 

RUNDE FØDSELSDAGE

Bodil Larsen fylder 50 år den 28. august 
2005
Mogens Vestergaard Sørensen fylder 60 år 
den 1. september 2005
STORT TILLYKKE TIL JER BEGGE!

Med venlig hilsen
kollegaerne på Ærtebjerghaven

Efter en god sommer starter vi op i septem-
ber og synger torsdag aften fra kl. 19 – 21 
med en indlagt kaffepause. Vi har det hygge-
ligt på vore øveaftener, og hvad vi synger, er 
meget forskelligt, men vi har selv indflydelse 
på, hvad der kan være med.
Der afholdes som minimum 2 koncerter  
om året.

Skynd dig og meld dig til. Al henvendelse 
kan ske til Ingrid Rosenfeldt Jørgensen 
tlf. 66 10 00 75 eller til afdelingens 
aktivitetsudvalg tlf. 46 97 18 00.

På korets vegne
Ingrid Jørgensen

Vi vil samles til en lille fest, for at fejre at det 
er 25 år siden vi blev færdige som sygehjæl-
pere. Men da vi mangler navne og adresser 
på rigtig mange, prøver vi på denne måde at 
få fat i Jer.
Så hvis du har gået på dette hold, så ring 
hurtigst muligt til:

Helle Grønning 28 93 03 38
Hanne Hansen 62 22 83 38
Connie Andresen 62 21 98 95
 mobil 60 94 17 11

25 ÅRS JUBILÆUM

Årgang 1979 hold Z 
fra 1. oktober 79 til 30. september 80.

FOA koret søger…
…nye sangglade medlemmer, både mandlige  
og kvindelige stemmer ønskes.
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Klub Firkløber
KLUBBERNE INFORMERER

Klub Firkløver

Efter en velfortjent ferie starter klubben op igen.

Den 30. november tager 
vi til København på 
juleudstilling
Vi mødes ved Tarup Centrets parkeringsplads kl. 16.00. Se opslag i jeres grupper.

På bestyrelsens vegne
Jane Bogarch

Formand
Johnna Henriksen
Fys. 3 - Lo. 3533 

Næstformand
Inge Bruun
N2 - Lo. 2462

Kasserer
Birthe Nielsson
Kir. rygcenter
Lo. 3230

Klub OUHKlub OUH

Klub OUH’s bestyrelse fra 
den 1. marts 2005

Bilagskontrollant
Margit Mikkelsen 
Rgt. St.

Bilagskontrollant
Anette Nielsen
D5

Suppleant
Marie Louise Lohse
Rgt.

Bestyrelsesmedlem 
Birgit Jørgensen
D6 - Lo. 2336

Bestyrelsesmedlem
Linda Nørregaard
T1 - Lo. 1524

Bestyrelsesmedlem
Anne-Mia Palmer 
O3 - Lo. 3513

Bestyrelsesmedlem
Marianne Jensen
D1 - Lo. 2331

Suppleant
Nina Bendtsen
H3 - Lo. 2084

Suppleant
Kirsten Hermansen
G1 - Lo. 4611
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Tag din kollega med og få en oplevelse sammen, til rundvisning i etatsrådets by 

Tirsdag den 13. september 2005

Turen starter kl. 19 og det tager ca. 11⁄2-2 timer alt efter spørgelysten. 

Vi mødes på Sortebrødre Torv bag ved Møntergården. 
Rundviseren Frede Madsen vil gøre sit bedste for at vi får en rigtig  
god oplevelse.

Skriftlig tilmelding senest den 6. september  
til Johnna Henriksen Fys.3, bad
Husk: Fødselsdag og afdeling
Ubegrænset tilmeldinger, alle får besked ved aflysning.

På gensyn 
klub OUH’s bestyrelse 

Kom og se Odense

Julia Sander fra Kræftens Bekæmpelse holder foredrag om sund livsstil.
Emnerne er: Bedre spisevaner, motion, overvægt og meget mere.

Kom og hør nærmere!

Tid: Mandag den 10. oktober 
kl. 19.00 til ca. 21.30
Sted: FOA, Vesterbro 120, Kantinen 1. sal.
Skriftlig tilmelding senest 2. oktober til Johnna Henriksen, Fys.3, Bad
Husk: fødselsdag og afdeling.
Max. 50 deltagere. Har du ikke hørt fra os inden den 6. oktober skal du 
blot møde op. Ved overtegning eller aflysning får hver enkelt besked på afdeling.
Der bliver serveret kaffe og brød i pausen

Mød op !

Venlig hilsen
Bestyrelsen Klub OUH

Sund livsstil

Kun for 

medlemmer
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Heldags ekskursion 
Tirsdag d. 13. september 2005 - (kun for medlemmer)

Program 

Kl. 08.00 

Busafgang fra FOA, Odense 

• (mødetid kl. 07.45)

• Morgenkaffe/the/brød i bussen

Kl. 10.00-11.30  
’Hotellet’, Oehlenschlägersgade 17, 
1663 København V
• Foredrag v/Jannie Petersen – 
 ’Min egen værste fjende’
• Personlig rapport fra et hårdt hjørne 
 af samfundet
• Kaffe/the/kage

Kl. 12.30-14.45 
Frokostpause/strøgtur på egen hånd

Kl. 14.55-16.00 
Kanalrundtur
• Afgang fra Gammel Strand

Kl. 16.30  
Busafgang mod Odense
• Let aftensmad i bussen incl. øl/vand

Kl. 18.30  
Ca. tidspunkt for ankomst FOA, Odense

Der tages forbehold for ændring af tidspunkter. 
Deltagerpris for hele arrangementet kr. 150,- (undtaget frokostpausen, den sørger man selv for)

Der er begrænset deltagerantal, så først til mølle ... 

Tilmelding samt betaling til bestyrelsesmedlem Rita Lauritsen på privat tlf. 65 32 33 37, 
e-mail atir@adr.dk, eller spørg efter Rita på afdeling P 5, tlf. 65 41 41 54.  

Først når betaling er modtaget, er du tilmeldt, og herefter bekræfter vi din tilmelding skriftligt.

Psykiatrisk FagklubPsykiatrisk Fagklub

Så var der fest på FOA 
– da Psykiatrisk Fagklub holdt 
10 års jubilæum fredag d. 1. juli 
– en dejlig varm sommeraften! 
Mange medlemmer var mødt op til 
en hyggelig aften med kølig vin, 
lækker buffet og mulighed for at 
vinde nogle dejlige præmier.

Der blev budt velkommen af klubformand Helle, 
som også fortalte lidt om klubbens arbejde. 
Præmierne blev trukket kl. 19.00 og det var kun 
blandt de tilstedeværende 30 medlemmer, der 
havde mulighed for at vinde én af de 3 flotte 
præmier. SSA Tine Rasmussen P5 meldte sig 
som ”nummerpige” og trak følgende heldige 
vindere:

1. Flemming Bern, SKP-ordningen, som vandt: En 
overnatning på Stensgård Herregårdspension

med 3 retters menu og morgenbuffet for 2 
pers. Værdi 2.090,-
2. Torben Larsen, Sikkerhedsleder, amtslig 
psykiatri, som vandt: Et gavekort til Hereford 
Beefstouw. Værdi 500,-
3. Dorte Lind Hansen, P5, som vandt: 2 flasker 
rødvin. Værdi 200,-
Vi bringer et stort tillykke til de heldige vindere 
samt en stor tak for blomster fra Laila, P3 og 
en gavecheck fra FOA Odense afdeling, som 
Hans og Erik overrakte.

Tak for en rigtig dejlig aften. 

Mange hilsner fra
P.b.v. 
Klubformand Helle Heilmann
Tlf: 66 19 19 66
Email: Helle.Heilmann@get2net.dk
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Der er i skrivende stund stadig ledige pladser, og vi glæder os 
til at modtage din tilmelding til: 

Ekskursionen  
tirsdag d. 13. september 2005
Vi skal om formiddagen besøge ’Hotellet’, der drives af tidligere stofmisbrugere. Daglig leder er Jannie 
Petersen, som ligeledes er tidligere misbruger. Jannie vil holde foredrag for os. Et foredrag der tager 
udgangspunkt i en brutal personlig fortid præget af vold, hjemløshed, stofmisbrug og prostitution. 
Gennem et kvart århundrede har hun været en af samfundets yderste randeksistenser. En ’smittende’ 
zombie, som man gør alt for at undgå på sin vej gennem livets strøm. Medmindre man vil have hurtig 
sex for en billig penge. Jannie fortæller om ydmygelsen, ensomheden og kulden, men også om tryghed 
og varme i miljøet omkring Maria-Kirken, og om de eksklusive blikke ind i menneskets allerinderste. 
Hele vejen igennem insisterer hun på at vise mennesket bag misbrugeren. 

Der er lagt op til en fagligt spændende og personligt gribende formiddag. 

Se programmet her på modsatte side for tilmelding og betaling samt for indholdet af resten af 
dagen.

p.b.v.
Rita Lauritsen
Tlf. 65 32 33 37, e-mail:atir@adr.dk

Psykiatrisk FagklubPsykiatrisk Fagklub

Mit liv som det var og som det er nu Gyda Hansen, ædru alkoholiker

Foredrag torsdag d. 17. november 2005 kl. 19.
Afholdes i Kantinen, FOA Odense

Tidligere revyskuespiller Gyda Hansen har været 
ædru alkoholiker siden 1993 og holder et sprud-
lende og levende foredrag for os om sit omflak-
kende liv med flasken som bedste og eneste 
ven. Fortæller om opvæksten på Vesterbro, om 
at være voksent barn af en dysfunktionel familie. 
Foredraget handler også om Gydas selvhad og 
selvglæde, hendes nedture og opture, om pigen, 
der tidligt blev til besvær for sig selv og lærte at 
smile og drikke tæt. 

Gyda Hansen har dækket et vidt spektrum inden 
for dansk teater, revy, film og tv. Hun har en 
fundamental ægthed, som f.eks. kommer stærkt 
frem i hendes seneste rolle – som narkohajens 
mor i Pusher.

Gyda Hansen tager det fulde ansvar for sit 
livsforløb, og hendes fortid som revyskuespiller 
fornægter sig ikke. Foredraget er spækket med 

rappe bemærkninger og underholdende anekdo-
ter, og er dog alvorligt og indtrængende.

Læg mærke til opslag på din arbejdsplads vedr. 
tilmelding. Se også vores hjemmeside under 
klubber FOA Odense.

Foredragsaftenen er åben for medlemmer og 
ikke-medlemmer.

Bestyrelsen for Psykiatrisk Fagklub
p.b.v.
Rita Lauritsen
Tlf. 65 32 33 37
e-mail: atir@adr.dk



NYT FRA  FOA Odense

20 N R .  5  |  S E P T E M B E R  2 0 0 5

Social- og SondhedsassistenterSocial- og Sundhedsassistenter

          Livstegn fra fagklub for 
           Social- og Sundhedsassistenter

Så er det igen tiden til en lille briefing.
Vi har holdt et arrangement den 18/5-2005, hvor emnet var: Livskvalitet 
for kroniske smertepatienter, hjulpet af smerteklinikken på OUH.

Herom fortalte overlæge og leder af smerteklinikken Gitte Handberg og 
smertepsykolog Anne Dorthe Hasholdt, også ansat i smerteklinikken.

Vi oplevede en dejlig interesse for arrangementet. Der var tilmeldt 85 personer til aftenen.
Det var første gang vi afholdt en aften, hvor der var åbent for alle, og det bliver ikke den sidste.
Vi tog 30 kr. for ikke-medlemmer, og vores skøn efter arrangementet på de tilbagemeldinger vi 
har fået er, at de penge var givet godt ud.

Slående er det, at den melding smerteklinikken giver er, at deres typiske patient er en 52-årig 
kvinde, der er sovset ind i smertestillende medicin. Som er ved at give op i forhold til livet som 
helhed, altså en, der har brugt næsten alle sine resurser i.f.t. familien – arbejdslivet og sig selv. Den 
sociale deroute det er at miste sit job p.g.a. for mange sygedage. Det at blive sendt fra undersøgelse 
til undersøgelse, uden man finder en årsag til smerterne, og samtidig fornemme den udbredte 
holdning, at det nok er noget ”psykisk”, der er årsagen, det er opslidende.

Smerteklinikkens indgangsvinkel er, at man ikke stiller spørgsmål ved, om vedkommende har 
smerter, det betyder at tilliden er til stede fra begyndelsen af forløbet.
Deres næste skridt er at arbejde tværfagligt, at sætte krop og sjæl sammen, det hele menneske.
De tilbud, der benyttes, er en kombination af medicin og afspænding + samtale med psykolog.
Målet er at få patienten til at forholde sig til egen situation og tage ansvar for eget liv på en positiv 
og konstruktiv vinkel, for derigennem at komme ud af en ond cirkel og få kræfter til at skabe 
en tilværelse, hvor smerterne ikke fylder livet op, ja, måske endda får smerterne til at forsvinde 
helt. Tilbudet er at acceptere deres tilbud og arbejde med, ellers kan man ikke være patient i 
klinikken.
Ventelisten er på ca. 11⁄2 år, man henvises gennem egen læge.

Vi fik en indføring i patientens traumer – i personalets undersøgelser, arbejdsmetoder og målsætning, 
samt en fornemmelse af at livet er værd at leve på trods af alle de problemer, vi alle kender i 
forskellig grad, godt hjulpet på vej af humor.
En aften hvor energien lå lige for, og hvor fornemmelsen af, at vi alle kan udrette en masse sammen, 
både som fagperson og medmenneske. Tak for en god aften.

Vores næste arrangement bliver den 14/9-05 kl. 19.00 i salen på FOA,  
hvor emnet er Den svære samtale ved hospitalspræst Solvej Reffsgaard.
Læs mere på klubbens opslagstavle på www.foa.dk/odense

Håber at se rigtig mange af jer.

På bestyrelsens vegne
Birgit Andersen
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Seniorklub gruppe HSeniorklub gruppe H

Efterår 2005
6/9  kl. 12.15 Vi mødes på rutebilstationen, hvor vi tager turen til Bogense, bus nr. 810
13/9 kl. 10.00 Klubmøde
20/9 kl. 12.00 Lang dag, da vi fejrer vores jubilæumsmiddag
27/9 kl. 10.00 Klubmøde. Indmeldelse til FOA, Bjergbanken underholder pris kr. 20,-
4/10 kl. 10.00 Klubmøde
6/10 kl. 14.00 På FOA, Bjergbanken underholder
11/10 kl. 10.00 Klubmøde. Frans Bay viser film fra Island
18/10 kl. 10.00 Banko. Lang dag – tag mad med
25/10 kl. 10.00 Klubmøde. Tilmelding til Eydes Kælder
1/11 kl. 12.00 Vi mødes ved Eydes Kælder
8/11 kl. 10.00 Klubmøde
15/11 kl. 10.00 Lang dag – tag mad med. Grethes datter kommer og fortæller om 
   kulturen Papua, Ny Guinea
22/11 kl. 10.00 Klubmøde
29/11 kl. 10.00 Tilmelding til nytårskur, pris kr. 125,-

Ret til ændringer forbeholdes.

Dagny Pedersen tlf. 66 16 62 15 & Herdis Pedersen tlf. 65 93 53 90

SeniorklubSeniorklub gruppe N

FOA Seniorklub Odense Gruppe N
Tirsdag den 6. september kl. 13.00 (bemærk tidspunktet) på Birkhovedvej 1. 

Kom og vær med til at fejre klubbens 15 års fødselsdag med en god middag, med hvad dertil hører, 
og hyggeligt samvær. Tilmelding senest 26. august til Edith på tlf. 65 31 50 01.

Onsdag den 5. oktober kl. 14.00 besøger vi Vindinge Landsbycenter. 

Vi mødes på Birkhovedvej 1 kl. 13.30. På centret vil vi få en rundvisning og fortalt om, hvordan 
centret fungerer. Der vil blive serveret kaffe med brød. Tilmelding senest 27. september til Edith på 
tlf. 65 31 50 01.

Pbv. 
Edith Rasmussen

Seniorklub gruppe DSeniorklub gruppe D
Ekstraordinær Generalforsamling
FOA seniorklub Gruppe D indkalder til ekstraordinær generalforsamling
tirsdag d. 4/10 kl. 14.00 på Vesterbro 120

Dagsorden
Pkt. 1. Valg af dirigent
Pkt. 2. Valg af formand
Pkt. 3. Eventuelt

Da vores nuværende formand Birthe Nielsen er fratrådt på grund af sygdom

Bestyrelsen

Social- og SondhedsassistenterSocial- og Sundhedsassistenter
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Vigtig meddelelse til alle vore medlemmer

Gode kollega

Hver gang der sker ændringer i dit telefonnummer, mailadresse, stillingsbetegnelse, 
arbejdstid, skift af arbejdsplads eller klub bedes du meddele det til os på nedenstående 
blanket.

Udfyld altid med navn og cpr.nr. Øvrige felter udfyldes kun, hvor der er sket ændringer.

Navn:  _____________________________________ Arbejdsplads:  __________________________________

Cpr.nr.:  ____________________________________ Arbejdsplads-adresse:  ___________________________

Tlf.nr.:  _____________________________________  ______________________________________________

Mailadresse:  _______________________________ Stillingsbetegnelse:  _____________________________

   Klub:  _________________________________________

   Dato for ændring:  ______________________________

   Underskrift: ____________________________________

Riv ud og send FOA Fag og Arbejde Odense, Vesterbro 120, Postboks 905, 5100 Odense C

H U S K :

Seniorklub gruppe YSeniorklub gruppe Y

SENIOR GRUPPE Y FOA ODENSE år 2005
Velkommen tilbage fra ferie, og vi starter op med et flot efterårsprogram, 
fyldt med gode arrangementer, der starter med:

TIRSDAG DEN 06-09-2005 KL. 9.30-13.00 
PAKKEFEST
Festudvalget sørger for en hyggelig formiddag
Du skal ikke have pakke med.
INDBETALING TIL DEN FYNSKE LANDSBY

TIRSDAG DEN 20-09-2005 KL. 10.00-? 
DEN FYNSKE LANDSBY
Vi skal en tur i Den Fynske Landsby med medbragt 
madkurv/drik/kaffe.
Man sørger selv for transport enten ved samkørsel 
eller med bus.

TIRSDAG DEN 04-10-2005 KL. 9.30-12.00 
SUMMEMØDE
Vi skal hygge os med en tår kaffe og lidt snik-snak.
INDBETALING TIL RANDERS REGNSKOV
INDBETALING og bestilling af smørrebrød til hygge-
aften efter Holland-turen.

TIRSDAG DEN 25-10-2005 KL. 7.45-18.45 
RANDERS REGNSKOV
Afgang fra Dannebrogsgade kl. 7.45, hvorefter turen 
går direkte til Randers regnskov.
Her ser vi på alle herlighederne inden vi kører til 
Hornbæk Kro, hvor vi skal spise.
Efter middagen fortsætter vi til Hadsten, hvor vi 
skal se Model Europa, som er Europas største com-
puterstyrede modelbane. Her drikker vi også kaffe, 
inden turen går hjemad. Vi forventer at være hjemme  
kl. ca. 18.45. HUSK KRUSET TIL KAFFEN

Hilsen gruppe Y
Sonja Nissen
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Vindere af krydsen 
i nr. 4 2005
Wita Nielsen
Bente Wagner 
Allan Nielsen

Vinderne har fået 
personlig besked!

Krydsord
Der trækkes lod om 3x3 flasker rødvin. Løsningen skal være afdelingen 
ihænde senest den 30. september 2005
Send krydsen til: 
FOA Fag Og Arbejde, Vesterbro 120, postboks 905, 5100 Odense C
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OBS - OBS - OBS!
Er du blevet opsagt, overvejer  
du at sige din stilling op eller  
gå på efterløn, så kontakt  
altid FOA Odense for råd  
og vejledning. 

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

Afsenderadresse:
FOA Odense
Vesterbro 120
Postboks 905
5100 Odense C

id-nr. 42429

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 fuldtidsforsik-
ret i A-kassen.

Er du i tvivl om din forsikrings-
status, er du naturligvis 
velkommen til at rette hen-
vendelse til en sagsbehandler i 
vores medlemsadministration.

Juletræsfest
FOA Odense afholder 
juletræsfest for med-
lemmer med børn tirs-
dag den 27. december 
2005 kl. 15.30 - 18.00. 
Reserver datoen allerede 

nu.

Yderligere information 
i næste nummer af Nyt 

fra FOA Odense.

Aktivitetsudvalget


