
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
22. årgang, oktober_november 2021, nr. 5 

 
I dette nummer: 
 

Formanden har ordet;  
-   Betydningsfulde datoer  
-   Kommunalvalg til november  
-   Partistøtte eller ej 
-   Husk at opdatere ”mitFOA” v/ændringer 
-   Lukkedage 2021 
-   Mulig Fusion FOA Sydsjælland/FOA Lolland 
-   Jobmesse 2021 
-   Områdekontorer resten af året 
 
 

Godt medlemstilbud:  
- Skaf et medlem og få en gave – bliv medlem 
og få en gave 

- Nye tillidsvalgte 
- Nye tillidsvalgte, siden sidste blad 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra sektorerne: 
- Årsmøde dagsorden: Social- 

Sundhedssektor 

-Årsmøde dagsorden: Pædagogisk sektor 

-Årsmøde dagsorden: Teknik- Kost og 

servicesektor 

 

Øvrige nyheder m.m. 

- Min eftertænksomhed v/Yvonne Nielsen 

-   Referater fra ordinære bestyrelsesmøder  

-   Nødtelefoner i afdelingen 

-   InFOAktuelt 2021 

 

 

 

Kom og deltag i debatten med de lokale 

politikere.  Har du spørgsmål, meninger 

og/eller synspunkter, som du gerne vil høre 

politikernes svar på?  Så kan du gøre din 

indflydelse gældende ved at møde op og 

deltage i debatten med kandidaterne til 

kommunaludvalgene. Mere info i dette blad. 



 
 

 

Formanden har ordet 
v/afdelingsformand Lissi Lund  
 

 

Betydningsfulde datoer 

Den 11. marts 2020 og 10. september 2021 
er 2 datoer, som har haft stor betydning for 
Danmark. 
 
Den 11. marts 2020 lukkede vores 
statsminister Danmark ned, og vores 
dagligdag blev ændret på næsten alle 
områder. 
Den 10. september 2021 sluttede de sidste 
restriktioner, og vi kunne endelig sige farvel 
til forsamlingsforbud, mundbind- og alle de 
øvrige tiltag, som har været iværksat, for at 
beskytte os mod Corona.  
 
Dejligt at vi igen kan mødes, om det så er i 
fagligt regi eller privat. 
 
 

Kommunalvalg til november 

2021  
Vi nærmere os et spændende efterår med 

kommune og regionråds valg den. 16. 

november 2021.  

Både FOA Sydsjælland og Fagbevægelsens 

Hovedorganisation (FH) Storstrøm afholder 

lokale valgmøder i blandt andet vores 

kommuner. 

Det er der man kan påvirke de lokale 

politikere, og måske også finde ud af, hvem 

der skal stemmes på den 16. november 2021. 

Hold øje med dagspressen og onlinemedier, 

hvor møderne bliver annonceret, så du bliver 

klædt godt på inden valget. Info om de lokale 

valgmøder som FOA Sydsjælland arrangerer, 

finder du på vores hjemmeside 

Så nærmer vi os kommunal- og 

regionsvalget 2021 

I FOA Sydsjælland regi, vil der blive 

arrangeret kommunale valgcafe-møder på 

følgende datoer: 

5. oktober 2021 i Hollænderhaven, 

Vordingborg 

7. oktober 2021 i Sundhedscentret, Faxe 

14. oktober 2021 FOA Sydsjælland, Næstved  

Alle 3 arrangementer begynder kl. 19.00 til 

ca. 21.00. 

Har du spørgsmål, meninger og/eller 

synspunkter, som du gerne vil høre 

politikernes svar på? Så kan du gøre din 

indflydelse gældende ved at møde op og 

deltage i debatten med kandidaterne til 

kommunaludvalgene 

 

 
 
 
 



 
 

Formanden har ordet 
v/afdelingsformand Lissi Lund  

Fortsat fra forrige side 

 
Partistøtte - nej tak 
FOA går ikke ind for, at medlemmerne skal 

støtte politiske partier over deres kontingent. 

Lovgivningen kræver imidlertid, at man som 

medlem af en faglig organisation, skal have 

mulighed for at framelde sig partistøtte. 

Du kan læse mere om hvordan du framelder 

dig, og hente kuponen du skal bruge her:  

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-
sydsjaelland/nyheder/global/news/a

fdelingsnyheder/sydsjaelland/2021/

partistoette-nej-tak 
 
Frameldingen gælder, indtil du annullerer 

den. Du behøver derfor ikke indsende 

kuponen, hvis du allerede har gjort det 

tidligere. 

Hvorfor kan man ikke framelde partistøtte 

online her på hjemmesiden? Framelding skal 

ske ved hjælp af en erklæring, som skal 

underskrives personligt. Det er noget, 

Folketinget har bestemt. 

 

Husk at opdatere  
”mitFOA” v/ændringer 
 
Vi oplever desværre, at flere af vores 

medlemmer står forkert i vores system. Det 

kan bevirke, at I går glip af vigtige 

informationer.  

 

 

Vi får for eksempel ikke automatisk besked, 

hvis man skifter arbejdsplads og/eller ikke 

længere arbejder under FOA’s overenskomst. 

 
Så derfor HUSK at give afdelingen besked, 
hvis der ændringer. Dette kan gøres nemt på 
MitFoa 
 
Du finder linket her til hvor du kan logge på 
https://www.foa.dk/forbund/mit-
foa?item=/forbund/mine-tjenester 
 

Du kan også finde indgangen til ”mit FOA”  
i højre hjørne på afdelingens hjemmeside  

 
Lukkedage  

i faglig 

afdeling –  

og A-kasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-sydsjaelland/nyheder/global/news/afdelingsnyheder/sydsjaelland/2021/partistoette-nej-tak
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-sydsjaelland/nyheder/global/news/afdelingsnyheder/sydsjaelland/2021/partistoette-nej-tak
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-sydsjaelland/nyheder/global/news/afdelingsnyheder/sydsjaelland/2021/partistoette-nej-tak
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-sydsjaelland/nyheder/global/news/afdelingsnyheder/sydsjaelland/2021/partistoette-nej-tak
https://www.foa.dk/forbund/mit-foa?item=/forbund/mine-tjenester
https://www.foa.dk/forbund/mit-foa?item=/forbund/mine-tjenester


 
 

Områdekontorer i FOA 

Sydsjælland  

Områdekontoret i Faxe 

Adresse: Rådhusvej 73, Faxe. 

Indtil videre kun 

åbent efter 

forudgående aftale. 

Kontakt afdelingen på 

tlf. 4697 2800 

Områdekontoret i 

Stege 

Adresse: 

Møllebrøndstræde 27 

i Stege 

Indtil videre kun 

åbent efter 

forudgående aftale. 

Kontakt afdelingen på 

tlf. 4697 2800 

Områdekontoret i 

Vordingborg 

Adresse: 

Valdemarsgade 39, 1., 

Vordingborg 

Indtil videre kun 

åbent efter 

forudgående aftale. 

Kontakt afdelingen på 

tlf. 4697 2800 

Post til områdekontorerne  

skal altid sendes til: 

FOA Sydsjælland,  

Bataljonsvej 3, 4700 Næstved 

 

 

 

 

 

Jobmesse 2021 

 

billede fra 

Jobmesse i 

Næstved den 

23.  september 

2021.  

 

800 besøgende 

65 stande – 

arbejdsgivere, 

uddannelses 

institutioner og 

faglige 

Organisationer 

/a-kasser. 

Der var 

konkrete job af 

få og tilbud om 

opkvalificering, 

og rådgivning 

om muligheder. 

Vi syntes vi med 

vores 

farvestrålende 

OK-T-shirts overstrålede Krifa på nabostanden 

      – og fik skabt mange nye værdifulde 

relationer og netværk. 

Særligt 2 deltagere gik fornøjede fra messen som 

vindere af vores små konkurencer – ”gæt antal 

kugler i sækken” – og slå en 6’er.       

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære medlemmer i FOA Sydsjælland. 

På den virtuelle generalforsamling i maj 2021, fortalte vi om nogle af de overvejelser, vi har i 

afdelingsbestyrelsen. Herunder omkring en mulig fusion med FOA Lolland. 

Fordelene er mange, og det er vores klare overbevisning, at en fusion  

vil være til glæde og gavn for vores medlemmer.  

I de kommende nyhedsbreve, vil vi således skrive lidt om status for arbejdet med en eventuel 

sammenlægning, sådan så I som fagligt medlem har en mulighed for at følge med. 

 Under alle omstændigheder er det er som jer faglige medlemmer  

der i sidste ende afgør om FOA Sydsjælland siger JA eller NEJ til en fusion med FOA Lolland. 

Vi tror og håber på at en fusion vil fremtidssikre og styrke FOA lokalt, og at vi  

sammen med FOA Lolland, kan få endnu flere ressourcer, som kan komme vores medlemmer til gode  

Vi håber også at vi ved fælles dialog, kan få ”afmystificeret” evt. bekymringer. 

Skulle du have spørgsmål eller andet, så er du altid velkommen til at kontakte os i daglig ledelse  

Venlig hilsen 

Pia Danielsson og Lissi Lund 

Daglig ledelse FOA Sydsjælland 

 



 
 

 

 

 

Årsmøde i Pædagogisk Sektors  

i FOA Sydsjælland 

Torsdag den 18.november 2021 kl. 18.30 

Bataljonsvej 3 Næstved  
 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne  

 
1. Velkomst 
 
2. Valg af dirigent 
 
3. Godkendelse af forretningsorden 
 
4. Godkendelse af dagsorden 
 
5. Valg af stemmetællere 
 
6. Bestyrelses beretning ved sektorformanden  

– herunder en orientering fra faggruppelands-møderne ved faggrupperepræsentanterne samt de 
enkelte FTR fra områderne. 

 
7. Indkomne forslag 
 
8. Valg i henhold til vedtægterne 
 
 Valg af faggrupperepræsentanter til deltagelse i faggruppelandsmøder 2022 -23. 
 
9. Eventuelt       

   
 
Spisning fra kl. 17.30. 
Frist for tilmelding 11. november 2021 kl. 12.00 
Via link på hjemmesiden: https://www.foa.dk/afdelinger/foa-sydsjaelland/arrangementer 

 
 

Mange hilsner  

Ulla Mikkelsen  
Pædagogisk Sektor  

 

 

Nyt fra Pædagogisk sektor: 

 

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-sydsjaelland/arrangementer


 
 

 

 

Årsmøde  
social-og sundhedssektoren  

i FOA Sydsjælland 

Torsdag d. 18. november 2021 kl. 18.00 til 21.00 

Bataljonsvej 3 Næstved  
 

Dagsorden ifølge vedtægterne  

 
1. Velkomst 
 
2. Valg af dirigent 
 
3. Godkendelse af forretningsorden 
 
4. Godkendelse af dagsorden 
 
5. Valg af stemmetællere 
 
6. Bestyrelsens beretning ved sektorformanden  

 
7. Indkomne forslag 
 
8. Valg i henhold til vedtægterne 
 
 
         A.    Valg af faggrupperepræsentanter. 
 
  
9. Eventuelt        
 
 
Spisning fra kl. 17.30. 
Frist for tilmelding 11. november 2021 kl. 12.00 
Via link på hjemmesiden: https://www.foa.dk/afdelinger/foa-sydsjaelland/arrangementer 

 
 

Mange hilsner  

Pia Paaske 
Social – og Sundhedssektoren 

 

 

Nyt fra Social- og Sundhedssektoren: 

 

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-sydsjaelland/arrangementer


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra Teknik – Kost og Servicesektoren 

 

Spisning fra kl. 17.30. 
Frist for tilmelding 11. november 2021 kl. 12.00 
Via link på hjemmesiden: https://www.foa.dk/afdelinger/foa-

sydsjaelland/arrangementer 
 

 

Mange hilsner  

Peter W. Gylling 

Teknik – Kost og Servicesektoren 

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-sydsjaelland/arrangementer
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-sydsjaelland/arrangementer


 
 

 

Nye tillidsvalgte:  
 

 

Navn Tillidshverv Dato for valget Arbejdssted 

Louise Bøje 

Arvidsen 

Fællestillidsrepræsentant 01-06-2021 Kildemarkscentret 

Ø3 i Næstved 

Anne-Kirstin Gottlob 

Reimann 

Arbejdsmiljørepræsentant 07-09-2021 Børnehuset 

Æblehaven i 

Vordingborg 

Mads Stenshjemmet 

Hougaard 

Fællestillidsrepræsentant 01-06-2021 Sydbyskolen i 

Næstved  

Britt Inge Nielsen Tillidsrepræsentant 07-07-2021 Kildemarkscentret 

Ø21 i Næstved 

Finn Engler Arbejdsmiljørepræsentant 15-09-2021 Socialpsykiatrisk 

Rehabilitering i Faxe 

Mette Sofie Holm 

Jensen 

Arbejdsmiljørepræsentant 26-08-2021 Vintersbølle 

Plejecenter i 

Vordingborg 

Nynne Sofie 

Jaakkonen 

Arbejdsmiljørepræsentant 11-08-2021 Symfonien N24 i 

Næstved 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Godt medlemstilbud; Medlemskampagne  

Skaf et medlem og få en gave – bliv medlem og få en gave.  

Gaveoversigten er opdateret september 2021 

Du finder mere info om kampagnen, og den nye gave-oversigt 

 

på FOA Sydsjællands hjemmeside: https://www.foa.dk/afdelinger/foa-sydsjaelland 

 

 

 

 

 

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-sydsjaelland


 

Min eftertænksomhed 

 

Tak til Yvonne Nielsen,  
der har indsendt dette digt og akvarel til 
afdelingsbladet 
Lissi Lund  

 

66 ½ år er mange: 

Det er ok.  

For tiderne har været gode og lange. 

Uden livstruende sygdomme. Jeg føler mig 

heldig, at jeg er her, og har gode minder - 

For når jeg ser omkring mig, 

Vores bedste venner forsvinder  

Læren om mig selv får en gang lak. 

Pludselig går alt i hak. 

Børnene vokser, og jeg okser 

for at følge med. 

Jeg elsker hver dag  

vi er sammen med dem  

“Uret tikker, løb for livet “  

Den har jeg lige hørt. 

Jamen, det orker jeg ikke 

Jeg har det trygt og godt, hvor jeg er, 

hos Richardt i vores lille hus i Præstø.  

Nok har jeg mistet Dem, jeg har haft hos mig hele 

mit liv.   

Mine rødder er jo forsvundet.  

Det gør de jo.  

Det sker jo for alle.  

Så sker det jo også for mig  

Jeg vidste det jo godt. 

Men man kan jo aldrig forberede sig  

Det skal man jo heller ikke. 

Tjjjjaaaa 

Det er ikke lang tid siden  

jeg besluttede mig, 

At forlade arbejdsmarkedet. 

Arbejdsmarked  

Som jeg har været sååå glad for. 

 

Jeg har lige haft 40-års jubilæum- 

Uha  

Det er meget gamle mennesker  

Som har det. Husker jeg. 

Det har jeg jo selv tænkt  

Men sikke minderig dag jeg fik.  

Det gik lige som jeg havde drømt om,  

og mere til  

Tusind TAK for det.   

Og nu igen tænker jeg! 

Uden mit arbejde, 

var jeg ikke den - jeg er nu 

De mennesker jeg har kendt er mange. 

Forskellige utrolige  

og spændende mennesker,  

De mennesker har været med til  

at forme mig  

til den jeg er i dag, 

De mennesker med sygdommen demens, 

har lært mig, 

og givet mig så meget  

Det er helt sikkert. 

 

 



 

66 ½ år 

Ja og hvad mer? 

Om lidt starter et helt nyt liv. 

66 ½ år 

Gud når jeg ser det tal, ser det stort ud 

Nej ikke sort ud, men stort. 

Glæder jeg mig? 

Hvad skal jeg? 

Leve på en ny måde?  

Børnebørene:)? 

(her skal ingen tvivl være) 

Og selvfølgelig min terapi.  

Min maling  

Richardt kan få et ekstra lille klem mere. 

Men en ting er sikkert,  

jeg skal stadig leve i nuet,  

og nyde ALT  

Nu har jeg haft meget, 

med syge 

ældre mennesker at gøre  

Jeg glæder mig faktisk til IKKE, 

at have ansvar over en del, 

af andres liv, 

- Ja det gør jeg. 

66 ½ år 

“Alting kan gå itu. Mit hjerte kan gå i tusind 

bitter” 

Bjørn Afzelius. 

Sådan er det jo. 

Det sker hele tiden  

Intet er evigt  

Og jeg starter en ny epoke  

Coronaen 

  ..   Ja Coronaen 

Så kom Coronaen. 

En mærkelig tid  

Og en mærkelig måde at slutte arbejdslivet på 

Var det meningen? 

 

 

Er der mere mellem himmel og jord? 

Jeg ved det ikke!  

Men en ældre dement mand, sagde engang til 

mig  

“Lad vær at spekulere for meget min pige, 

for der er mere mellem himmel og jord “  

“Min pige”; 

Det sagde han. 

For mig fine ord  

Der var jeg 50 år  

Ja tiden og alderen, 

er også  

noget mærkelig noget 

Ligesom Coronaen 

Tak til ALLE  

som har passet på mig   

Passet på mig, når jeg har haft mange  

bolde i luften  

Ja så forsvinder fornuften  

Og jeg går i selvsving  

Jeg har altid syntes, at jeg er 25 

Men jeg vil ikke lyve 

for som tiden går, 

kan jeg mærke trætheden og stivheden i min 

krop 

Hukommelsen har også fået sig en skramme 

Ja sådan er det jo. igen 

66 ½ 

Men tiden her er god 

Og det har den altid været.  

Altid har jeg haft det godt 

har ikke fået mange hug på vejen  

Det har også været er del af legen. 

At tage hensyn til andre 

Og lære at forstå  

hvad de tænker 

Se folk med deres egne briller på 

For vi er ikke i lænker 

Derfor er vi nemmere at nå 

 

 

 



 

66 ½ 

Tænk dette skriveri  

i lyrik Og poesi 

Har været spændende og godt 

For min inderste sjæl og krop 

Det har nemlig fyldt meget 

Meget i mit hoved  

At forlade mit job  

Og……. 

Hold nu op !!!!! 

Det havde jeg aldrig set komme 

At blive forfatter i sit 3. Liv  

Mig som altid har skrevet 

Livshistorie om andre 

Vil nu skrive en bog i lyrik  

om mit  

Se det er det jeg vil 

Og mere til 

Jeg har mange planer 

Mange fler end Du og Jeg aner. 

Yvonne Anette Nielsen 

 

 

 

 

 

Referater fra FOA 
Sydsjællands ordinære 
bestyrelsesmøder  
 
Ordinære Bestyrelsesmøder  

 

2021 

27. januar 2021/ digitalt møde  
24. marts 2021/ digitalt møde  
26. maj 2021/ digitalt møde   
29. september 2021 
24. november 2021 

 

 

 

 

 

 

Nødtelefoner i afdelingen: 
Hvis du har et akut problem uden for 

afdelingens normale åbningstid,  

har du som fagligt medlem af FOA 

Sydsjælland mulighed  

for at kontakte os på et af disse mobilnumre:  

Afdelingsformand,  
Lissi Lund, tlf. 21 46 57 91 
Afdelingsnæstformand,  
Pia Danielsson, tlf. 29 47 64 67 
Sektorformand, Pædagogisk sektor,  
Ulla Mikkelsen, tlf. 20 14 93 83 
Sektorformand, Teknik, Kost og Service, 
Peter Gylling, tlf. 24 82 38 92 
Sektorformand, Social- og Sundhedssektor, 
Pia Paaske, tlf. 23 64 37 49 

Referater fra bestyrelsesmøder, lægges på FOA 

Tillidsvalgt for tillidsvalgte.    

Er du medlem af faglig afdeling i FOA Sydsjælland?  

Så har du mulighed for at få referatet, ved at kontakte 

din tillidsrepræsentant.  

Ved du ikke hvem din Tillidsrepræsentant er? Og/eller 

har du ikke nogen tillidsrepræsentant,  

så beder vi dig om at kontakte afdelingen på tlf. 

46972800. 

Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen i FOA Sydsjælland 



 

InFOAktuelt 2021 
2021 

Blad nr.  ca. tidspunkt for udsendelse 

InFOAktuelt nr. 1; januar/februar udgaven

 medio jan 2021,  

InFOAktuelt nr. 2; marts/april udgaven 

 medio marts 2021,  

InFOAktuelt nr. 3; maj/juni udgaven 

 medio maj 2021  

InFOAktuelt nr. 4; august/september 

udgaven ultimo august 2021,  

InFOAktuelt nr. 5; oktober/november 

udgaven medio oktober 2021, dette blad 

InFOAktuelt nr. 6; december, ultimo 

december 2021, sidste planlagte blad 

InFOAktuelt  

Udgives af:  

FOA Sydsjælland.  

Ansvarshavende redaktør;  

afdelingsformand Lissi Lund  

FOA Sydsjælland Bataljonsvej 3,  

4700 Næstved, tlf. 46972800 

Hjemmeside: www.foa.dk/sydsjaelland 

 

Åbningstider Næstved:  
Mandag og tirsdag 10-16, onsdag 10-15, torsdag 

10-17, fredag 10-12. Der kan aftales tid udenfor 

åbningstiden. Områdekontorer: Vordingborg, 

Faxe og Stege.  

Åbningstider og adresser på områdekontorerne, 

kan ses på afdelingens hjemmeside.   

 

Som følge af hele Covid-19 

situationen – er der lige p.t. 

ændringer omkring åbningstider på 

områdekontorer med mere.  

Vi henviser til info på hjemmesiden; 

www.foa.dk/sydsjaelland 

 

Har du personlige spørgsmål og henvendelser 

til os?  

Så beder vi dig om at sende 

dem til os via den FOA 

digitale postkasse.  Du 

selvfølgelig også fortsat 

meget velkommen til at 

kontakte os pr. telefon.  

Har du input/forslag til artikler 

 – så er du meget velkommen til 

at kontakte  

afdelingsformand Lissi Lund. 

 

 

http://www.foa.dk/sydsjaelland
http://www.foa.dk/sydsjaelland

