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Alle afdelingens
medlemmer ønskes 

en glædelig jul og 
et godt nytår
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Dansk El-Forbund Fyn

Orienteringsmøder 2011

Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.
Møderne afholdes følgende steder:

Tirsdag den 8. november kl. 17.30
på Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16 i Svendborg

Tirsdag den 22. november kl. 17. 30
på Restaurant Næsbyhoved Skov, Kanalvej 52 i Odense

Programmet vil være: 
1. Aktuelt nyt fra afdeling og forbund
2. A-kasse nyt

Alle møderne forventes afsluttet kl. 20.30

Da vi starter møderne med lidt at spise, er tilmelding nødvendig  
senest 2 dage før mødet på tlf.: 66 12 52 05, e-mail: fyn@def.dk eller  
ved indsendelse af talonen bagerst i bladet

Jørn Kaspersen
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Kultur- og Aktivitetsudvalget

Juletræsfest
Dansk El-Forbund Fyn´s juletræsfest afholdes lørdag den 17. december 2011 

mellem kl. 13.30 og kl. 16.45 på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 
5220 Odense SØ

Det store nissehold vil underholde børnene med sang og dans

På børnebilletterne udleveres 1 sodavand og 1 godtepose

Efter uddeling af godteposer er der tegnefilm og herudover trækkes der lod om 
julegaver på nummeret på børnebilletten

Alt dette for kun kr. 30,- pr. børnebillet

For de voksne er der mulighed for at købe en voksenbillet til kun kr. 30,- pr. stk.

På denne billet udleveres en kop kaffe eller te samt et stykke wienerbrød.

Billetterne kan købes i afdelingen fra den 17. november 
til og med den 15. december



Seniorklubben

Juledekorationsfremstilling
Så er det snart jul med alle dens traditioner.

Derfor vil seniorklubben atter invitere til denne succesrige formiddag, hvor 
vi fremstiller juledekorationer efter bedste evne.
                             
Dagen er tirsdag den 22. november 2011

Du og din ledsager møder kl. 10.00., hvor der serveres kaffe. Har I bagt vil
vi da gerne have en smagsprøve.
 
Efter kaffen går vi i gang med det kreative – klubben leverer gran, ler og almindelige lys 
i moderat størrelse.

Skal du bruge store lys, bedes du selv medbringe dem, ligesom det vil være dejligt om 
du eventuelt har dekorationsmaterialer med – enten fra din have eller fra naturen.

Efter endt arbejde er der spisning. 

Du er velkommen til at medbringe din egen mad eller bestille mad ved tilmeldin-         
gen. Pris 60,00 kr. pr. deltager. Klubben betaler det resterende beløb til spisningen
og er vært ved en øl eller vand.

Maden bestilles samtidig med tilmeldingsfristens udløb, og tilmeldingen er derfor 
bindende.

Af hensyn til borddækning mv. er tilmelding nødvendig senest den 14. november   
på telefon 66 12 52 05 eller ved brug af tilmeldingsblanketten.
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i seniorklubben 
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Seniorklubben

Julefrokost
Atter i år har Seniorklubben fornøjelsen at invitere alle seniorklubmedlemmer, pensioni-
ster og efterlønnere med ledsager til en julefrokosttur til det Sønderjyske.

Tirsdag den 29. november kl. 08.30. Fra Helgavej
Der er mulighed for af- og påstigning på parkeringspladsen Staurby ved Middel-
fart, frakørsel 58, efter aftale.                                       

Når alle er samlet i bussen, kører vi direkte mod Jylland og til grænsen ved Padborg 
Husk passet. Dog vil der undervejs være en kort pause, hvor seniorklubben giver en 
forfriskning. Kort tid efter gør vi holdt ved det store center Fleggård, hvor der bliver 
lejlighed til at gøre juleindkøb med mere, inden vi kører tilbage over grænsen til Holbøl 
Landbohjem ved Kruså, hvor den flinke vært Finn venter os med en lækker julefrokost 
efter bedste sønderjyske traditioner.  

Drikkevarer der nydes på Holbøl Landbohjem er for egen regning.

På hjemvejen gøres der holdt på en rasteplads, hvor der er en lille forfriskning.

Forventet hjemkomst mellem kl. 17.30 og kl. 18.30.

Prisen er for medlemmer af seniorklubben kr. 220,- pr. person. Er du ikke medlem,
koster et medlemskab kr. 150,- pr. år + deltagergebyr.

Tilmeld dig hurtigst muligt, da deltagerantallet er max 48 personer!!

Tilmelding kan ske på telefon 66 12 52 05 eller ved brug af tilmeldingsblanketten.
Sidste frist for tilmelding er mandag den 21. november kl. 12.00.

Da der skal bestilles mad på forhånd er tilmeldingen bindende og betaling finder
sted i kælderen umiddelbart før turen – mellem kl. 08.10. og kl. 08.25.
    
Er du/I forhindret i at møde op på selve udflugtsdagen skal du ringe på telefon

23 62 95 69            eller       51 74 72 48
Poul Erik/Smalle                  Jørgen
  
Med venlig hilsen
Seniorklubben



Milliarder på vej til medlemmerne i Industriens Pension

Medlemmerne får overført et stort engangsbeløb til deres pension, og de kan 
fremover tage hele opsparingen med, hvis de får nyt arbejde og skal med i en 
anden pensionsordning.

Industriens Pensions 400.000 medlemmer får til næste år udloddet selskabets fælles 
opsparing. 

Udlodningen sker, fordi Industriens Pension den 1. december 2011 går over til markeds-
rente og derfor ikke længere har brug for en fælles opsparing til at sikre medlemmerne 
en stabil rente. 

Den fælles opsparing udgør på nuværende tidspunkt ca. 13 mia. kr. Det svarer til ca. 20 
pct. af den samlede opsparing. Størrelsen af den fælles opsparing påvirkes af udviklin-
gen på de finansielle markeder frem til 1. december 2011.

Med skiftet til markedsrente følger Industriens Pension udviklingen på pensionsmarke-
det, hvor mange selskaber gennem de seneste år er gået væk fra gennemsnitsrente og 
over på markedsrente.  

Industriens Pension er ikke presset økonomisk til at gennemføre denne ændring. 
Selskabet råder over store reserver og har ingen problemer med at leve op til de skær-
pede solvenskrav fra EU. Ændringen sker alene for at sikre medlemmerne den bedst 
mulige pensionsordning.

• Pensionsordningen bliver mere fair

• Medlemmerne får pengene automatisk

• Målet er størst mulig økonomisk tryghed

Mere information
På www.industrienspension.dk kan du læse mere om ændringen og se, hvad den 
betyder for dig.

Dansk El-Forbund Fyn
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TILMELDINGSBLANKET
c Juledekorationsfremstilling i Seniorklubben den 22. november kl. 10.00
 Antal deltagere: __________   Antal deltagere til spisning: ______
 Medlems nr.: _________________________
 
c Julefrokosttur med Seniorklubben den 29. november, kl. 8.30
 Antal deltagere: __________   
 Medlems nr.: _________________________

c Orienteringsmøde, den 8. november kl. 17.30 i Svendborg
 på Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16
 Medlems nr.: _________________________

c Orienteringsmøde, den 22. november kl. 17.30 i Odense
 på Restaurant Næsbyhoved Skov, Kanalvej 52
 Medlems nr.: _________________________

Bruger du denne tilmeldingsblanket,   Sendes til:
bemærk da tilmeldingsfristen. Dansk El-Forbund Fyn
Bemærk navn og adresse står på bagsiden Helgavej 22 · 5230 Odense M

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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Elposten
Vi i redaktionen ønsker alle en glædelig 
jul samt et godt nytår.
Vi vil i 2012 fortsat være ude med 
oplysninger og aktiviteter fra den fynske 
afdeling.

Bladudvalget



www.helmertryk.dk

Dansk EL-Forbund
Helgavej 22

5230 Odense M

Dansk El-Forbund Fyn Tlf.: 66 12 52 05
Helgavej 22 Fax: 65 91 81 56
5230 Odense M E-mail: fyn@def.dk
 Hjemmeside: www.def.dk/fyn

Åbningstider:
Mandag og tirsdag: kl. 09.00 - kl. 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 09.00 - kl. 17.30
Fredag: kl. 09.00 - kl. 12.00


