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Leder
Orientering om bemandingen
på Kredskontoret
Steen Hansen har valgt ikke at genopstille til valg som Faglig konsulent/A-kasse
på kredsrepræsentantskabsmødet den 1. december, og har derfor valgt at stoppe sit arbejde i Kredsen med virkning fra den 13. oktober 2016.
I Kredsen er vi naturligvis enige om, at det vigtigste af alt er, at I som medlemmer
af Blik og Rør får den samme gode service som altid.
Derfor ser vi nu også fremad, og vi ser frem til at få valgt en ny kollega, således vi
kan forsætte med at arbejde for at sikre Jer ordentlige lønninger og arbejdsvilkår.

KREDS
SYDJYLLAND-FYN
******************************
Kredskontor:
Valmuevej 2, 5500 Middelfart
Kontortider:
Man. – tors. fra kl. 8.00 – 16.00
Fredag fra kl. 08.00 – 13.00

Tlf. 36 38 35 50
E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk

Vi håber også, at Steen kommer videre med sit arbejdsliv og med nye spændende arbejdsopgaver.
Såfremt I måtte have spørgsmål til ovenstående er I, som altid, velkommen til at
kontakte mig. I er også velkommen til at kigge forbi på kontoret til en snak. I kan
ringe til mig eller skrive en mail.

Forbundets Topmøde
Den 1. oktober 2016 var ca. 170 tillidsmænd og andre meningsdannere samlet til
topmøde i Kolding, heraf var vi 44 fra Kreds Sydjylland – Fyn.
Formålet med Topmødet var bl.a. at sætte fokus på næste års overenskomstforhandlinger.
Ud over, vi skal bevare vore værnebestemmelser i vores prislister, som er et solidt
værn mod social dumping, så skal der også indføres kædeansvar i alle overenskomster.
Et ansvar som sikrer, at arbejdsgiverne ikke bare kan videresælge sit arbejde til
en underentreprenør eller arme og ben virksomheder uden overenskomst.
Der er igen tvivl om, at kampen mod social dumping og billig udenlandsk arbejdskraft bliver et hovedkrav fra alle byggeforbundene i 2017.

Niels Braaby
Kredsformand

	Vi vil gerne fra Kredsen
ønske alle medlemmer
og deres familier en god jul og et indbringende nytår.
	Kontor- og telefontider i Kredsen mellem jul og nytår, alle hverdage fra 9.00-12.00
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Formand:
Niels Braaby
Tlf. 36 38 35 55 Mobil: 51 53 31 55
nib@blikroer.dk
Næstformand:
Jørgen Jakobsen
Tlf. 36 38 35 51 Mobil: 51 53 31 51
joj@blikroer.dk
Faglig konsulent/A-kasse:
Vakant
Faglig konsulent/opmåler:
Mette Jørgensen
Tlf. 36 38 35 52 Mobil: 51 53 31 97
mej@blikroer.dk
Faglig Konsulent/opmåler:
Jim Lorentzen
Tlf. 36 38 35 57 Mobil 51 53 31 57
jil@blikroer.dk
Kontorassistent - A-kasse:
Mie Haycock Mathiasen
Tlf. 36 38 35 58
mhm@blikroer.dk
Kontorassistent - bogholderi:
Helle Terkelsen
Tlf. 36 38 35 59
het@blikroer.dk

Nyt fra Kredsen
Organiseringskonference 2016 Kobberkunstkursus
Blik & Rør Kreds Sydjylland Fyn holdt for første gang
en Organiseringskonference for tillidsrepræsentanter
og bestyrelsesmedlemmer.
Formålet med organiseringskonferencen var at klæde
vores tillidsrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer på til at tage snakken med de kollegaer der ikke
er med i vores forbund, for det som stor organisering
giver mulighed for er, at have styrken samt at gennemføre de krav og ønsker vi har.
Vi er godt klar over, det kan være en udfordring at
overbevise ens gode kollega/ven om, at det er klogt vi
står sammen, men det viser gang på gang at det er
bedst, hvis man tager den snak kollega til kollega. Det
kan være rundt om bordet i skurvognen, i firmabilen
eller på værkstedet.
Man er ikke nødt til at dunke vedkommende i hovedet for at få ham til at melde sig. F.eks. kan man fortælle, at der var en god artikel i fagbladet, fortælle lidt om
pensionsordningen, eller om hvor meget Blik og Rør
gør for social dumpning, som kan koste jer jeres arbejde, hvis vi ikke står sammen om dette.
Man skønner, at der i vores region er ca. 200-250 potentielle Blik og Rør medlemmer, som kan være med
til at styrke vores sammenhold, hvis de var med.
Derfor er det også vigtigt, at I vælger en tillidsmand
der hvor I har mulighed for dette, og meget gerne en
der kan snakke jeres sag både over for mester og over
for de kollegaer, der ikke ønsker at være med i sammenholdet.
Hvis I har brug for hjælp enten til at vælge tillidsmand
eller andet, så står vi altid klar til at hjælpe jer.

Odense afdeling afholder som noget nyt
et aftenkursus i den ædle blikkenslagerkunst.
Vi inviterer alle medlemmer til at forsøge sig med lamper, fuglehuse, foderbrætter og hvad I ellers synes
kunne være sjovt at lave i kobber eller zink.
Kurset er gratis og vil blive afholdt på Syddansk Erhvervsskole, Risingevej 60, Odense.
Lærer Søren Larsen fra Syddansk Erhvervsskole vil
sammen med Torben Nielsen være til stede og råde
og vejlede jer.
Vi starter mandag den 23. januar 2017 klokken 18.30
og kurset vil forløbe over følgende dage:
Mandag den 30/01 klokken 18.30-21.00
Mandag den 06/02 klokken 18.30-21.00
Mandag den 20/02 klokken 18.30-21.00
Mandag den 27/02 klokken 18.30-21.00
Mandag den 06/03 klokken 18.30-21.00
Sidste tilmelding er mandag den 16. januar 2017. Da
der er begrænsning på hvor mange vi kan være på
holdet, vil det være ”først til mølle” princippet ved tilmelding.
Tilmelding skal ske ved at sende en SMS med navn og
fødselsdag, samt kobberkursus til 51 53 31 55.
Torben Nielsen
Formand

Ny Arbejdsmiljørepræsentant
(AMR)
Thomas Skou Hansen, VVS Gården
Svendborg

Nye Tillidsrepræsentanter(TR)
Martin Skaarup Fabricius,
Caverion A/S Frederica afd. 143 VVS
Thomas Knudsen, BLITEK A/S Odense
Torben Troels Møller, PROLINE Odense

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk
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Nyt fra kredsen
Grundkurser 1 og 2 i 2017
På grundkurser for tillidsvalgte bliver man klædt på til
jobbet som tillidsrepræsentant.

Invitation til DM i skills 2017
Gigantium Aalborg

I løbet af de to kurser G-1 og G-2 beskæftiger deltagerne sig bl.a. med følgende emner:
• Tillidsrepræsentantens rolle
• Den danske model
• Overenskomster
• Forhandlingsteknik
• Lokalaftaler
• Organisering
• Arbejdsmiljø
• Kommunikation
• Fagretlig behandling
• Klubarbejde

Afdelingsfonden inviterer alle medlemmer af afdelingerne i Kreds Sydjylland-Fyn med til SKILLS
Lørdag den 28. januar 2017 Kl. 08.00-16.00

VVS-energiuddannelsen til SKILLS 2017
26.-28. januar – DM for erhvervsuddannelserne
Her kan du møde over 300 engagerede elever og lærlinge, som skal dyste mod hinanden for at blive Danmarks bedste indenfor netop deres fag
Der er til DM i SKILLS 2017 tilmeldt 40 konkurrence
fag og 16 demonstrationsfag.
Kom med og støt op om vores fag, vores uddannelser,
vores fremtid.

Forudsætning:
Grundkursus for tillidsvalgte er målrettet tillidsrepræsentanter og valgte i klub- og afdelingsbestyrelser.
Fagligt interesserede medlemmer er også velkommen.
Forår 2017: G1 og G2 i ugerne 6 og 9
Efterår 2017: G1 og G2 i ugerne 44 og 47

Rørprislistekurser 2017
Vil du vide, hvad du er værd?
Fordelene ved akkordarbejde er mange. Lønnen er
generelt højere end timelønnen, man bliver god til at
arbejde i team, og man lærer sit eget værd at kende.
Forår 2017: uge 2
Efterår 2017: uge 44
Fælles for alle kurser:
• Deltagelse er gratis
• Arbejdstab, ferie- og SH-betaling udbetales efter
gældende regler
• Forbundet betaler rejseudgifter med billigste of
fentlige transportmiddel.
• G-1 og G-2 tilmeldes som et samlet forløb.
Tilmelding kan ske ved henvendelse til kredskontoret
på 36 38 35 50

Rørprislisteaftner i Odense
Kom og brug et par stille vinteraftner blandt gode kollegaer. Hvad enten du er nysgerrig på eller erfaren i
brug af prislisten vil det være noget for dig. Hovedemnerne bliver Rørprislistens opbygning og indgåelse af
akkordaftale m.m. efter devisen
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Vi arrangerer fællestransport (efter sidste tilmelding
udsendes en liste med opsamlingstidspunkter og
-steder, Sønderborg, Aabenraa, Esbjerg, Odense, Middelfart, Vejle, Horsens). Der vil være afgang fra Kolding
ved hotel Scandic kl. 8.00 og tilmelding skal foregå
ved at sende en e-mail til het@blikroer.dk – Skriv
SKILLS2017 + navn + afdeling. Inden den 09/01/2017.
DM i SKILLS skal eksponere erhvervsuddannelserne
på en positiv måde ved at vise de dygtigste eud-elever, der gennem konkurrencer yder deres bedste.
Desuden skal mesterskabet ses som talentpleje for de
dygtigste elever, ved at de får muligheden for at yde
det ypperste og dermed måske ende som Danmarks
dygtigste VVS ‘er.
”Godt fra start sikrer din succes”
Torsdag den 19. og torsdag 26. januar 2017, kl. 18.0021.00
Vi starter med spisning (tilsat de værste røverhistorier)
Tilmelding til Jim Lorentzen på 51533157 senest fredag den 13. januar 2017

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk

Nyt fra Skorstensfejerne
Sikkerhed for skorstensfejerne
I en nyligt afsagt dom i landsretten blev det fastslået
at skorstensfejere skal sikres mod nedskridning på linje med andre i forbindelse med tagarbejde.
Det er i sig selv ikke nogen nyhed, da det har været et
krav siden 1982. Det nye er imidlertid, at der nu er faldet dom, som siger at skorstensfejere ikke er undtaget dette regelsæt.
Der går mange rygter omkring, hvordan man kan opfylde dommens kriterier, men præmissen er at man
skal sikre sig mod nedskridning, ved at forankre sig
mens man er i arbejdssituationen.
Arbejdstilsynet siger, at man skal sikre sig, men ikke
hvordan man løser problemet.
Det vil sige, at der er metodefrihed for hver enkelt
ejendom, så i princippet kan man sikre sig ved at slå
en line omkring skorstenen, ikke nødvendigvis at det
er særligt fornuftigt, men så er kravet opfyldt.

ke muligheder der er for at kunne udføre sit arbejde
forsvarligt.
Men indtil da, skal det naturligvis slås fast at det stadig
påhviler arbejdsgiveren, at beskrive hvordan man skal
forholde sig i hvert enkelt tilfælde, hvor det er nødvendigt at feje fra taget.
Interessen omkring dommen taget i betragtning, forventer jeg naturligvis at se rigtig mange af jer til det
planlagte sikkerhedsmøde.
PS. For sidste gang inden de kommende overenskomstforhandlinger, skal jeg henlede opmærksomheden på, at der pr. 31. december i år ikke må stå mere
end et års opsparing på tøjkontoen. Da jeg ved at flere
svende har endda meget store beløb til rådighed, forventer jeg naturligvis at se nogle meget velklædte
svende til forårets generalforsamling.
Johannes Renneberg
Skorstensfejerne Fyn/Sdr. Jylland

På den lange bane kunne man selvfølgelig forestille
sig, at der blev monteret et forankringsøje på taget
eller lignende, så man kunne spænde sig fast med et
seletøj, når der fejes fra taget.
Det skal derfor slås fast at tagtrinene, ligesom stigen
er en adgangsvej, og at der derfor ikke er krav om fastspænding. Det er først når man stopper op for at udføre arbejdet, at der er krav om sikring.
I skrivende stund er den nye branchevejledning undervejs.
Der er mange gode elementer i den nye branchevejledning og et af dem er naturligvis adgangsvejen på
tag. Den er afleveret til gennemsyn hos BAR og Arbejdstilsynet, og hvis der ikke er yderligere bemærkninger bliver vores nye branchevejledning udsendt
snarest muligt, forhåbentligt i starten af det nye år.
Når den ligger klar, vil vi i afdelingen forsøge at afholde møde i afdelingen med fokus på sikkerheden. Tanken er at kombinere med oplæg fra Forbundet
sammen med forskellige aktører omkring sikkerhedsløsninger, så man derigennem kan få et indblik i, hvil-

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk
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Blik & Rør Ungdom
Nyudlærte SDE Odense
Blikkenslager
Philip K. Frandsen, TH. Jensen,
Odense

VVS energispecialist
Henrik Hein, Midtfyns VVS & Smede; Ringe
Mathias Nielsen, Nordisk Klima, Odense
Jeff Nielsen, Andrup EL, Odense
Ramus W. Knudsen, Erik Jensen VVS, Nordborg
Emil K. Kristensen, Bøgeskov VVS, Assens
Mike Nørregård, Ole Nielsen, Odense
Jørgen E. S. Simonsen, Kemp & Lauritzen, Odense
Omar M. Ayu, Byens VVS, Odense
Bjørn P. H. Andersen, Vestfyns VVS service, Ejby
Daniel Andersen, VVS Bilen, Svendborg.

Nyudlærte fra Hansenberg, Kolding

VVS
Martin S. Larsen, SDE, Odense
Rasmus H. Pedersen, Andrup EL og VVS, Odense
Jens E. Sørensen, Caverion, Odense

Dødsfald
✞

John Hansen
Carl Blocks vej 140, 5260 Odense SØ
82 år
❈

✞

Bjarne Pedersen
Enighedsvej 41, 5000 Odense C
63 år
❈

✞

Adolf Valdemar Juul Sørensen
Bytoften 63, 6710 Esbjerg V
91 år
❈
Dennis Lykke Buch, Krenk VVS
Anders Langmach, Thorvald VVS & Energi
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Æret være deres minde

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk

Lej et dejligt sommerhus til en rimelig pris
Billeder af vores huse kan findes på vores facebookside: Blik og Rør – Kreds Sydjylland-Fyn eller på vores
hjemmeside: www.blikroer-sydjylland-fyn.dk
For alle medlemmer af Kreds Sydjylland-Fyn. Det er
vigtigt at I som lejere passer godt på husene.
Huset i Houstrup er på 91 kvm2 med sovepladser til 6
personer, fordelt på 3 soverum. Der er opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler og sauna. Houstrup
ligger ved vestkysten mellem Henne Strand og Nymindegab ikke ret langt fra Nr. Nebel og tæt på Sea
West.
Huset i Bork Havn er på 65 kvm2 med sovepladser til 6
personer fordelt på 2 soverum og en alkove. Der er
opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler. Bork
Havn ligger i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord ca.
5 km fra Nr. Nebel og tæt på naturreservatet Tipperne.
Bemærk: der er nu Internet i begge sommerhuse.

Priser for sæsonen 2017/18:
• Uge 7, uge 26-35 (begge inkl.) samt uge 42 (fre-fre)
Pris pr. uge 3.000 kr.
• Øvrige uger (fre-fre)
Pris pr. uge 2.000 kr.
• Weekend (tors-søn)
1.100 kr.
• Mellemdage (søn-tors)
900 kr.
Weekend/mellemdage kan kun lejes hvis huset ikke
er lejet ud hele ugen. Skift er kl. 16.00.
Priserne er inkl. elforbrug, men der skal dog stadigvæk oplyses om forbruget når i sender nøglen retur.
Ansøgninger sker via vores hjemmeside www.blikroer-sydjylland-fyn.dk, sendes pr. mail til mhm@blikroer.dk eller ved indsendelse af blanketten til Kredskontoret i Middelfart senest den 9. januar 2017. Der er
lodtrækning blandt alle ansøgere for perioden 1.
marts 2017 til 28. februar 2018.
Ansøgere med skolesøgende børn kommer i første
”lodtrækningsrunde“ for de uger som dækker skoleferierne. Alle ansøgere vil få besked så hurtigt som muligt efter den 23. januar.

Huset i Houstrup

Ledige perioder udlejes derefter efter først til mølle
princippet.

Huset i Bork

✂

Leje af sommerhus 2017/18
Jeg ønsker at leje sommerhuset i
Ønskes i uge

eller uge

Navn:

Houstrup

Bork Havn

E-mail:
Tlf. nr.:

Adresse:
Antal skolesøgende børn under 14 år:

(skriv antal og alder)

Bemærk vi sender din bekræftelse på opholdet pr. e-mail

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk
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Nyt fra A-Kassen
Bliver du vinterfyret? Skal du på vejrlig? Hvordan skal
man melde sig ledig? Hvad skal du gøre den første
dag du er blevet ledig?
Ring til os på tlf. 36 38 35 50 så sender vi dig en vejledning pr. mail og når du så følger den, vil du blive meldt
ledig uden det store besvær. Det med at melde sig ledig, foregår nemlig hjemmefra via en computer.
Inden du starter computeren, så er her et par gode råd
til hvad du kan finde frem:
• Hav kontrakt/opsigelse klar.
• Find dine lønsedler + lommebog, så du allerede
før computeren er tændt, har styr på både fravær
og overarbejde i dit ansættelsesforhold.
• Du skal bruge dit NemID til at melde dig ledig.
Det er vigtigt du allerede første dag melder dig ledig
på både Jobcentret – www.jobnet.dk
og i A-kassen – www.bf-a.dk
Du kan tidligst modtage ydelser fra den dag du er
meldt ledig på jobnet.dk, og du kan ikke modtage
ydelser/dagpenge før a-kassen har modtaget dine ledighedspapirer online.
På jobnet skal du også lave dit CV – det er vigtigt, da
det er din adgangsbillet til de jobs, der bliver formid-

let/besat uden at være opslået/offentliggjort. Jobcentret søger her, når en arbejdsgiver kontakter dem med
en ledig stilling. Derfor er det vigtigt at dit CV er så
fyldestgørende som muligt.
Jobsøgning – På jobnet finder du den elektroniske
joblog. Det er her, du skal ind og registrere minimum
2 søgte fuldtidsstillinger hver uge, allerede fra første
uge du er ledig.
Når du søger job i jobportalen på www.bf-a.dk, Danmarks største jobdatabase, laver din jobsøgning derinde udveksling direkte med jobnets joblog. Så når du
søger her, kan du gemme din jobsøgning, således at
den også er på din joblog på jobnet.dk
Inden for de første 14 dage vil du blive indkaldt til en
vejledningssamtale i a-kassen, hvor vi blandt andet
skal godkende dit CV og du kan få gode råd og hjælp
på både jobcentret og i a-kassen. Selvbooking – Du
skal selv booke dine samtaler på jobcentret og fremadrettet, efter første CV samtale i a-kassen, skal du
også selv booke samtalerne ved os.
Sørg derfor altid for at vi har de korrekte kontaktoplysninger såsom e-mail, telefonnummer mv. Ring endelig, vi sidder klar til at hjælpe dig på tlf.
36 38 35 50

OBS
Vær opmærksom på, at vores svarkuverter ikke længere er gyldige. Dvs de kuverter du har fra Kreds Sydjylland-Fyn
påtrykt ”modtager betaler porto” skal smides ud. Kuverterne har været brugt f.eks. i forbindelse med opmåling og
a-kasse.
Vigtig information gældende fra 2. januar 2017
DAGPENGESATSEN FOR NYUDDANNEDE FALDER:
Hvis du er omfattet af reglerne der gælder for nyuddannede - vil du blive ramt af dagpengereformen
2017.
De første ting i den nye dagpengereform træder i
kraft allerede 2/1-2017.
•	Fra den 2. januar 2017 afhænger dimmitendsatsen af, om man er forsørger.
•	Er man forsørger af børn under 18 år, har man fortsat ret til 82% af højeste dagpengesats. (696 kr.pr.
dag. 2017)
•	Er man ikke forsørger, er satsen på 71,5% af højeste dagpengesats. (607 kr.pr.dag. 2017)

dag. 2016) vil man ved årsskiftet falde til den nye sats
71,5% (607 kr. pr.dag) hvis man ikke er forsørger.
Som i dag, kan du stadig få beregnet en ny sats, når du
efter uddannelsens afslutning har arbejdet i et omfang, der giver ret til en ny beregning. Den nye sats
kan tidligst få virkning 6 måneder efter opnåelse af
dagpengeretten.
G-DAGE
Fra 2. januar 2017 skal en arbejdsgiver betale 1
g-dag ved ansættelser under 3 måneder (minimum 74 timer inden for 4 uger), i stedet for 2 som
det er i 2016.
Arbejdsgiver vil stadig skulle betale 3 g-dage ved
ansættelser over 3 mdr.

Får man allerede nu dimmitendsatsen 82% (686 kr.pr.
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Fisketur

Afdelingerne:
*****************************
Odense afdeling:
Cikorievej 3, 5220 Odense SØ
Kontortid: Mandag. A-kassen: 08.00 – 12.00
Torsdag, faglig afd. 13.00 – 17.00
Formand: Torben Nielsen, HB-medlem
Tlf. privat. 71 75 25 14
E-mail: holmgaard@midtfyn.net
Syd/vest Fyns afdeling:
Kontortid: 1. mandag i måneden
kl. 16.00 - 17.00
Engvej 5, 5600 Fåborg
Konstitueret Formand: Frank Allan Kristensen

Fisketur 2016
Igen i år havde fiskekonkurrencen holdt flyttedag. Denne gang var det
Seest Møllesø ved Kolding, som dannede rammerne for en super hyggelig dag blandt kollegaer. Hele 66 deltog i fiskeriet, det synes vi er utrolig
flot. Tak til Brdr. Dahl i Middelfart for de flotte sponsor gaver.

Svendborg afdeling:
Kontortid: efter aftale med formand el. kasserer
Vestergade 120, 5700 Svendborg
Kl. 15.30 - 16.30. Tlf. 62 22 19 63
Formand: Anders Størner-Ryberg
Tlf. privat: 71 10 30 78
E-mail: anders.s.ryberg@hotmail.com
Skorstensfejernes
Sønderjylland/Fyns afdeling:
Formand: Johannes Renneberg
Rådyrløkken 169, 5210 Odense NV
Tlf. privat. 28 44 78 40
E-mail: skorstensfejer@kalnet.dk
Horsens afdeling:
Kontor: Robert Holmsvej 1, 8700 Horsens
Kontortid: Torsdag i lige uger fra 15.00-16.00
Formand: Christian Preisler
Tlf. privat: 22 80 36 62
E-mail: tazzodk@gmail.com
Vejle afdeling:
Formand: Morten Gydesen
Tlf. privat: 24 86 63 03
E-mail: mgy@smaf.dk
Fredericia/Middelfart afdeling:
Kontortid: På kredskontoret efter aftale med
formanden
Formand: Erik Kofod
Tlf. privat: 64 41 20 92 - 60 16 20 92
E-mail: afd43@blikroer.dk
Kolding afdeling:
Kontortid: Efter aftale med formanden
Vonsildvej 67, 6000 Kolding
Formand: Kim Klavsen
Tlf. privat: 25 25 71 52
E-mail: kimk@c.dk
Esbjerg afdeling:
Kontortid: Fredensgade 1, 6705 Esbjerg Ø,
mandag 7.30-9.00
Tlf. 75 13 39 44
Formand: Morten Frøsig
Tlf. privat: 26 74 90 62
E-mail: frosig@youmail.dk
Aabenraa/Haderslev afdeling:
Kontor: H.P. Hanssens Gade 21, st.
6200 Aabenraa. (hos 3F)
Kontortid: ulige uger onsdage 8.30-10.00
Formand: Allan Petersen
Tlf. privat: 61 31 26 53
E-mail: hei.allpetsens@gmail.com
Sønderborg afdeling:
Formand: Jacob P. Nielsen
Tlf. privat: 27 41 45 19
E-mail: jacobnielsen@stofanet.dk

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk

Vindere af fiskekonkurrencen
1.
Pladsen gik til
Nicklas Mikkelsen
med en flot fisk på 2,77 kg.
2.
Pladsen gik til
Patrick Mikkelsen
med en fisk på 2,4 kg.
3.
Pladsen gik igen i år til
Hans Toft Larsen
med en fisk på 2,24 kg.
Tillykke til de 3 vindere
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Jul i afdelingerne

Vejle Afdeling
Vejle afdeling deler igen i år juleposer ud
Traditionen tro uddeler vi juleposer til de af afdelingens medlemmer, der har børn under 14 år.
Det du blot skal gøre, er at bestille poserne hos:
Morten Gydesen på tlf. 24 86 63 03 eller Lars Støckel
på tlf. 28 11 92 71/28 35 10 79 senest torsdag den 8.
december 2016
Poserne kan afhentes:
	  torsdag d 22. december 2016
	  fra kl. 15.00-17.00
	  Ved Anlæget 20, kld. Vejle (hos FOA)
Vi byder naturligvis på en øl til far og sodavand til børnene ved afhentningen.
Samtidig vil vi benytte lejligheden til at ønske dig og
din familie en god jul og et godt nytår.
Julefrokost, pensionister og efterlønnere
For vores pensionister og efterlønnere holder afdelingen julefrokost
lørdag den 3. december 2016 kl.
12.00, Ved Anlæget 20, kld. Vejle
(hos FOA). Tilmelding til Morten
Gydesen på tlf. 24 86 63 03 eller
Lars Støckel på tlf. 28 11 92 71/
28 35 10 79 senest den 23. november
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Esbjerg Afdeling
Julehygge
Julen nærmer sig, og derfor vil vi gerne invitere til julehygge i afdelingens lokaler Fredensgade 1 – Esbjerg,
torsdag den 8. december fra kl. 15.00 til 17.00.
Juleposer
Samtidig er der udlevering af de berømte juleposer til
jeres børn eller børnebørn (under konfirmationsalderen)
Afdelingen er vært ved gløgg og æbleskiver mv., også til
de af jer som ikke skal hente juleposer.
Af praktiske hensyn er bestilling/tilmelding nødvendig.
Dette skal ske senest den 11. december til formand Mor-
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ten Frøsig på tlf. 26 74 90 62, eller Jørgen Jakobsen på
51 53 31 51.
Samtidig vil vi benytte lejligheden til at ønske dig og din
familie en god jul og et godt nytår.
PS: Du får også en lille julehilsen med hjem fra
afdelingen, som passer godt til juleanden.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Kolding Afdeling
Julekaffe for pensionister og efterlønnere
onsdag den 7. december 2016 fra kl. 15.00.
Mød op i afdelingens lokale på Vonsildvej 67, 6000
Kolding (Malernes Fagforening) til en hyggelig eftermiddag i selskab med gode kollegaer.
Afdelingen er vært med lidt godt til halsen, og i samme forbindelse kan årets julegave afhentes.
Vel mødt!
Juletræsfest
Vi inviterer traditionen tro til juletræsfest for afdelingens medlemmer med egne børn og børnebørn, hvor
vi mødes til familiehygge søndag den 11. december
2016 kl. 14.00-16.30 i Parkhallen på Fynsvej.
Julemanden og nissepigerne kommer og leger med
børnene. Bindende tilmelding sker til Bent Ole på tlf.
25 19 46 26 senest den 5. december 2016.
Juleposerne koster 30 kr. og betaling samt afhentning
af billetter foregår i afdelingens lokaler (Malernes Fagforening) på Vonsildvej 67 6000 Kolding den 7. december mellem kl 16.00 og 17.30.
Arrangementet sker i samarbejde med DM og 3F
Alle er velkommen.
Med venlig hilsen
bestyrelsen i Kolding Afdeling

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk

Jul i afdelingerne

Svendborg afdeling

Vestergade 120, 5700 Svendborg
Gode kollega.
Du indbydes hermed til Julehygge
og en faglig snak torsdag den
8. december 2016 kl. 16.00 til 18.00
Mød op
Du får en flaske rødvin med hjem til juleanden.
Under JULEHYGGEN er afdelingen vært med et par
sandwich, øl og vand.
Vi ses torsdag den 8. december.
Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Anders Størner-Ryberg, Formand
Jes Mathiesen, Kasserer

Odense Afdeling
Afdelingen indbyder hermed alle medlemmer, både
svende og lærlinge til Jul i fagforeningen torsdag
den 8. december 2016 fra kl. 15.00 til 17.00.
Vi mødes i vores lokaler på Cikorievej 3, 5220 Odense
SØ, til julehygge og en faglig snak.
Afdelingen er vært ved en gang ”julepølser” med tilhørende øl og vand, og du får en flaske god rødvin
med hjem til juleanden.
Vi ses den 8. december!
NB: HUSK at tage din kollega med!
Med venlig hilsen Torben Nielsen
Formand

Fredericia/Middelfart Afdeling
Julefrokost, pensionister og efterlønnere
Fredag den 25. november 2016 kl. 13.00 på
Holms Restaurant, Algade 60, 5500 Middelfart
Vi glæder os til at se jer.
SU til formand, Erik Kofod på tlf/sms 60 16 20 92, senest fredag den 18. november.
Med venlig hilsen Torben Jørgensen

Haderslev/Aabenraa Afdeling
Julefrokost, svende og lærlinge
Fredag den 25. november 2016 kl. 19.00 hos Blik og
Rør H. P. Hanssens Gade 21 st., 6200 Aabenraa
Vi håber, du har lyst til at deltage i vores lille sammenkomst, så vi kan få en hyggelig aften/nat.
Af hensyn til maden, vil vi gerne have en tilmelding
senest fredag den 18. november 2016.
Ring til Jens Boysen på 28 73 15 07, eller send en sms
med navn og julefrokost
Med venlig hilsen Bestyrelsen
Julekomsammen for pensionister og efterlønnere
Torsdag den 8. december 2016 fra kl. 12.30
Afdelingen indbyder hermed alle pensionister og efterlønnere til en snak og en lækker julefrokost med
lidt drikkevarer til. Afholdelsen finder sted, på Hotel
Royal Aabenraa.
Tilmelding bedes givet til Børge på mobil nr. 23 86 70
48 evt. sms senest den 19. november.
Glædelig Jul og Godt Nytår
Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Børge Schlaikjer, aktivitetsudvalgsmedlem

Alle afdelingerne ønsker deres
medlemmer med familier en
glædelig jul og et godt nytår.
www.blikroer-sydjylland-fyn.dk
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