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Leder
Hvad er social dumping?
Det er social dumping, når udenlandsk arbejdskraft laver opgaver i Danmark til en
langt lavere løn og under ringere arbejdsforhold end deres danske kolleger.
Ofte udføres arbejdet af udenlandske firmaer, som ikke betaler skat eller moms i
Danmark, bryder arbejdsmiljøloven og blæser på de ansattes sociale rettigheder.
Det bruger vi rigtig meget tid på at bekæmpe i den danske fagbevægelse, og hvis
I tror det ikke findes inden for vores fag, kan I godt tro om igen.
Lige nu kæmper vi en kamp på Facebook i Odense, hvor der går 100 vvs’ere og laver vvs arbejde, og ikke en af dem kan snakke dansk! Så det foregår også i vores
fag. Arbejdsgiveren er medlem af en arbejdsgiverorganisation, og vi blev lovet entrepriselister tilbage i august 2017, men har ikke fået nogen endnu.
Det er i det hele taget svært at gennemskue entreprisestrukturen og virksomhedskonstellationen. Folkene går i ens arbejdstøj, selvom de kommer fra forskellige firmaer.
Det er svært at få noget at vide, for folkene fortæller ingenting. Virksomhederne
truer systematisk deres ansatte med fyring, hvis de taler med os eller bliver medlemmer.
Vi kan heller ikke få lov til at komme ind på Facebook og kontrollere om de får den
rigtige løn, for vi har uden held gentagne gange gennem hele forløbet forsøgt at
få adgang til selve byggepladsen. Den er som Fort Knox med 1.500 ansatte, hvoraf
95% er udenlandske fra 30 forskellige lande.
Hvis bare bygherrerne på alle byggerier ville indføre en arbejdsklausul, så var mange ting løst.
Med en arbejdsklausul kunne man tvinge en leverandør til at følge de løn- og arbejdsvilkår, der gælder i danske overenskomster. Og det er vigtigt, fordi lønnen i
Danmark fastsættes i overenskomsterne - ikke ved lov.

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
Konstitureret formand
/Næstformand:
Jørgen Jakobsen
Tlf. 36 38 35 51 Mobil: 51 53 31 51
joj@blikroer.dk
Faglig konsulent/A-kasse:
Carsten Espersen
Tlf. 36 38 35 56 Mobil 51 53 31 56
cae@blikroer.dk
Faglig konsulent/opmåler:
Mette Jørgensen
Tlf. 36 38 35 52 Mobil: 51 53 31 97
mej@blikroer.dk

En offentlig myndighed eller en privat virksomhed kan med en arbejdsklausul:
• beskytte danske lønmodtagere mod billigere arbejdskraft fra udlandet.
• beskytte danske, overenskomstdækkede virksomheder mod unfair konkurrence.

Faglig Konsulent/opmåler:
Jim Lorentzen
Tlf. 36 38 35 57 Mobil 51 53 31 57
jil@blikroer.dk

Det er vigtigt at understrege, at udenlandsk arbejdskraft er helt i orden, når det
foregår på danske vilkår.
Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi det hele. Kampen fortsætter for at
sikre at jeres arbejdsforhold ikke bliver en handelsvare.

Faglig organisator:
Erik Kofod
Tlf. 36 38 35 01 Mobil 51 53 31 54
eko@blikroer.dk

Til slut vil jeg ønske jer og jeres familie en rigtig god jul og godt nytår.
Jørgen Jakobsen

Kontorassistent - A-kasse:
Mie Haycock Mathiasen
Tlf. 36 38 35 58
mhm@blikroer.dk

Kontorassistent - bogholderi:
Helle Terkelsen

V i vil gerne fra Kredsen ønske alle medlemmer og deres familier en
god jul og et indbringende nytår.
Telefontider i Kredsen mellem jul og nytår, alle hverdage fra 8.00-12.00.
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Tlf. 36 38 35 59
het@blikroer.dk

Nyt fra A-Kassen
Dagpenges værdi falder år for år
Dagpengenes værdi for en gennemsnitlig dansk lønmodtager er blevet ringere, som årene er gået - og
dermed risikerer flere ledige danskere at få svært ved
at betale sine regninger med dagpenge alene.
I 1980 udgjorde dagpengesatsen 63 procent af gennemsnitslønnen i industrien. I dag udgør dagpengene kun 47 procent af en gennemsnitsløn. Og i 2025 vil
dagpengene kun udgøre 44 procent af en gennemsnitsløn i industrien.
I takt med at dagpengenes værdi er blevet forringet,
er der sket en parallel udvikling, hvor flere tegner en
privat lønforsikring. Antallet af private lønforsikringer
er henover 10 år mere end fordoblet. I 2006 havde
82.000 tegnet en privat lønsikring og i 2016 var antallet 209.000.
Den danske flexicuritymodel er kendt for fleksible
muligheder for arbejdsgivere til at hyre og fyre medarbejdere, men også at have et solidt sikkerhedsnet,
som griber en ved arbejdsløshed.
Arbejdsgiverne ønsker en øget fleksibilitet, som skal
sikre en øget konkurrencedygtighed for virksomhederne. Desværre sker dette oftest på bekostning af

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk

medarbejdernes ansættelse, som med tiden er blevet
mere og mere usikre. Der er sket en stigning i brugen
af vikarjob, udlejning af “arme og ben” og deltidsansættelser. Usikre ansættelsesforhold og et dagpengesystem som er ved at blive udhulet, skaber kæmpe
utryghed blandt lønmodtagere. Derfor vælger flere
og flere selv at forsikre sig.
Det forventes at antallet af private lønforsikringer vil
stige i de kommende år.
LO kører i øjeblikket kampagnen, “Styrk dagpengene”,
hvor de sætter fokus på at få stoppet udhulingen af
dagpengenes værdi.
Udhulingen af dagpengenes værdi er politisk bestemt
og derfor skal politikerne se at for øjnene op for alvoren, af de beslutninger de træffer.
Vi skal huske på, dagpengesystemet er for fællesskabet og lønforsikring er kun for den enkelte. Vi har derfor brug for et stærkt og solidt dagpengesystem, så vi
sikrer at alle kommer med.
Carsten Espersen
A-kassen/Faglig konsulent
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Nyt fra Kredsen
Jannik Bjørnskov Sørensen er regionens bedste vvs-elev
Folk, der besøgte Esbjerg Storcenter torsdag og fredag i efterårsferien, kunne udover at shoppe også opleve regionens dygtigste vvs-lærlinge i intensiv dyst
mod hinanden i forbindelsen med regionsmesterskaberne.
Rammerne i Esbjerg Storcenter gjorde det muligt på
én gang at skabe et afskærmet konkurrencemiljø og
alligevel have åbent “vindue” til det store centertorv,
hvor handlende konstant gik forbi.

mens de i løbet af de to konkurrencedage dystede
mod hinanden.

Flere kiggede indenfor i konkurrencelokalet, koncentrationen lyste ud af de syv vvs-lærlinge fra Syddansk
Erhvervsskole, Hansenberg, EUC Syd og Rybners,

I sidste ende vurderede dommerne, Torben Lambertsen
fra TEKNIQ og Carsten Espersen fra Blik- og Rør, at det
var Jannik Bjørnskov Sørensen fra John Josefsen Aps,
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Opgaven lød på at installere en brugsvandsinstallation og en varmeinstallation inklusive en gulvvarme,
og det satte de unge lærlinge under hårdt tidspres.
De foretog beregninger, udførte pinligt nøjagtige opmålinger, bukkede kobberrør, tilpassede materialerne
og monterede alt fra radiator til afspærringsventiler.

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk

Nyt fra Kredsen

der havde løst opgaven bedst.
Man må sige, at det var en meget tæt konkurrence, da
det var ganske få point der skilte deltagerne.
Dermed har Jannik sikret sig en billet til Danmarksmesterskaberne i Skills 2019, hvor konkurrencen om at
blive Danmarks bedste vvs-lærling må forventes at
blive endnu hårdere.

Det er først gang, at vi her i regionen har holdt regionsmesterskaberne udenfor en skole, og det har vi
gjort for at give de unge og deres forældre indblik i
vores branche.
De fik også et rigtig godt indblik i hvad en blikkenslager laver, da der var arbejdende stande med blikkenslager arbejde, og mange - børn såvel som voksne
- hyggede sig med blandt andet at hugge skifferhjerter ud på de arbejdende stande.
Jørgen Jakobsen

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk
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Lej et dejligt sommerhus til en god pris!
Sæson 2018/19

Lodtrækning sæson 2019/20

Juleaften i sommerhus?
23.-27. december 2018 kun kr. 900,- inkl. forbrug.

Ansøgning sker via vores hjemmeside www.blikroer-sydjylland-fyn.dk senest den 7. januar 2019. Her
finder du også billeder og information om vores huse.

udlejes nu efter først til mølle princippet.

Vinterferien uge 7 - er stadig ledig i Bork!

Ansøgere med skolesøgende børn kommer i første
“lodtrækningsrunde”.

Bork Havn:
46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7* – 8
Houstrup:
51 – 52 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8

Der er lodtrækning blandt alle ansøgere for perioden
25. februar 2019 til 23. februar 2020 og I vil få besked
pr. e-mail så hurtigt som muligt efter 20. januar 2019.

Skynd dig ind på www.blikroer-sydjylland-fyn.dk og
send en ansøgning.

Ledige perioder udlejes derefter efter “først til mølle”
princippet.
Priser for sæson 2019/20:
• Uge 7, uge 26 – 35 (begge inkl.)
samt uge 42 (fre-fre) pris pr. uge
• Øvrige uger (fre-fre) pris pr. uge
• Weekend (tors-søn)
• Mellemdage (søn-tors)

3.000 kr.
2.000 kr.
1.100 kr.
900 kr.

Weekend/mellemdage kan kun lejes hvis huset ikke
er lejet ud hele ugen.
Priserne er inkl. elforbrug.
Ferieforeningen ønsker jer alle en rigtig glædelig jul.
Mie Mathiasen tlf. 36 38 35 58 eller mhm@blikroer.dk

Ny Arbejdsmiljørepræsentant
(AMR)
Jørgen Bødskov Christiansen,
Andresens VVS

Dødsfald
✞

Knud Lynge Christensen
Agtrupvej 22,1,-109, 6000 Kolding
72 år
❈
Æret være hans minde
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Nyt fra afdelingerne
Uddannelsesmesse i Nyborg
Odense afdeling og Skorstensfejerne deltager igen i
år i Uddannelsesmessen i Nyborg. Messen afholdes
onsdag og torsdag den 21. og 22. november 2018, på
Campus Nyborg, Skolebakken 13. Messen bliver besøgt af unge, forældre, elever fra 8.-10. klasse, samt
produktionsskoler, i alt kommer ca. 1000 elever forbi
og det forventes, at messen samlet bliver besøgt af
1250 personer. Messen har til formål at skabe en større forståelse og viden omkring de mange forskellige
uddannelses- og jobmuligheder der findes, og sikre
den korteste vej dertil. I alt har 43 uddannelsesudbydere, fagforbund og virksomheder mv. stande på
messen og flere lokale politikere vil være repræsenteret i løbet af dagene.
Blik & Rør er i år repræsenteret af Faglig Konsulent,
Carsten Espersen og Skorstensfejer, Bjørn Granhøj
Toftdal.
Det er vigtigt, at vi som fag og organisation bakker op
omkring sådanne initiativer og deltager aktivt. Vi skal
være synlige og sprede det gode budskab omkring
vores fag – fag med mange traditioner og stor stolthed, især indenfor Skorstensfejer- og Blikkenslagerfaget. Fagene VVS og Ventilation er i rivende udvikling,
og har stor fokus på optimering og grøn energi, så vi
har rigtig meget at byde ind med.

Vi skal i det hele taget have sat fokus på erhvervsuddannelserne over for de unge. Det er vigtigt, at få fortalt de unge, at der findes mange spændende håndværkerjobs, med rigtig gode løn- og arbejdsforhold.
Mange vælger en gymnasieuddannelse, fordi de er
uafklarede, eller fordi deres forældre ønsker det. Der
er hårdt brug for unge i håndværkerbrancherne, især
indenfor vores fag, hvis vi fortsat skal kunne løfte vores opgaver ud i fremtiden.
Også overfor politikerne er det vigtigt at sende et signal. Vi skal sikre, at de igen retter blikket imod erhvervsskolerne, så vi kan bevare kvaliteten i uddannelserne. Erhvervsskolerne er presset til det yderste.
De har igennem en årrække skullet gennemgå den
ene besparelse efter den anden, og det er på trods af,
at erhvervslivet skriger på kvalificeret arbejdskraft.
Besparelserne ligger beklageligvis også ud i fremtiden, men vi kan håbe på, at sådanne uddannelsesmesser er med til at tiltrække flere unge til erhvervsskolerne, så politikerne igen vil investere i
håndværksfagene.
Carsten Espersen

Fyraftensgrill
Fredag den 31. august havde Fredericia/Middelfart
Afdeling et fyraftensmøde ved Brdr. Dahl i Middelfart,
hvor vi var værter ved en grillpølse og lidt koldt at
drikke.
Det var et par gode timer vi havde sammen, hvor nuværende og gamle kollegaer mødtes, og vi fik en god
faglig snak.
Tak til dem der deltog, og selvfølgelig tak til Brdr. Dahl
for at det kunne lykkes.
Pbv. Erik Kofod

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk
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Nyt fra afdelingerne

Afdelingerne:
*****************************

Fisketur i Rødekro 2018
Kredsen afholdt i år igen, sin årlige fiskekonkurrence ved Rødekro Fiskepark. 55 friske fiskere deltog i årets konkurrence. Vejret startede helt fantastisk, man kunne fornemme den friske morgendug og solen skinnede
smukt ned over søen. Det fine vejr varede dog langt fra ved, inden vi fik
set os om, stod regnen ned i stænger og vinden tog fat. Kredsens havepavillon overlevede ikke denne fisketur. Trods regn og blæst var humøret
højt og kampgejsten var stor. Selvom der var travlt ved fiskestængerne,
så var der også tid til snak og hygge med kollegaerne rund om søen.
Vindere af konkurrencen:
1. pladsen gik til Lars Pedersen
med en flot fangst på 1,600
kg. og en længde på 51,5 cm.
2. 
pladsen gik til Hans Toft
som var tæt på, med en fisk
på 1,500 kg. og en længde
på 47 cm.
3. 
pladsen gik til Simon R.
Nielsen med en fisk på
1,250 kg. og en længde på
45 cm.
Stort tillykke til de 3 vindere.
Arrangementet blev afsluttet med grillpølser og dertil en enkelt forfriskning eller to.
Tak til Brdr. Dahl i Middelfart, som igen i år var sponsor ved flotte gaver. Vi
håber, vi ses til næste år.
Mette, Erik og Carsten

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: bliknielsen@gmail.com
Syd/vest Fyns afdeling:
Konstitueret Formand:
Danni Steen Øfjord-Andersen
Tlf. privat: 22 96 96 18
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: Bjørn Granhøj Toftdal
Tlf. privat: 20 84 46 43
E-mail: B.G.T.76@hotmail.com
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: 42 44 63 03
E-mail: mgy@smaf.dk
Fredericia/Middelfart afdeling:
Kontortid: På kredskontoret efter aftale med
formanden
Formand: Erik Kofod
Tlf. privat: 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: 53 66 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: Martin Finnerup
Tlf. privat: 91 53 31 51
E-mail: finnerup.vvs@gmail.com
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
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Blik & Rør Ungdom
Nyudlærte svende SDE - Odense

VVS og Blikkenslager
Nick Maarup Larsen – VVS Firmaet Th. Jensen A/S
Odense
Rasmus Starup – VVS Firmaet Th. Jensen A/S Odense
VVS og Installationstekniker
Dennis Stig Morsø – Kemp & Lauritzen A/S
Nyudlærte fra EUC:

VVS og Energispecialist
Rumle Preben Kierkegaard Eriksen – Krüger VVS ApS
Mikkel Black – Bravida Danmark A/S Lindved
Rasmus Tegen Hansen – Sanderum VVS ApS
Danni Claus Pedersen – Ellinge Smedie A/S
Steffen Åge Rix – Trap+ VVS
Michael Andersen – Elnegaard VVS ApS
Nyudlærte svende Rybners

VVS og Energispecialist
Viktor Hansen
- Søberg VVS
Rasmus Falkenberg
Thaysen
- Paul Petersen/Arnum
VVS ApS
Nyudlærte svende Hansenberg

VVS og Energispecialist
Bo Friberg Poulsen – Løsning VVS A/S
Martin Nielsen – Jens Kristiansen VVS A/S
Mirvais Pirzada – Wicotec Kirkebjerg
Patrick Tanggaard Lumby – Alpedalens VVS
Rasmus Haue Jensen – Chr. Beck & Søn A/S

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk

Fra: Venstre:
VVS og Energispecialister
Mads Sørensen, - John Josefsen ApS
Mikkel Burchardt Hansen - Breinholt Vvs
Henrik Skovsende - Finn Qvist Jensen ApS
VVS og Blikkenslager
Morten Friis Sayoudi - Finn Hansen
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Kolding Afdeling

Vejle Afdeling

Inviterer traditionen tro til juletræsfest for afdelingens medlemmer med egne børn og børnebørn,
hvor vi mødes til familiehygge lørdag d. 8. december
2018 kl.14.00-16.30 i Parkhallen på Fynsvej.

Julefrokost for pensionister og efterlønnere
Vejle Afdeling holder julefrokost for vores pensionister og efterlønnere lørdag den 8. december 2018 kl.
12.00 – 17.00 på Cafe Conrad, Søndergade 14, 7100
Vejle. Tilmelding til Lars Støckel på tlf. 28119271 senest fredag den 30. november 2018.
Samtidig vil vi benytte lejligheden til at ønske alle
medlemmer en glædelig jul og et godt nytår, og skal
gøre opmærksom på at bestyrelsen ikke længere deler juleposer ud til medlemmer med børn grundet
manglende interesse.
Hilsen bestyrelsen i Vejle Afdeling

Julemanden og nissepigerne kommer og leger med
børnene, bindende tilmelding sker til Bent Ole på tlf.
25 19 46 26 senest 29. november 2018.
Juleposerne koster 30 kr. og betaling samt afhentning
af billetter foregår i afdelingens lokaler (Malernes Fagforening) på Vonsildvej 67, 6000 Kolding, den 5. december mellem kl 16.00 og 17.30
Alle er velkommen.
Hilsen bestyrelsen i Kolding afdeling
Arrangementet sker i samarbejde med DM og 3F
Inviterer til Julekaffe for pensionister og efterlønnere onsdag den 5. december 2018 fra kl. 15.30.
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.
Tilmelding til Bent Ole på tlf. 25 19 46 26 senest den
29. november 2018.
Vel mødt!
Hilsen bestyrelsen i Kolding Afdeling.

Fredericia/Middelfart Afdeling
Julefrokosten for Fredericia/Middelfart Afdelings pensionister og efterlønnere afholdes fredag den 30. november kl. 13.00 på Holms i Middelfart.
Vi ønsker alle vores medlemmer en rigtig god jul og
godt nytår.
Pbv. Erik Kofod

SydVest Fyn Afdeling
Vi vil gerne fra SydVest Fyn Afdeling benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en god jul og et
godt og lykkebringende nytår.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Horsens Afdeling
Inviterer til Julehygge for pensionister og efterlønnere fredag den 7. december 2018 kl. 9.30.
Mød op i afdelingens lokale på Robert Holms Vej 1,
Horsens til nogle timers hyggeligt samvær.
Hilsen bestyrelsen i Horsens Afdeling
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Aabenraa/Haderslev Afdeling Esbjerg Afdeling
Julekomsammen for Pensionister/Efterlønnere
i Aabenraa/Haderslev Afdeling fredag den, 7. december 2018 kl. 12:00.
Afdelingen indbyder alle pensionister og efterlønnere
til en snak over en lækker Julefrokost med lidt drikkevarer til. Afholdes på Restaurant Hotel Royal Aabenraa.
Tilmelding bedes givet til Børge på mobil nr. 23 86 70
48, send evt. sms.
Glædelig Jul og Godt Nytår.
Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Børge Schlaikjer, Aktivitetsudvalgsmedlem

Sønderborg Afdeling
Sønderborg Afdeling vil gerne ønske
alle medlemmer og deres familier en
god jul og et godt nytår.
På bestyrelsens vegne
Jacob P. Nielsen

Odense Afdeling
Odense afdeling indbyder alle medlemmer, både
svende og lærlinge til JUL I FAGFORENINGEN torsdag den 13. december 2018 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 rødvin med
hjem til juleanden.
Vi ses den 13. december!
NB: HUSK! - at tage din kollega med!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk

Julen nærmer sig, og derfor vil vi gerne invitere til
julehygge i afdelingens lokaler Fredensgade 1 –
Esbjerg, torsdag den 13. december fra kl. 15.00 til
17.00.
Juleposer
Samtidig er der udlevering af de berømte juleposer til
jeres børn og 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 6. december til formand
Martin Finnerup på tlf. 91 53 31 51, eller Jørgen Jakobsen på 51 53 31 51.
PS: Du får også en lille julehilsen med hjem fra afdelingen, som passer godt til juleanden.
Samtidig vil vi benytte lejligheden til at ønske dig og
din familie en god jul og et godt nytår.
Hilsen Bestyrelsen

Svendborg Afdeling
Gode kollega, du indbydes hermed til JULEHYGGE
og en faglig snak torsdag den 6. december 2018 kl.
16.00 til 18.00 i Svendborg afdeling, Vestergade 120,
5700 Svendborg.
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 6. december.
Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Anders Størner-Ryberg, Formand
Jes Mathiesen, Kasserer
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Julefrokost med “knald” i
Fredag den 7. december 2018 – kl. 18.00
Cikorievej 3, 5220 Odense SØ

Bestyrelsen har indkøbt det helt store julebord og sørget for,
at ganen ikke indtørrer.
Bestyrelsen garanterer for nogle hyggelige timer
og en faglig snak med lærekammerater fra andre firmaer.
Gå ikke glip af Blik & Rør Ungdoms årlige JULEFROKST
Tilmelding:
Senest Fredag den 30. november 2018.

B

Ring til:
Kredsen på tlf.: 36 38 35 50

Eller SMS til Carsten på tlf.: 51 53 31 56
Navn + julefrokost.
På bestyrelsens vegne
Michael Juul Vindelev
Formand
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