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Hjælp nu jer selv!!
Efter at mange virksomheder er 
gået over til elektronisk indberet-
ning af uge-/dagsedler, oplever vi 
gang på gang, at når vi skal hjælpe 
jer med en faglig sag, så har I ikke 
helt styr på jeres uge-/dagsedler, 
enten fordi I ikke har fået en mail re-
tur med, hvad det er I har indberet-
tet eller fordi når man ikke mere er i 
virksomheden, kan man ikke tilgå 
det system man har indberettet i. 

I overenskomsten punkt 2 stk. 8 er 
der beskrevet, at hvis man anven-
der elektroniske løsninger til 
indberetning af uge/dagsedler, 
skal man kunne tilgå det man 
fremsender elektronisk enten på 
sin privat mail eller i E-boks. 

Vi ser også, at de systemer der bli-
ver brugt til elektronisk indberet-
ning, ikke kan håndtere nogle af 
de tillæg I har ret til jf. overens-
komsten såsom bl.a. smuds og til-
læg ved skiftende arbejdssteder, 
og det kan blive til rigtig mange 
penge man går glip af. 

Så gør nu jer selv den tjeneste at 
bede om at få det tilsendt, så vi 
kan hjælpe jer hvis der sker noget i 
jeres virksomhed.

Jeg kan fortælle, at så sent som i 
sidste uge har jeg lige afsluttet en 
sag, hvor der var fejl i vedkom-
mendes pension, S/H konto, for-
kert løn under sygdom m.m. Det 
var en sag, hvor vores medlem 
havde over 150.000 kr. til gode. 
Hvis virksomheden ikke havde 
kunnet betale, skulle vi have hen-

tet pengene i LG (Lønmodtageres 
Garantifond), og her var vi kom-
met i problemer, da de forlanger at 
vi kan fremvise uge-/dagsedler før 
der bliver udbetalt noget!

Akkorder 
Det næste vi tit oplever er, når I er 
på akkord, så ”glemmer” I at 
udfylde en akkordaftaleseddel. 

Det gælder i særdeleshed når I går 
på slumpakkorder. Her ser vi me-
get ofte at man ikke altid lige kan 
huske hvad der er aftalt osv., og 
hvis I ikke laver en akkordaftale-
seddel på jeres slumpakkorder/
akkorder, kan mester rent faktisk 
”sælge” noget af det gode arbejde 
til nogen andre, såsom f.eks. gulv-
varme m.m. 

Husk også på, at vores opmålere 
kan lave forsider til jeres slumpak-
korder, og det har jo den fordel at 
når firmaet får en forside, gælder 
der samme regler/kritikfrister som 
hvis projektet blev målt efter rør-
prislisten. Det kommer også til at 
indgå i vores statistik, samtidig 
med at LG kun accepterer hvis det 
er vores opmåler der har målt op, 
medmindre alt er nedfældet på 
skrift med virksomheden. 

Så husk nu at hjælpe jer selv 😊 

Jeg vil ønske dig og din familie en 
rigtig dejlig sommer, og lad os 
håbe vi i år kan nyde den uden alt 
det Corona. 

Kredsformand 
Jørgen Jakobsen 

KREDS SYDJYLLAND-FYN 
 Kredskontor:

Valmuevej 2, 5500 Middelfart 

Kontortider:
A-kasse:

Man. – tors. fra kl. 8.30 – 13.30
Faglig:

Man. – tors. fra kl. 8.00 – 16.00
Fredag fra kl. 08.00 – 13.00

eller efter aftale

Tlf. 36 38 35 50

E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk

Kredsformand:
Jørgen Jakobsen

Tlf. 36 38 35 51 Mobil: 51 53 31 51 
joj@blikroer.dk

Næstformand: 
Carsten Kringelum Duus

Tlf. 36 38 35 56 Mobil 51 53 31 56 
cae@blikroer.dk

Faglig konsulent/opmåler: 
Thomas Eriksen

Tlf. 36 38 35 55 Mobil: 51 53 31 55 
tke@blikroer.dk

Faglig konsulent/opmåler: 
Mette Jørgensen

Tlf. 36 38 35 52 Mobil: 51 53 31 97 
mej@blikroer.dk

Faglig Konsulent/A-kasse: 
Jim Lorentzen

Tlf. 36 38 35 57 Mobil 51 53 31 57 
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Faglig organisator: 
Erik Kofod 
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Kontorassistent - bogholderi:
Helle Terkelsen
Tlf. 36 38 35 59
het@blikroer.dk

Leder

GOD SOMMER – DET BLIVER GODT IGEN!



Nyt fra Kredsen

Afdelingskonference
Kredsbestyrelsen vedtog d. 20/11-2020, at man skulle 
prøve at afholde en afdelingskonference i 2021 med 
henblik på, at se om der var noget der kunne gøres 
bedre eller anderledes ude i afdelingerne.

Konferencen blev afholdt d. 4. og 5. juni. Inden Konfe-
rence gik i gang, var Niels Braaby, Blik & Rørarbejder-
forbundets næstformand, på for at fortælle lidt om 
hvordan forbundet så på fremtiden, og hvilke påvirk-
ninger der kommer udefra, som vi som forbund skal 
forholdes os til. 

Konferencen tog udgangspunkt i følgende spørgs-
mål: 
• Hvordan ser afdelingerne ud i dag?
• Hvordan fungerer de i dag?
• Hvad laver de i dag? - Gør de det? 
• Hvad får medlemmerne ud af vores afdelinger?
• Hvad bruger medlemmerne afdelingerne til?
• Hvordan bruger de tillidsvalgte, TR og AMR vores 

afdelinger?
• Passer afdelingsstrukturen til den virkelighed vi 

står overfor?

• Hvordan ser afdelingen på sig selv og fremtiden?
Forud for konferencen havde alle afdelinger haft mu-
lighed for at drøfte spørgsmålene med deres bestyrel-
ser ude i afdelingerne.

Det blev til mange rigtig gode drøftelser, i de forskelli-
ge grupper deltagerne var opdelt i, og mange gode 
ideer blev fremlagt. Spændet var lige fra at lukke alle 
afdelingerne til at reducere dem til 2-5 og til at behol-
de afdelingerne som de er nu, dog med noget andet 
de skal lave end de gør nu, så ja ideerne var mange, og 
alle afdelinger var meget enige om, at det var noget 
man skulle arbejde videre med, så må vi se hvad 
fremtiden bringer. 

Det var et par rigtig gode og berigende dage, og der 
blev arbejdet meget seriøst med spørgsmålene. 

Så tak til vores afdelingsfolk for et par rigtig gode 
dage.

Jørgen Jakobsen
Kredsformand
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ASBEST! 
Under parolen: Vejen mod et Asbestfrit Danmark: 

Har Blik- og Rørarbejderforbundet, offentliggjort et 
udspil indeholdende 8 konkrete anbefalinger til poli-
tikerne: 
1. Nedsæt asbest-arbejdsgruppe 2.0
2. Opret nationalt register for udsættelse for asbest 
3. Definér asbest som særligt farligt arbejde
4. Vejledning om asbest ved køb af bolig
5. Styrk Arbejdstilsynets hjemmel
6. Styrk efteruddannelsen
7. Stil krav til saneringsvirksomheder
8. Forbyd indkapsling

300 dør årligt af asbestrelaterede sygdomme!

Asbest er et byggemateriale, der særligt i 1960’erne 
blev anvendt i udbredt grad på grund af dets isole-
rings- og brandsikkerhedsegenskaber. Men asbestfi-
brene er så små, at hvis/når asbesten smuldrer til støv, 
bliver denne støv meget farlig at indånde, da den op-
hober sig i lungerne og er umulig at fjerne. 

Konsekvenserne kan komme snigende årtier senere, 
hvor fibrene  kan resultere i asbestose (også kaldet 
’støvlunger’) eller forskellige former for kræft.

Kræftens Bekæmpelse vurderer, at omkring 300 per-
soner dør hvert år som følge af asbestrelaterede syg-
domme. 

Vi har desværre set alt for mange kollegaer, som er 
blevet dødeligt syge på grund af asbest. Bare fordi de 
har passet deres arbejde. Det kan simpelthen ikke 
være rigtigt, at man skal gå på arbejde med livet som 
indsats. 

Derfor skal vi presse på for at få politikerne til at tage 
det her problem op og finde på nogle løsninger. 

Findes overalt – fra gulv til loft
Selvom det har været forbudt at bruge asbest i 40 år, 
er det desværre langt fra et problem, som kun hører 
historiebøgerne til. 

For selvom det er blevet forbudt at bruge materialet, 
findes det stadig i store dele af den danske bygnings-
masse. Faktisk kan asbest findes i 71 forskellige kom-
ponenter i danske bygninger. 

Mange kender til eternittagene. Men det er de færre-
ste, der ved, at der også kan være asbest i deres væg-
ge, lofter, gulvbelægning og rørisolering. 

Desuden kan asbesten også være forseglet – og der-
med skjult – bag loftplader, rør eller andre former for 
isolering. 

Det er selvfølgelig ofte håndværkere, som støder på 
det, men det kan lige så vel være Hr. og Fru Jensen, 
som ikke er klar over, at de går rundt i asbeststøv, 
mens deres bolig bliver renoveret, eller mens de selv 
er i gang med at lave forbedringer. 

Vi vil anbefale jer at tage snakken både i skurvognen 
og på værkstedet omkring dette problem. 

Nyt fra Kredsen

!
Asbestarbejde
ingen adgang

for uvedkommende
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I kan på Blik og Rør’s hjemmeside www.blikroer.dk 
læse meget mere omkring Vejen mod et Asbestfrit 
Danmark, og vi kan også anbefale jer at besøge 
asbesthuset på www. asbest-huset.dk 

Hvis I skulle være så uheldige at blive udsat for asbest 
på jeres arbejdsplads, så husk at få det registreret, og 
husk ikke at tage jeres arbejdstøj med hjem til din fa-
milie!

Ny Tillidsrepræsentant (TR)

Brian La Cour Rasmussen, 
Hybel VVS, Svendborg

Torben Silkær, 
Caverion Fredericia

Kent Dall Nielsen Haarberg, 
Pilegaard-Henriksen A/S

 
Henrik Jørgensen, 
Kolding Kommune

Nyt fra Kredsen

http://www.blikroer.dk
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Netværksmøder i Blik & Rør, 
Kreds Sydjylland/Fyn
Vores netværksmøder i Esbjerg, Svendborg/Syd Vest 
Fyn og Odense har været hårdt ramt af corona. Mø-
derne er desværre blevet aflyst i løbet af efteråret og 
vinteren, som så meget andet i Danmark. 

Nu løsner det forhåbentlig lidt op, og det lykkedes os 
også at holde vores netværksmøde i Esbjerg d. 20. og 
21. maj.

I de to dage var vi rundt om bl.a. de fælles udfordrin-
ger vi har i vores branche, vores forventninger til Blik 
& Rør og lokalaftaler.

Dagen efter vi havde afholdt netværksmødet, fik jeg 
en mail fra en tillidsmand som havde deltaget. Han 
skrev, han havde fået mange gode informationer og 
input med hjem, som han kunne bruge til bl.a. lokalaf-
taler, som han netop var i gang med.

Jeg håber og tror på, at det netværk vi er ved at bygge 
op, er et netværk vi også kan bruge til at hjælpe hin-
anden på tværs af kredsen med mange forskellige 
ting, lige fra f.eks. lokalaftaler til hvis man mangler ar-
bejde. Følg os på vores facebookgruppe, som hedder 
Blik & Rør netværks gruppe Sydjylland/Fyn, hvor du 
også er velkommen til at lægge indlæg eller lignende 
op.

De næste netværksmøder afholdes i Svendborg, for 
Svendborg afd., Sydvestfyn afd. og Skorstensfejerne d. 
23. og 24. september 2021 og i Odense d. 11. og 12. 
november for Odense afd.

Hvis du har lyst til at deltage i vores netværksmøder, 
eller kender du en som er interesseret, er du meget 
velkommen til at kontakte mig på tlf. 51533154.

Erik Kofod
Faglig Organisator

Nyt fra Kredsen
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Nyt fra Kredsen

BLIV KLOGERE

Hvorfor er et godt  
indeklima vigtigt?
I Danmark opholder vi os indendørs omkring 80-90 % af livet.
Derfor er det vigtigt, at indeklimaet er godt i de bygninger,  
vi befinder os meget i.

Når indeklimaet er dårligt, har det konsekvenser for vores helbred og for vores 
bygningers sundhed. Luften føles tung, og vi kan opleve træthed, hovedpine, 
koncentrationsbesvær og irritation i øjne, næse eller svælg. Samtidig skaber et dårligt 
indeklima optimale forudsætninger for fugt problemer og skimmelsvamp i lokalet. 

Hvad sker der, hvis vi forbedrer
indeklimaet i offentlige institutioner?

FOLKETINGET VS. KOMMUNERNE

Hvad kan vi gøre?
Hvis vi skal lykkes med at sikre et bedre indeklima i offentlige institutioner,  

kræver det politisk fokus fra både Folketinget og de 98 kommuner.

FOLKETINGET KAN:
• Indføre lovkrav om maksimalt CO2-indhold i luften i 

daginstitutioner, klasselokaler og plejecentre.
• Indføre krav om kommunal handlepligt, hvis indeklimaet er 

utilfredsstillende.
• Styrke den lovpligtige kontrol, vedligehold og rensning af 

ventilationsanlæg og -kanaler.
• Styrke tilsynet med undervisningsmiljøet. 

 

KOMMUNERNE KAN:
• Installere indeklimasensorer i alle daginstitutioner, 

folkeskoler og plejecentre, der som minimum måler CO2 og 
temperatur.

• Udarbejde kommunale handleplaner, som kortlægger 
status på indeklimaet i kommunens institutioner og 
indeholder forpligtende strategier for, hvordan man vil 
forbedre det.

• Stille krav til regelmæssig kontrol, vedligehold og rensning 
af ventilationsanlæg og -kanaler i kommunens institutioner.

www.bedreindeklima.nu
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Nyt fra Kredsen

Uddannelsesaftaler på OUH 
Det lykkedes!
Der er nu indgået de første uddannelsesaftaler på Nyt 
OUH inden for VVS-Energiuddannelsen. Johnson Con-
trols som står for sprinklerarbejdet på det nye super 
sygehus, har indgået deltids-uddannelsesaftaler med 
2 skolepraktikelever fra Syddansk Erhvervsskole. 

Der er på nuværende tidspunkt 7 elever i skolepraktik 
på SDE. Det er planen, at hver af de 7 elever opnår 3 
måneders erhvervspraktik, med udførsel af sprinkler 
arbejde på Nyt OUH, som vil tælle med og blive god-
kendt, som en del af deres samlede uddannelsestid. 
Det kommer til at køre som en turnusordning, med 2 
elever ad gangen i 3 måneder. Aftalen er godkendt af 
EVU og Det Faglige Udvalg.

Fra Irak til lærling på Nyt OUH
Mohammad Al Shammari er en af de skolepraktikele-
ver, som er startet i en deltids-uddannelsesaftale på 
Nyt OUH, hvor han indgår i det team som udfører 
sprinkler for Johnson Controls. Mohammad har gået i 
skolepraktik, siden han begyndte på uddannelsen til-
bage i 2018.

”Det er godt at komme ud på Nyt OUH og arbejde 
med sprinkler, her lærer jeg noget og får nogle kom-
petencer, som jeg ellers ikke ville have tillært mig un-
der min uddannelse” - siger Mohammad.

Johnson Controls laver højtryks-vandtågeanlæg på det 
nye super sygehus, hvor der er ca. 9.500 rum, som skal 
brandsikres, og i alt installeres ca. 40.000 sprinklere.

”Det giver mening at være på Nyt OUH, her skal man 
være fokuseret og må ikke lave fejl, det er menneskers 
sikkerhed vi har med at gøre” - lyder det fra Moham-
mad, som er stolt af at være med til at bygge noget så 
stort til samfundet, og som kommer andre til gavn.

Mohammad er 27 år og kommer oprindeligt fra Irak. 
Han tog med sin familie til Danmark i starten af nuller-
ne. Mohammad drev i nogle år selvstændig madfor-
retning, hvor han bl.a. serverede sandwich over di-
sken. Men forretningen gik nedenom og hjem og 
Mohammad skulle finde en ny levevej.

Skolepraktikelverne  
får rundvisning på 
deres kommende 
arbejdsplads
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Nyt fra Kredsen

Mohammad 
lærling på  
Nyt OUH

”Det var faktisk en tilfældighed at jeg startede på VVS-
uddannelsen. Min forretning gik nedenom og hjem 
og jeg skulle bare i gang med noget hurtigt. Jeg søgte 
derfor ind på det første og bedste grundforløb jeg 
kunne finde på Syddansk Erhvervsskole og det blev 
VVS – fortæller Mohammad.

Mohammad har aldrig fortrudt at han er startet på 
VVS-Energiuddannelsen, selvom de første år i skole-
praktik har været lidt hårde og trælse. Han blev hurtig 
tiltrukket af faget og han elsker at arbejde med sine 
hænder, særligt med blik og vvs-installationerne. Det 
er grundlæggende håndarbejdet som tiltrækker Mo-
hammad.

”Jeg havde nok ikke lige regnet med at jeg skulle ar-
bejde med sprinkler på et af Danmarks største offent-
lige byggerier. Det er fedt og jeg er glad for at få det 
på mit CV. Det åbner nogle flere døre for mig ud i 
fremtiden” – lyder det glad fra Mohammad.

Mohammad afslutter sin uddannelse i sommeren 
2022. Han håber på at der bliver mulighed for at få 
forlænget hans uddannelsesaftale udover de 3 måne-
der, som EVU og det faglige udvalg har vurderet, at 
uddannelsen kan bære på sprinklerområdet.

Vi kan gøre en forskel i fællesskab
Som uddannelsesansvarlig i Kreds Sydjylland-Fyn og 
formand for det lokale uddannelsesudvalg i VVS og 
Blik afdelingen på Syddansk Erhvervsskole, glæder 
det mig når en sådan aftale kan landes. Det viser hvad 
vi kan, når vi i fællesskab, - virksomhed, uddannelses-
institution og faglig organisation, går i fællesfront.

De unge mennesker får et ’spark’ i den rigtige retning. 
De oplever at gå fra skolebænken, bag de fire vægge, 
til at begå sig på en stor byggeplads med mange nati-
onaliteter. De får kompetencer på nogle andre områ-
der, end de normalt ville have fået. 

Carsten Duus
Næstformand

Skolepraktikelever  
får vist tegninger af 
rørføringen for 
sprinkler arbejdet
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Nyt fra Kredsen

Lidt fra opmålerne
Der er godt gang i byggeriet på Fyn, dermed også 
mulighed for en god indtjening på akkord efter rør 
prislisten.

En opmåling jeg vil fremhæve, er et større byggeri 
hvor der er blevet bygget 220 lejligheder med tilhø-
rende erhverv. Gutterne blev tilbudt en sum ”sådan 
lidt løst” på kr. 2,4 mio. Det kom heldigvis aldrig på 
tale da folkene var opsat på, at der skulle måles efter 
rørprislisten! Og, det skulle vise sig at være en god idé, 
for den opmålte sum blev på over kr. 4,2 mio. …  

Opfordringen herfra er: Brug os opmålere, også hvis 
du bare søger råd og vejledning.

Opmåler Fyn: Thomas Eriksen tlf. 51533155
Opmåler Jylland: Mette Jørgensen tlf. 51533197

Thomas Eriksen

Selvvalgt uddannelse 
Har du brug for at lære at læse, regne, engelsk eller 
bruge IT i din hverdag? – Så husk at VVS-overenskom-
sten giver medarbejderne mulighed for at deltage i 
selvvalgt uddannelse, uden for arbejdstiden. I så fald 
betaler arbejdsgiveren dokumenterede udgifter til 
kursusafgift og materialer, dog max. 1.500 kr.

AOF (Arbejdernes Oplysningsforbund) er en sammen-
slutning af lokale afdelinger, der gennemfører kurser, 

kulturarrangementer og uddannelsesaktiviteter i hele 
landet. Se mere på www.aof.dk

Har du spørgsmål eller vil du høre mere om selvvalgt 
uddannelse, så kontakt Kredsens uddannelsesansvar-
lige, Carsten Duus, på tlf. 36 38 35 50

http://www.aof.dk
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Nyt fra Kredsen

Dødsfald
✞

Regnar Andreas Thyregod Jensen
7100 Vejle

85 år
❈

Æret være hans minde

Dødsfald
✞

Villy Gammelgaard Christensen
6705 Esbjerg Ø

92 år
❈

Æret være hans minde

Dødsfald
✞

Svend Erik Nielsen
8700 Horsens

78 år
❈

Æret være hans minde

Dødsfald
✞

Poul Gerner Nielsen
5270 Odense N

84 år
❈

Æret være hans minde

Dødsfald
✞

Richard Johannes Ric Hansen
5540 Ullerslev

66 år
❈

Æret være hans minde

Dødsfald
✞

Per Renkwitz Holm
6705 Esbjerg Ø

69 år
❈

Æret være hans minde

Dødsfald
✞

Bent Baagøe Olsen
5500 Middelfart

85 år
❈

Æret være hans minde

Dødsfald
✞

Kent Jensen
5210 Odense NV

68 år
❈

Æret være hans minde
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Nyt fra Kredsen Afdelingerne:
*****************************
Odense afdeling:
Kanalvej 154 Y, 5000 Odense C
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:
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. 
Formand: Kim Lindholm Jørgensen 
Tlf. privat: 40 45 74 79
E-mail: kimljbat@gmail.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: Havnen 13, 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: 51 53 31 54
E-mail: eko@blikroer.dk

Kolding afdeling:
Kontortid: Efter aftale med formanden
Vonsildvej 67, 6000 Kolding
Formand: Mette Jørgensen
Tlf. privat: 51 53 31 97
E-mail: mej@blikroer.dk

Esbjerg afdeling:
Kontortid: Fredensgade 1, 6705 Esbjerg Ø, 
mandag 7.30-9.00
Tlf. 75 13 39 44
Formand: Martin Finnerup
Tlf. privat: 50 30 00 38 
E-mail: finnerup.vvs@gmail.com 

Aabenraa/Haderslev afdeling:
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

Ny hjemmeside på www.blikroer.dk
Den 1. marts 2021 lancerede Blik & Rør sin nye hjemmeside, som nu er 
blevet nemmere at have lige ved hånden, den er nemlig designet til at 
fungere bedre på mobilen.

HUSK at holde øje med MIN SIDE

”Min side” er din nye personlige postkasse, hvor vi fremover vil kontakte 
dig. Det er derfor vigtigt at du husker at holde øje med ”Min side” på 
hjemmesiden.

På Blik & Rørs nye hjemmeside kan du også beregne din løn og sammen-
ligne den med gennemsnitslønnen i dit område. Ligesom du kan se alle 
aktiviteter der bliver afholdt, f.eks. hvornår der er generalforsamling i de 
forskellige afdelinger, eller de sociale arrangementer som Givskud Zoo mv. 
Du har også mulighed for at tilgå A-kassens hjemmeside: www.fa-k.dk, 
hvis du skulle blive ledig.

Vi håber at du vil gøre brug af den nye hjemmeside og den mange spæn-
dende muligheder.

Se mere om program 
og tilmeldning om 
turen til Givskud 
Zoo på bagsiden!

http://www.blikroer.dk
http://www.fa-k.dk
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Nyt fra Blik & RørUngdom

Fra øverst venstre mod højre
Asbjørn Toft – Krenk VVS - Energi-
specialist
Philip Slengerich Nielsen – VVS 
Søberg - Installationstekniker
Jacob Kent Le Fevre Rasmussen – 
Billund VVS Teknik - Installations-
tekniker
Simon Winum – Lyhne VVS  
- Installationstekniker
(Kai Petersen – underviser)

Fra nederst til venstre mod højre
Mikkel Falk Hansen – Krenk VVS - 
Energispecialist
Martin Kristensen – Andresens 
VVS - Energispecialist
Fayas – Petrowsky - Energispecia-
list

SDE

Abdisamed Muktar Ahmed Yusuf
Emil Wichmann Nicolajsen
Jens Neupart
Jesper Bramsen
Jonathan Henrik Barkou

Lasse Christian Nielsen
Mohammad Ahmad Eltouki
Thomas Højen C Hummelgaard
Tobias Birkekjær
Victor Kruse
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Nyt fra Blik & RørUngdom

Blik & RørUngdoms Årsmøde 2021
Igen i år, grundet Covid-19, var ungdommen nødsa-
get til at tage den digitale verden i brug, for at kunne 
afholde deres Årsmøde.

De 4 kredses delegerede blev indkaldt, i henholdsvis, 
København, Roskilde, Ålborg og Odense, hvor de de-
legerede via live streaming fra Roskilde, kunne følge 
med på TV-skærme og aktivt deltage i Årsmødet.

De delegerede blev budt vedkommen ved forbunds-
formand Henrik W. Petersen. Stine Bogø fra Pensi-
onDanmark gav et indblik i pensionsordningen, med 
dens mange tilbud og forsikringer. Kim Fusager fortal-
te om den nye VVS-Energiuddannelse og dens betyd-
ning for den grønne omstilling.

Kasper Jørgensen fra Kreds Sjælland-Bornholm blev 
genvalgt til Landsformand for Blik & RørUngdom, ef-
ter en flot og fyldestgørende beretning.

Til Landsudvalget fra Kreds Sydjylland-Fyn blev føl-
gende valgt: Daniel Troels Arildslund (FU), David Ar-
kild Olsen og William Bahn Loges.

STORT TILLYKKE til det nye landsudvalg og de gen-
valgte.

Alt i alt en fantastisk aften, med flere spændende op-
læg, som ‘selvfølgelig’ sluttede af med en god gam-
meldags gang BANKO.

Vi må dog, igen i år, konstatere, at den digitale verden, 
for Blik & RørUngdoms medlemmer, ikke er lige så in-
teressant, som den fysiske verden, når vi traditionen 
tro holder Årsmøde i Svendborg – hvor vi forhåbent-
lig ses i 2022 😊

Lokalt Sydjylland-Fyn
Lokalt fik vi også genvalgt ungdomsbestyrelsen, med 
Daniel Troels Arildslund i spidsen som formand. David 
Arkild Olsen, Orlin Aleksandrov Tatarov og William 
Bahn Loges, som bestyrelsesmedlemmer, der nu alle 
ser frem til at vi igen forhåbentlig kan begynde at lave 
nogle lokale aktiviteter for de unge mennesker.

Landsudvalgsmedlemmer Kreds 
Sydjylland-Fyn

Fra venstre: William Bahn Loges, David Arkild Olsen og 
Daniel Troels Arildslund. Daniel er udover Landsudval-
get også valgt til Forretningsudvalget og så sidder han 
som lokalformand for Kreds Sydjylland-Fyn Ungdom.

Årsmødet, gennemgang af handlingsplaner.
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Der var mulighed for at stille direkte spørgsmål til Stine Bogø fra PensionDanmark. Her ses Jonatan, som gerne ville 
vide hvem der rådgiver PensionDanmark, når de investerer uden for Danmark? Svaret var: Federated Hermes EOS.

Forbundssekretær Kim Fusager giver et indblik i den nye 
VVS-Energiuddannelse og hvilken betydning at den har 
for den grønne omstilling og de kommende generatio-
ner.

Årsmødet blev afsluttet med BANKO hvor der var fine 
præmier til vinderene.

Nyt fra Blik & RørUngdom



Vi mangler dit indlæg til bladet.  
Næste deadline er  

den 27. september 2021 

OVERBLIK udgives 3 gange årligt af: Blik & Rør Kreds Sydjylland-Fyn - Ansvh. Jørgen Jakobsen

Kreds Sydjylland-Fyn 59005 Blik-Rør Fyn

OVERBLIK udgives af: Blik & Rør, Sydjylland-Fyn. Ansv.h. Niels Braby

 

B 
 

 
Kreds  
Sydjylland-Fyn                    59005 Blik-Rør Fyn 

OVERBLIK udgives af: Blik & Rør, Sydjylland-Fyn. 

B L I K 

R Ø R 

 

Ledige uger i kredsens sommerhuse 
Hvis du og din familie har lyst til en forlænget weekend eller et ugeophold uden for 
hovedferien er der forsat muligheder. Husene ligger i Houstrup og Bork Havn.  

Udlejnings priser for år 2012/13 er følgende: 
• Uge 25 – 34 (begge inkl.) og uge 42  pris pr. uge 2.500 kr. 
• Øvrige uger   pris pr. uge 1.700 kr. 
• Weekend (torsdag kl. 16.00-søndag kl. 16.00)         800 kr. 
• Mellemdage (søndag kl. 16.00 - torsdag kl. 16.00)     800 kr. 
Priserne er inkl. Elforbrug. 

Houstrup er ledig i følgene uger: 26-33-36*-41*-45*-48-49-50-51-52 
I uger markeret med *, er huset kun ledig fra søndag til torsdag. 
Bork Havn er ledig i følgene uger: 38-39-40-43-44-45-46-47-48-49-50-51, samt julen. 
Begge huse er også ledige i januar 2013, huset i Bork dog pånær 1. januar. 

 

Hvis ovennævnte skulle have din interesse, så ring til Mie Mathiasen på tlf. nr. 36 38 35 50. 
 
 

Forbundets grundkurser 
 

Så  starter  forbundet  igen  op  med  G‐kurser,  men 
som  noget  nyt  er  forløbet  på  2  uger,  i  stedet  for 
som tidligere 3 uger. Kursusstedet er også flyttet fra 
Helsingør  til  Metalskolen  i  Jørlunde,  og  bliver  af‐
holdt i ugerne 45 og 48. 
Skolen  er  beliggende  i  naturskønne  omgivelser,  og 
fritidsfaciliteterne  på  Jørlunde  er  også  rigtig  gode, 
med  svømmehal,  motionsrum,  robåde,  fiskeudstyr 
og meget mere. 
Vi  har  desuden mulighed  for  at  nyde  fordelene  af 
skolens  undervisningserfaringer,  samt  transport 
muligheder fra dels lufthavnen og fra Høje Taastrup 
station i forbindelse med kursus start og afslutning. 

 
PÅ grundkurset kommer man bl.a. ind på følgende: 
• Taleteknik 
• Forbundets struktur og love 
• Sikkerhed og Miljø 
• Overenskomster 
• Det fagretlige system 
• Personlig udvikling 
• Møde‐ og forhandlingsteknik 
• Medier og sprog 
• Besøg i forbundshuset. 

 

Houstrup Bork Havn 

 

B 

 
 
 
Kreds Sydjylland-Fyn                    59005 Blik-Rør Fyn 

OVERBLIK udgives af: Blik & Rør, Sydjylland-Fyn - Ansvh. Anker Danielsen 

B L I K 

R Ø R 

PAINTBALL - GRIL  
KLUBMØDE 

Hos Blik & RørUngdom - Fyn 
Fredag den 29. august 2014 kl. 18.00 
Aftenens program: 
18.00 Vi mødes hos Blommenslyst 

Paintball. Korsbjerg 30, 5491 
Blommenslyst 

 
20.30 Grillen er klar med diverse grill 

retter 
 Og ”læskedrikke er sat på køl” 
 Vi holder klubmøde 
 Kammeratligt samvær. 
22.00 Klubaftenen slutter. 
Tilmelding: 
Af hensyn til bestilling af mad og Paintball skal 
du tilmelde dig senest onsdag den 20. august, 
ved enten at sende en SMS til 51 53 31 55 og  
 

 
skriv dit navn og mrk. Grill, eller ringe ind på 36 
38 35 50. 

Snyd ikke dig selv for denne festlige aften i selskab 
med dine lærekammerater. 

PS: skulle der være lærlinge fra andre af kredsens 
afdelinger som kunne tænke sig at være med, så 
kontakt Niels eller Jørgen på hhv. 51 53 31 55 / 31 
53 31 51. 

Et godt tilbud 
Der er stadig ledige uger i vores 

sommerhuse 
Houstrup er ledig i følgende uger:  

Fredag til fredag: 
34-35-37-38-39-
40-41-44-45-48-
49-50-51-52. I 
2015 ugerne 1 - 
10.  

Bork Havn er 
ledig i følgen-
de uger:  
Fredag til fre-
dag: 36-37-38-
39-40-41-42-43-

46-48-49-50-51-52. I 2015 ugerne 2 - 10. Mu-
lighed for mellemdage, søn.-tors. i ugerne 44-
45.  
Hvis ovennævnte skulle have din interesse, 
så ring til Mie Mathiasen man. – tors. fra 
09.00-13.00 på tlf. nr. 36 38 35 58, eller send 
en mail på mhm@blikroer.dk. 
 
Vi mangler dit indlæg til 
bladet. 
Næste deadline er d. 14. 
november 2014. 

Blik & RørUngdom 

Flyttedag 
Som nævnt i sidste kredsblad, besluttede vi på repræsen-
tantskabsmødet i foråret, at arbejde hen imod at samle vores 
aktiviteter på ét kredskontor. 

Siden er tingene gået rigtigt hurtigt, og når du læser dette 
blad, så er vi flyttet fra kontoret i Kolding, og ind på vores nye 
kontor i Middelfart. Nyt kontor skal tages med nogle forbe-
hold, da der skal laves lidt ombygning/renovering før det pas-
ser til vores behov.  

Vi forventer at håndværkerne er helt færdige inden jul, og 
derfor kører Odensekontoret videre som hidtil, så vi hele ti-
den kan yde den bedst mulige service for jer. Først i midten 
af januar 2015 forventer vi at flytte fra kontoret i Odense. 
Skulle der mod forventning opstå lidt ventetid ved henvendel-
se til os, må vi bede om jeres forståelse. 

Til gengæld tror vi på, når vi først får det hele op at køre, at vi 
kan yde en endnu bedre medlemsservice for medlemmerne. Vi 
tror også at beslutningen om et fælles kontor kan styrke vores øko-
nomi, og dermed være med til at holde vores kontingent i ro. Frem-
tiden vil vise om vi har ret. 

Men det er ikke kun i vores kreds at udviklingen er i gang. Også på 
forbundsplan rykker man sammen i nyt forbundshus med elektrike-
re og malere, således at man kan øge samarbejdet på en lang 
række områder, og hermed sikre den bedst mulige medlemsservice 
for færrest kroner. 

På den netop overståede kongres, som du kan læse mere om an-
det steds i bladet, var det en entydig holdning at Blik & Rør skal 
bestå som et selvstændigt forbund. Men det vil kræve at vi hele 
tiden er under udvikling, og forstår at udnytte de nye teknologier til 
gavn for medlemmerne. Jeg mener, med de beslutninger vi har 
truffet i kredsen, at vi på rette vej og står godt rustet til fremtiden. 

Farvel og tak 
Som I kan læse andet steds i bladet, er denne leder den sidste jeg 
skriver i vores blad, ligesom dette er det sidste blad med mig som 
ansvarshavende. Det har været en lang rejse, siden jeg havde an-
svaret for det første nummer af Blikfang som udkom i 1984 i Kreds 
5 som det hed dengang. Det var før der var noget der hed compu-

ter og stavekontrol, og det hele blev skrevet på 
maskine med korrekturbånd, noget mere lang-
sommeligt end i dag, og som i kan se på det 
indsatte billede af forsiden, måtte vi tegne 
overskrifterne i hånden. 
I øvrigt var kontingentet for 1985, som blev 
oplyst i bladet 580,00 kr. pr. mdr. Lønstatistik-
ken i bladet viste en gennemsnitlig timeløn på 
61,55 kr. pr. t. Så måske er kontingentet i dag 
ikke så høj som vi tror. 

Jeg vil gerne bruge de sidste linier her til at 
sige tak for, at jeg har fået lov at arbejde som tillidsmand i Blik & 
Rør i så mange år. Det har været en lang tur hvor meget er ændret. 
Behovet for at sikre jer de bedste løn og arbejdsforhold har dog 
altid været der, og er der stadig. Vi oplever hele tiden medlemmer 
som ikke får de ydelser som de har krav på. 

Anker Danielsen 

 

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 

 
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: 

Steen Hansen 
Tlf. 36 38 35 56 Mobil 51 53 31 56 

sth@blikroer.dk 
 

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 
 

Kontorassistent - bogholderi: 
Helle Terkelsen 
Tlf. 36 38 35 59 

Vi mangler dit indlæg 
til bladet.
Næste deadline er 
d. 22. juni 2015.

Et godt tilbud
Der er stadig ledige uger i vores sommerhuse

       Houstrup er ledig i følgende uger: 
       UGER 2015 (fredag-fredag): 13-15-23-24-25-26-27-32- 
       33-37-39-40-41-42-43-46-49-50-51-52
       MELLEMDAGE 2015 (søndag-torsdag): 11-12-13-17-18- 
       19-24-37-39-40-41-43-44-45-46-47-48-49-50-51
       WEEKENDER 2015 (torsdag-søndag):
       10-12-16-39-40-43-45-46-48-49-50-51

       UGER 2016 (fredag-fredag): 1-2-3-4-5-6-7-8 
       
       Bork Havner ledig i følgende uger: 
       UGER 2015 (fredag-fredag): 12-15-16-17-19-20-21-22-23- 
       25-26-27-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43-44-45- 
       46-47-48-49-50-51-52
       MELLEMDAGE 2015 (søndag-torsdag): 10-11-12-13-15- 
       16-17-19-20-21-22-23-35-36-37-38-39-40-41-43-44-45- 
       46-47-48-49-50-51-52
       WEEKENDER 2015 (torsdag-søndag): 11-12-15-16-19-20- 
       21-22-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52
 
       UGER 2016 (fredag-fredag): 2-3-4-5-6-7-8

Hvis ovennævnte skulle have din interesse, så ring til Mie 
Mathiasen man. – tors. fra 09.00-13.00 på tlf. nr. 36 38 35 58, eller send en mail på mhm@blikroer.dk.

   B 
                   Kreds Sydjylland-Fyn    59005 Blik-Rør Fyn 
 
 
 
 

OVERBLIK udgives af: Blik & Rør, Sydjylland-Fyn - Ansvh. Niels Braaby 
 

 

Et godt tilbud 
Der er stadig ledige uger i vores som m erhuse 

 
Houstrup er ledig i følgende uger:  
UGER 2015 (fredag-fredag): 13-15-23-24-25-26-27-32-
33-37-39-40-41-42-43-46-49-50-51-52 
MELLEMDAGE 2015 (søndag-torsdag): 11-12-13-17-18-
19-24-37-39-40-41-43-44-45-46-47-48-49-50-51 
WEEKENDER 2015 (torsdag-søndag):10-12-16-39-40-
43-45-46-48-49-50-51 

 
UGER 2016 (fredag-fredag): 1-2-3-4-5-6-7-8 

 
 

Bork Havn er ledig i følgende uger:  
UGER 2015 (fredag-fredag): 12-15-16-17-19-20-21-22-
23-25-26-27-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43-44-45-
46-47-48-49-50-51-52 
MELLEMDAGE 2015 (søndag-torsdag): 10-11-12-13-15-
16-17-19-20-21-22-23-35-36-37-38-39-40-41-43-44-45-
46-47-48-49-50-51-52 
WEEKENDER 2015 (torsdag-søndag): 11-12-15-16-19-
20-21-22-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-48-49-50-
51-52 

  
UGER 2016 (fredag-fredag): 2-3-4-5-6-7-8 

 
Hvis ovennævnte skulle have din interesse, så ring til Mie  
Mathiasen man. – tors. fra 09.00-13.00 på tlf. nr. 36 38 35 58, eller send en mail på 
mhm@blikroer.dk. 
 

 
 

 
 

 
Vi mangler dit indlæg til 
bladet. Næste deadline er d. 
26. juni 2015. 

   B 
                   Kreds Sydjylland-Fyn    59005 Blik-Rør Fyn 
 
 
 
 

OVERBLIK udgives af: Blik & Rør, Sydjylland-Fyn - Ansvh. Niels Braaby 
 

 

Et godt tilbud 
Der er stadig ledige uger i vores som m erhuse 

 
Houstrup er ledig i følgende uger:  
UGER 2015 (fredag-fredag): 13-15-23-24-25-26-27-32-
33-37-39-40-41-42-43-46-49-50-51-52 
MELLEMDAGE 2015 (søndag-torsdag): 11-12-13-17-18-
19-24-37-39-40-41-43-44-45-46-47-48-49-50-51 
WEEKENDER 2015 (torsdag-søndag):10-12-16-39-40-
43-45-46-48-49-50-51 

 
UGER 2016 (fredag-fredag): 1-2-3-4-5-6-7-8 

 
 

Bork Havn er ledig i følgende uger:  
UGER 2015 (fredag-fredag): 12-15-16-17-19-20-21-22-
23-25-26-27-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43-44-45-
46-47-48-49-50-51-52 
MELLEMDAGE 2015 (søndag-torsdag): 10-11-12-13-15-
16-17-19-20-21-22-23-35-36-37-38-39-40-41-43-44-45-
46-47-48-49-50-51-52 
WEEKENDER 2015 (torsdag-søndag): 11-12-15-16-19-
20-21-22-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-48-49-50-
51-52 

  
UGER 2016 (fredag-fredag): 2-3-4-5-6-7-8 

 
Hvis ovennævnte skulle have din interesse, så ring til Mie  
Mathiasen man. – tors. fra 09.00-13.00 på tlf. nr. 36 38 35 58, eller send en mail på 
mhm@blikroer.dk. 
 

 
 

 
 

 
Vi mangler dit indlæg til 
bladet. Næste deadline er d. 
26. juni 2015. 

Flyttedag 
Som nævnt i sidste kredsblad, besluttede vi på repræsen-
tantskabsmødet i foråret, at arbejde hen imod at samle vores 
aktiviteter på ét kredskontor. 

Siden er tingene gået rigtigt hurtigt, og når du læser dette 
blad, så er vi flyttet fra kontoret i Kolding, og ind på vores nye 
kontor i Middelfart. Nyt kontor skal tages med nogle forbe-
hold, da der skal laves lidt ombygning/renovering før det pas-
ser til vores behov.  

Vi forventer at håndværkerne er helt færdige inden jul, og 
derfor kører Odensekontoret videre som hidtil, så vi hele ti-
den kan yde den bedst mulige service for jer. Først i midten 
af januar 2015 forventer vi at flytte fra kontoret i Odense. 
Skulle der mod forventning opstå lidt ventetid ved henvendel-
se til os, må vi bede om jeres forståelse. 

Til gengæld tror vi på, når vi først får det hele op at køre, at vi 
kan yde en endnu bedre medlemsservice for medlemmerne. Vi 
tror også at beslutningen om et fælles kontor kan styrke vores øko-
nomi, og dermed være med til at holde vores kontingent i ro. Frem-
tiden vil vise om vi har ret. 

Men det er ikke kun i vores kreds at udviklingen er i gang. Også på 
forbundsplan rykker man sammen i nyt forbundshus med elektrike-
re og malere, således at man kan øge samarbejdet på en lang 
række områder, og hermed sikre den bedst mulige medlemsservice 
for færrest kroner. 

På den netop overståede kongres, som du kan læse mere om an-
det steds i bladet, var det en entydig holdning at Blik & Rør skal 
bestå som et selvstændigt forbund. Men det vil kræve at vi hele 
tiden er under udvikling, og forstår at udnytte de nye teknologier til 
gavn for medlemmerne. Jeg mener, med de beslutninger vi har 
truffet i kredsen, at vi på rette vej og står godt rustet til fremtiden. 

Farvel og tak 
Som I kan læse andet steds i bladet, er denne leder den sidste jeg 
skriver i vores blad, ligesom dette er det sidste blad med mig som 
ansvarshavende. Det har været en lang rejse, siden jeg havde an-
svaret for det første nummer af Blikfang som udkom i 1984 i Kreds 
5 som det hed dengang. Det var før der var noget der hed compu-

ter og stavekontrol, og det hele blev skrevet på 
maskine med korrekturbånd, noget mere lang-
sommeligt end i dag, og som i kan se på det 
indsatte billede af forsiden, måtte vi tegne 
overskrifterne i hånden. 
I øvrigt var kontingentet for 1985, som blev 
oplyst i bladet 580,00 kr. pr. mdr. Lønstatistik-
ken i bladet viste en gennemsnitlig timeløn på 
61,55 kr. pr. t. Så måske er kontingentet i dag 
ikke så høj som vi tror. 

Jeg vil gerne bruge de sidste linier her til at 
sige tak for, at jeg har fået lov at arbejde som tillidsmand i Blik & 
Rør i så mange år. Det har været en lang tur hvor meget er ændret. 
Behovet for at sikre jer de bedste løn og arbejdsforhold har dog 
altid været der, og er der stadig. Vi oplever hele tiden medlemmer 
som ikke får de ydelser som de har krav på. 

Anker Danielsen 

 

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 

 
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: 

Steen Hansen 
Tlf. 36 38 35 56 Mobil 51 53 31 56 

sth@blikroer.dk 
 

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 
 

Kontorassistent - bogholderi: 
Helle Terkelsen 
Tlf. 36 38 35 59 

Løveparkvej 3 Givskud · 7323 Give
Program:
Kl. 10.00  Givskud Zoo åbner og billetterne afhentes i administrationsbyg-

ningen, som ligger lige inden man kører ind i Givskud Zoo. Billet-
terne skal afhentes mellem kl. 10.00 -11.30. Her vil Blik og Rør stå 
og udlevere dem til jer.

Kl. 12.00 Vi mødes ved grillen i teltet ved P3

Kl. 12.30 -13.30 Rør og spørg for børnene i teltet ved P3

Kl. 18.00 Givskud Zoo lukker.

Blik & Rør betaler indgangen og er vært ved pølser fra grillen. Du skal selv medbrin-
ge/købe drikkevarer m.v.

Tilmelding:
Tilmeld dig pr. mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk  Husk at skrive dit navn i mailen og 
deltagerantal:  Voksne (max 2), børn over 12 år, børn 3-11 år, børn u. 3 år.

Har du spørgsmål til ovennævnte er du velkommen til at kontakte Kredskonto-
ret på tlf. 36383550

Tilmeldingsfristen er fredag d. 13. august 2021.

Vi håber at se jer til god dag i Givskud Zoo 😊 

Familiedag i Løveparken 
  Givskud Zoo

Søndag den 22. august 2021
Arrangementet  

er for alle  
medlemmer og deres  

hjemmeboende  
børn

mailto:sydjylland-fyn@blikroer.dk

