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Klik ind på hennemoelleaa.dk, hvor vi holder dig 
opdateret med sæsonens menu
og spændende aktiviteter.

MORTENSAFTEN
Den 10.-11. november 2016
Slip for stegeosen i dit eget hjem og 
lad os forkæle dig og din familie med 
et hyggeligt ophold i anledning af 
Mortensaften.
Ankomst torsdag d. 10. november 
Der serveres kaffe og kage kl. 15.00 
og en 3-retters menu om aftenen 
(forret, andesteg og Ris a la mande
til dessert).
Fredag: Ta’ selv morgenbord. 
Derefter afrejse.

Pris pr. person 
Normalpris 990 kr. 

Medlemspris pr. person 693 kr.

Der ydes max. rabat for 4 personer pr. 
medlemskort.

FORLÆNGET WEEKEND 
inkl. ½ pension
Tid til forkælelse? Bestil en forlænget 
weekend med ½ pension på Henne 
Mølle Å Badehotel.
Ankomst fredag, hvor der serveres 
en 2-retters menu.
Lørdag: Ta’ selv morgenbord. 
Aften: 3-retters menu
Søndag: Ta’ selv morgenbord. 
Derefter afrejse.

Pris pr. person 
Normalpris 1.950 kr. 
(Enkeltværelse 2.295 kr.)

Medlemspris pr. person 1.365 kr.
(Enkeltværelse 1.607 kr.)

Der ydes max. rabat for 4 personer pr. 
medlemskort.

MINIFERIE (4 DAGE)
inkl. ½ pension
Trænger du til en miniferie, tilby-
der Henne Mølle Å Badehotel et 
4 dages ophold (3 overnatninger) 
med ½ pension. Tilbuddet gælder 
kun ved ankomst søndag, mandag 
eller tirsdag. 

Pris pr. person (uge 34-47)
i dobbeltværelse
Normalpris 2.050 kr. 
(Enkeltværelse 2.650 kr.)
Medlemspris pr. person 1.435 kr.

(Enkeltværelse 1.855 kr.)

Der ydes max. rabat for 4 personer pr. 
medlemskort.

Kontakt os på 
tlf. 76 52 40 00

Meld dig ind i dag og opnå rabat
Som medlem af Frie Funktionærers fagforening opnår du en 
særlig medlemsrabat, når du selv bor på hotellet. Har du teg-
net Frie Mini, skal du opgradere til Frie Favorit/Frie Elite for 
at kunne opnå rabatten.

Henne Mølle Å Badehotel
Kom til Henne Mølle Å Badehotel ved Vesterhavet og lad os forkæle dig!

Glæd dem
du holder af
– med et gavekort
til Henne Mølle Å

Badehotel
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Forbered din hjerne på forandring
Din hjerne er programmeret til at tro, at forandring er 
farligt, men faktisk kan du træne den til at tænke ander-
ledes, når du oplever nye udfordringer, forklarer sociolog 
Anette Prehn.

Indhold:

35

28 Sig fra og find dit ståsted	 	 	 	 	
Den bogaktuelle psykologiprofessor Svend Brinkmann 
stiller spørgsmålstegn ved, om det at sige fra og stå fast 
er mere meningsfuldt end at omfavne enhver udvikling 
eller forandring.

30 Makeover
Se Annette Schlosseraks forvandling efter besøget hos 
D&D Art of Hair og Magasins personlige shopper og få 
gode råd til, hvordan du præsenterer dig bedst i arbejds-
livet.
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42 Badehotellet bliver 80 år	
Det velbevarede feriefristed ved Henne Mølleå kan fejre 
80 år på adressen. På trods af de mange år bag den yder-
ste klitrække ved Vesterhavet har hotellet ikke mistet sin 
enkle charme.

 Fra reality til real business
Vi skal turde sige ”fuck janteloven”, 
mener Mascha Vang, der trods 
modgang selv har skabt sin karriere 
fra realitystjerne til millionær med 
en god portion vilje og ukuelighed.

14 35 Ny formand i Frie Funktionærer	
Finn D. Aalestrup har overtaget formandsposten. 
Læs hvad han ser som sin vigtigste opgave, og hvor 
han ønsker, at Frie Funktionærer skal bevæge sig hen 
i fremtiden.

38 Overreaktion fra chefen kostede 
Hanne jobbet
Hanne Christensen lagde et gammelt billede på Facebook 
fra en ferie, mens hun var syg. Det førte til en bortvisning 
for at snyde med sin sygemelding. Nu har Frie Funktionæ-
rer stævnet virksomheden.

Glæd dem
du holder af
– med et gavekort
til Henne Mølle Å

Badehotel

10

10
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Nogle forandringer er uundgåelige, uan-
set hvor meget man som medarbejder står 
fast. Det oplevede de ansatte i ERA blandt 
andre, da finanskrisen ramte den familie-
ejede transportvirksomhed, der var tæt 
på konkurs. I sådan en krise er det altafgø-
rende, at kommunikationen mellem ledelse 
og ansatte fungerer bedst muligt, så de 
ansatte ved, hvad der kommer til at foregå, 
og i hvilken retning, virksomheden bevæ-
ger sig hen. Hvordan de ansatte kom igen-
nem den forandringsproces, kan du også 
læse mere om i magasinet.

Frie Funktionærer har også oplevet en 
stor forandring, da Randi Laursen valgte 
at takke af som formand, og jeg blev valgt 
som ny formand på delegeretmødet i juni 
2016. En stor tak til Randi, der har stået i 
spidsen for, at Frie Funktionærer i dag er 
en attraktiv fagforening for funktionærer.

At overtage formandsposten er en stor 
forandring for mig. Nye opgaver og funkti-
oner skal indarbejdes, og der skal samtidig 
tænkes fremad: Hvordan ser det fremtidi-
ge arbejdsmarked ud? Hvordan kan vi som 
fagforening og a-kasse bidrage til, at vores 
medlemmer klædes godt på til et arbejds-
marked i konstant forandring?  n

i lever i en verden i konstant for-
andring … udviklingen går hur-
tigere. Arbejdsopgaver afløses 
af nye, der i starten kan skabe 
utryghed hos nogle, mens andre 

ser nye spændende opgaver. Er vi gode
til at se muligheder frem for trusler, bliver
vi mere attraktive på arbejdsmarkedet.

Men er enhver form for forandring
nødvendigvis godt? 
Nej mener psykologiprofessor Svend 
Brinkmann, som Magasin FRIE har talt 
med. Nogle gange må man stå fast på 
sine værdier. Ikke fordi man er imod for-
andring, men simpelthen fordi enhver 
form for forandring ikke nødvendigvis 
fører noget bedre med sig. Det er faktisk 
muligt at være omstillingsparat, men 
samtidig også sige fra, fordi erfaring og 
sagkundskab taler imod forandringen, 
mener Svend Brinkmann. Men det kan 
være svært i tider, hvor enhver form for 
udvikling er så meget i fokus.

Af Finn D. Aalestrup, formand

5041 0867
Svanemærket tryksag
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Nyt crm-system giver medarbejderne i Frie Funktionærer bedre mulighed for at hjælpe 
medlemmerne med at få det optimale ud af deres medlemskab.

rm-systemet med det rare tilnavn 
”CRaM” er i foråret blevet sat i drift 
hos Frie Funktionærer. Det var til 
stor glæde både for projektgrup-
pen og for de ansatte. Formålet 

er nemlig, at de afdelinger, der har den 
daglige kontakt med medlemmerne, bliver 
bedre klædt på til at betjene medlem-
merne bedst muligt.

Kim Hyrup Abildgaard, der har været pro-
jektleder på implementeringen af syste-
met, forklarer, at systemet både skaber 
mere overblik for de ansatte og forhå-
bentlig giver medlemmerne bedre service.

– Med CRaM kan medarbejderne blandt 
andet få oplysninger om aktiviteter i nær-

C
Af Maria Skovbjerg Henriksen

CRaM giver 
medlemmerne bedre service

heden af medlemmet, de er i kontakt med, 
og de kan også se hvilket medlemskab, 
de har valgt og på den baggrund give den 
bedste individuelle rådgivning.

Mere målrettet service
Arbejdet med crm-systemet startede 
allerede i efteråret 2015 og kom i drift i 
maj måned 2016. Og der er stor glæde i 
afdelingerne over at kunne optimere kon-
takten til hvert enkelt medlem.

Både i kvikservice, der tager imod alle 
opkald, og i salgsafdelingen har konsulen-
terne oplevet en forskel for deres dag-
lige kontakt med medlemmerne, når de 
kontakter Frie Funktionærer. Det gælder 

både, når de skal hjælpe medlemmerne til 
at tilmelde sig arrangementer, anbefale 
relevante medlemstilbud eller fx rådgive 
om forsikringsaftaler osv.

En anden fordel er, at det er blevet nem-
mere at se, hvem der har henvendt sig,   
så medlemmerne hurtigere kan kontak-
tes. Samtidig er det nu muligt at se, hvil-
ken medarbejder, medlemmet tidligere 
har været i kontakt med, så det så vidt 
muligt er samme person, som medlemmet 
møder i telefonen igen.

– Det er alt sammen med til at give en 
bedre oplevelse af service fra vores side, 
siger Kim Hyrup Abildgaard.   n

|  Nyhed  |  
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1.  Du kan kun ændre det, du er bevidst om
Første skridt er at indrømme, hvis du har en tendens til 
at havne i offerrollen. Overvej ærligt, hvordan du egent-
lig oplever din nuværende arbejdssituation.

3.  Lad ikke fantasien løbe af med dig
Når problemerne hober sig op, kan fantasien løbe af 
med os, og vi overfortolker måske situationen. Forsøg 
at holde dig til det, der er virkelighed.

Kilde: LeadYourSelf.dk

Få 4 tips til at træde ud af offerrollen, hvis du en 
gang imellem føler dig uretfærdigt behandlet på 
arbejdspladsen. 

Så husk at komme 
op fra kontorstolen 
i løbet af din ar-
bejdsdag!

Sidning er det nye rygning

Er du offer eller leder
i dit eget arbejdsliv? 

2.  Stop op!
Stop dig selv, hvis offer-følelsen rammer dig. Mind dig 
selv om, at du har et andet valg – nemlig at tage ansvar 
og proaktivt søge løsninger på dit problem.

4.  Fokusér på det, du har indflydelse på
Det er fristende at bruge energi og opmærksomhed 
på alt det, der ikke fungerer og skaber problemer i dit 
arbejdsliv. Men for at træde ud af offerrollen er du nødt 
til at skelne skarpt mellem det, du har indflydelse på, og 
det du reelt ikke kan ændre. Personligt lederskab hand-
ler om at fokusere sin energi på det, som du kan ændre 
og har indflydelse på.

Statens Institut for folkesund-
hed fastslår, at folk med kontor-
job sidder ned i gennemsnit 
11 timer om dagen. Det er ikke 
godt. Ifølge en finsk undersøgel-
se har du mærkbart større risiko 
for at dø før tid, hvis du sidder 
ned mere end 7 timer om dagen.
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Sidning er det nye rygning

”Ståsteder” er efterfølgeren til Svend 
Brinkmanns bestseller ”Stå fast” fra 
2014, hvor han gør op med selvhjælps-
bøgerne og anbefaler mere nej-hat. I 
sin nye bog forsøger han at give svar 
på, hvorfor vi skal stå fast, og hvad det 
er vi skal stå fast på.

Selv kalder han sine bud på ståsteder 
for 10 gamle ideer til en ny verden:

Det gode  |  Værdigheden  |  Løftet  |  Selvet  |  Sandheden  |  
Ansvaret  |  Kærligheden  |  Tilgivelsen  |  Friheden  |  Døden

Hvert eksistentielle ståsted har sit eget kapitel, hvor psykologi-
professoren med hjælp fra bl.a. filosofien diskuterer værdien af 
dem i en verden, hvor alting tilsyneladende handler om, hvad vi 
selv kan få ud af livet.

Med udgangspunkt i Platon, Aristoteles og flere af datidens store 
tænkere tager Svend Brinkmann læseren højt op i sin individ-
kritiske luftballon og tvinger læseren til at betragte livet fra et nyt 
perspektiv. Det handler om etik, moral og værdier og tilværelsens 
dybere mening.

Om man kan lide, hvad man ser deroppefra, må være op til den 
enkelte læser. Men det er i hvert fald en oplevelse, der kan få hjer-
nen til at slå kolbøtter, fordi forfatteren holder på, at de vigtigste 
ting i livet har værdi i sig selv… Langhåret? Ja! Dybsindigt? Ja! Men 
samtidig også inspirerende, hvis man ønsker at få fingrene lidt ud 
af sin egen navle og se på livet med nye øjne.

At beskrive bogen som letlæselig ville være forkert. Men Svend 
Brinkmann behandler det tunge stof på en overskuelig måde i 
hvert kapitel, som slutter lige præcis, inden fatteevnen for helt 
almindelige mennesker gør det. Det er muligvis ikke en bog med 
bred appel, men den er til for dem, der holder af at flirte med livets 
store spørgsmål – uanset om man deler forfatterens synspunkter 
eller ej. Læs mere om Svend Brinkmann på side 28.

Anmeldt af Maria Skovbjerg Henriksen, redaktør

STÅSTEDER

VIND BOGEN!
Send en mail til msh@f-f.dk og fortæl, 
hvad der er dit vigtigste ståsted i livet
og hvorfor. Så er du med i konkurrencen
om bogen. (Vinderen får direkte besked).

Gående møder gør 
dig mere kreativ

Det har store erhvervsstjerner som Steve Jobs og Mark 
Zuckerberg, der netop er kendt for deres banebrydende 
tanker, også erfaret. Så hvis du skal være med til at løse pro-
blemer eller få nye idéer, er gående møder mere effektive. 

Men hvad så med referatet, tænker du måske … 
Her kan din smartphone hjælpe dig!

Åbn ”Noter” eller en ny e-mail. Nederst på tastaturet, hvor du 
normalt ville skrive med fingrene, finder du en mikrofon. Hver 
gang, I træffer en beslutning eller konkluderer noget, trykker 
du på mikrofonen og indtaler beslutningen i telefonen, der 
nedskriver det, du siger.

Tilbage på kontoret skal du blot hurtigt rette et par småfejl, 
og så er referatet på plads, klar til at sende.

Kilde: Lederweb

VIND

Boganmeldelse
If

øl
ge

  e
n 

ræ
kk

e 
fo

rs
ke

re
 fr

a 
St

an
fo

rd
 u

niversitet skabes op til 60 pct. flere idéer på et gående m
øde end på et siddende.



8  |  FRIE NR. 3  2016

|  Kort nyt  |  

16En ny formand og to nye medlemmer i bestyrel-
sen i Frie Funktionærer. Det var bl.a. resultatet 
af Delegeretmødet 2016.

Delegeretmøde 2016:

Nye ansigter 
i bestyrelsen

Den afgående formand Randi Laursen takkede af efter 12 gode    
år i formandsstolen og overlod hvervet til den nye formand Finn D. 
Aalestrup og den øvrige bestyrelse. Det skete på Delegeretmødet 
den 11. juni, hvor foreningens medlemsvalgte fra landets 8 regio-
ner og sektioner var samlet.

Bestyrelsesmedlem Annie Træholt fra region Nordjylland genop-
stillede ikke, og i stedet indtrådte Kim Sørensen, region Fyn, og 
Lena Birgitte Jørgensen, region Hovedstaden. Ny næstformand i 
fagforeningen blev bestyrelsesmedlem Marianne Normann Jensen. 
I a-kassen er Karin Fredskild næstformand.

Læs også artiklen om Frie Funktionærers nye formand 
Finn D. Aalestrup her i Magasin FRIE på side 34. 28

Det var en bevæget afgående formand, der i sin tale til de
delegerede bød velkommen til de nye kræfter i bestyrelsen 
efter 12 spændende år på posten.

Der var lagt op til en 
spændende valgdag 
i Sorø d. 11. juni 2016, 

da den nye bestyrelse
skulle vælges.

Den nye bestyrelse i Frie Funktionærers fagforening og a-kasse: 
Fra højre ses formand Finn D. Aalestrup, bestyrelsesmedlem 

Solvejg Korsgaard, bestyrelsesmedlem Kim Sørensen (nyvalgt), 
bestyrelsesmedlem Karin Fredskild (i fagforeningen og næstfor-

mand i a-kassen), næstformand Marianne Normann Jensen
 (i fagforeningen og bestyrelsesmedlem i a-kassen), bagved står 

suppleant Anders Ryder Østergaard, bestyrelsesmedlem 
Lena Birgitte Jørgensen (nyvalgt), bestyrelsesmedlem 

Anker Christiansen, og til venstre står suppleanterne 
Michael Nielsen og Sarah Persson.



“Livet handler ikke om en konstant udvikling mod 
at udnytte sit unikke potentiale. Det handler om, 
hvordan man realiserer sin menneskelighed”.
Svend Brinkmann
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Er du kørt træt 

i dit job? Læs mere på 

side 24, før du siger op.

 Fuck janteloven:
Det mener tidligere realitystjerne Mascha Vang, at du 
skal turde, hvis du vil have succes med din karriere. Hun 
er en af Danmarks mest googlede personer og blev i år 
kåret som ”Nordic Blogger of the Year”.

TEMA:
FORANDRING

 Sig fra og stå fast:
Vi skal turde sige nej og huske at diskutere, om udvikling 
nødvendigvis er et fremskridt, mener professor Svend 
Brinkmann, der med sin nye bog forsøger at finde ind til 
livets dybere mening.

 Mod til forandring:
 Modige Annette Schlosserak fik en makeover. Hør eks-
 perternes bud på, hvordan hun og andre præsenterer
 sig bedst, fx til jobsamtalen.

16

28

30
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Når nye tiltag på arbejdspladsen gør dig 
nervøs, skyldes det, at din hjerne er pro-
grammeret til at reagere netop sådan. 
Men det er muligt at træne sig selv til at 
tage bedre imod uundgåelige forandringer. 

Af Heidi Callesen

ye arbejdsopgaver, omstrukturering, massefyringer eller 
måske en kollega, der er blevet bortvist. De fleste af os 
vil opleve store forandringer i arbejdslivet, der kan være 
svære at håndtere. Men når det sker, reagerer kroppen 
faktisk helt naturligt og ofte automatisk. 

– Vi får hjertebanken, trækker vejret hurtigere og får svært ved 
at lytte efter og forstå, hvad der bliver sagt, fortæller sociolog og 
forfatter Anette Prehn. 

Hun har specialiseret sig i at formidle viden om hjernen med 
fokus på, at vi er bygget til netop at reagere på helt bestemte 
måder.  

Hjernen: Forandring er farligt 
Reaktionen styres af en del af hjernen, der hedder Amygdala. 
Den registrerer typisk pludselige forandringer som farlige – uan-
set om det er fordi, en bidsk hund nærmer sig, eller vores arbejds-
liv pludselig ændrer retning. 

– Når Amygdala aktiveres, overtager den styringen af hjernen. 
Så er det, vi mister evnen til at bevare perspektivet, afkode det 
sagte korrekt og tænke konstruktivt, forklarer Anette Prehn og 
fortsætter:  

– Det er fx derfor, det kan være svært at huske og forstå, hvad 
det nu lige var, chefen sagde om omstrukturering eller ny ledelse. 

N
I forhold til arbejdsmarkedet er der ifølge Anette Prehn især tre 
ting, der i det daglige aktiverer Amygdala: 

– Det første er, hvis vi føler, at vores position er truet. Det 
andet handler om, hvis ledelsen præsenterer en uklar og uigen-
nemskuelig vision, og det tredje er, hvis vi føler, at vi bliver udsat 
for et diktat om at gå i en helt bestemt retning, som vi måske 
endda er decideret uenig i.  

Træn dig selv 
Men vi kan selv gøre meget for at blive bedre til at håndtere de 
forandringer, som kommer uanset hvad: 

– Start med at tænke over, hvilke forandringer du allerede 
har gennemgået, som du faktisk er glad for i dag. Heri ligger der 
skjulte kompetencer, som du kan trække på i den nuværende 
situation, siger sociologen og forfatteren. 

Forbered hjernen
på forandringer

Hjernens alarmklokke hedder Amygdala. 
Når Amygdala opfatter noget som farligt og utrygt 
– og sådan opfattes forandringer – giver hjernen signaler 
til kroppen om farerne. Det hæmmer læring i hverdagen, 
hver gang medarbejderne reagerer sådan. 

Amygdala

Præfrontal cortex
Pandelappen/
Frontallappen 
medvirker bl.a 
til planlægning 
af sammensat 
erkendelse, 
udtrykkelse af 
personlighed, be-
slutningstagning 
samt tilpasning af 
social adfærd.

Anterior cingulate cortex 
Denne del er involveret i      
    emotionel bearbejdning      
                 og bevidsthed.

Truncus encephali /
Hjernestamme
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Om eksperten: 
Anette Prehn har som sociolog 
og forfatter specialiseret sig i 
at formidle viden om hjernen. 
Hun er forfatter til fire bøger 
og udkommer til efteråret med 
”Hjernesmart ledelse” på forlaget 
People’s Press. Med den vil hun 
guide til, hvordan ledere og med-
arbejdere – med viden om hjer-
nens funktioner – kan gøre hjer-
nen til en medspiller i hverdagen. 

Et andet tip er aktivt at gøre sig umage med at se på situationen 
fra forskellige synspunkter. 

– Blandt andet ved at fokusere på de gode intentioner og vær-
dier bag en beslutning, men også på, hvilke fordele den kan ende 
med at skabe.

– Forandringer er en naturlig del af arbejdslivet anno 2016 – og 
du får langt nemmere ved at være i dem, hvis du med omhu væl-
ger, hvor du lægger din energi og øver dig på at slippe de ting, du 
alligevel ikke kan påvirke. 

I
FAKTA:

Vidste du, at … Amygdala består af to mandelformede struk-
turer i hjernen, der i høj grad påvirker, hvordan vi reagerer 
på forandringer? Den scanner omgivelserne og reagerer 
prompte på alle farer. 

3gode råd: 
Træn dit åndedræt, så det generelt er roligt 
og ikke galopperer af sted i tide og i utide. 
Motion og meditation kan hjælpe. 

Læg mærke til de forandringer, du allerede 
succesfuldt har gennemgået. Det kan være 
alt fra, at børnene er flyttet hjemmefra, en 
vellykket vaneændring eller at du har flyttet 
rundt på ting i hjemmet.

Tag forskellige billeder af en situation og
sæt derved gang i den tænkende hjerne. 
Når aktiviteten i den går op, går Amygdala 
ned, og din nervøsitet og vrede dæmpes. 



Af Maria Skovbjerg Henriksen  •  Foto: Claus Lillevang

inanskrisen ramte den familieejede 
transportvirksomhed ERA hårdt, 
og de var tæt på konkurs, da der 
i foråret kom både nye ejere og 
direktør til. Forude lå nogle kæmpe 

forandringer:  
– For ERA er det et spørgsmål om over-

levelse. Vi skal have vendt et kæmpe 
underskud til et overskud, og det kræver 
en masse af både ledelsen og ansatte, for-
klarer adm. direktør Michael Gregersen. 

Der gik kun få timer, fra medarbejderne 
havde fået sat navn på den nye chef, til 
han stod foran dem. 

– Fordi situationen var så usikker med 
en truende konkurs, var det vigtigt, at de 
ansatte hurtigt kunne se mig i øjnene og 
stille de spørgsmål, de havde. Og så ville 
jeg også gerne fortælle dem, at jeg virkelig 
tror på, at vi godt kan vende skuden sam-
men, siger Michael Gregersen. 

Det gjorde indtryk på de ansatte:  
– Jeg gik fra at være lidt træt af at få en 

ny chef med en ny ledelsesstil – igen – til at 
føle sympati med ham som menneske. Så 
at få sat ansigt på så hurtigt gav mig noget 
ro i maven i forhold til de forandringer, vi 

F

stod overfor, fortæller Jette Sølvkær fra 
virksomhedens bogholderi. 

Tydelig kommunikation  
Indtil videre er ERA i gang med at gennem-
gå alt lige fra omkostninger og aftaler med 
leverandører til frokostordning og kunde-
kartoteket. Målet er at få sorte tal på bund-
linjen – noget som de knap 80 ansatte 
engageres i. Fx inviterer direktøren alle 
medarbejderne til en samtale og spørger, 
hvilke forslag de har til forbedringer – en 
mulighed, de er glade for. 

– Jeg har været ansat her i 24 år, så hvis 
de ikke havde spurgt mig, ville jeg have 
følt mig negligeret. Vi ansatte kender jo 
virksomheden bedst, og derfor er det rart, 
at de lytter til vores idéer, og at vi dermed 
også får indflydelse på vores arbejdsplads, 
mener Jette Sølvkær. 

Den åbne ledelsesstil betyder også, at 
regnskaberne bliver delt med alle – selv 

hvis de er dårlige – og små succeshistorier 
italesættes og hives frem i lyset. 

– Det er også en meget konkret måde at 
tale sammen om, hvad der går dårligt eller 
godt. Det håber vi vil tydeliggøre, hvor vi 
gerne vil hen og gøre de ansatte trygge, 
fordi de ved, at vi siger tingene nøjagtig 
som de er, lyder det fra direktør Michael 
Gregersen. 

Et nyt, fælles mål 
Faktisk er der kun én ting, han vil pege på, 
som et uheldigt valg. 

– Jeg havde første arbejdsdag 1. juli, og 
det var bestemt ikke optimalt. Det er svært 
at vide, om folk er gået på ferie med ro i 
maven eller ubesvarede spørgsmål, og der-
for vil jeg råde andre til at ikke at træde ind 
som ny direktør midt i en ferie. 

For de ansatte var der dog også noget 
andet, der fyldte. 

– Der gik en måneds tid fra ledelsen blev 

Da transportvirksomheden ERA stod i økonomiske problemer og skulle have ny direktør, 
blev det håndteret med fuld åbenhed og mange snakke. 

TEMA  | Forandring |  
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Fra truende konkurs til  fornyet 

FOR ERA ER DET ET SPØRGSMÅL OM OVERLEVELSE. VI SKAL 
HAVE VENDT ET KÆMPE UNDERSKUD TIL ET OVERSKUD, OG 
DET KRÆVER EN MASSE AF BÅDE LEDELSEN OG ANSATTE.
MICHAEL GREGERSEN

”

I
Kontakt os
Er din virksomhed truet af konkurs, så 

kontakt juridisk afdeling og få råd og 

vejledning på tlf. 63 13 85 50.
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Fra truende konkurs til  fornyet 

introduceret, og til de præsenterede deres 
strategi. Det var lang tid at vente på at 
få at vide, om man var købt eller solgt, og 
hvad der skulle ske med ERA, siger Jette 
Sølvkær. 

Derfor vil hun råde andre til at melde hur-
tigere ud, hvis de kan. Men overordnet set 
føler hun sig faktisk mere knyttet til sin 
arbejdsplads nu, end hun har gjort i lang 
tid.  

 - Vi har været igennem nogle urolige år, 
men fordi kommunikationen har været så 
klar, så ved vi nu præcis, hvilken retning 
vi skal. Det har givet os et fælles mål at 
arbejde hen imod – og det var lige det, vi 
havde brug for.  n

Direktør Michael Gregersen stod overfor en stor 
udfordring, da han overtog direktørstolen i ERA, 

der var tæt på konkurs. Det var bl.a. hans opgave at 
sørge for, at de ansatte følte sig trygge i processen.

kampgejst
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Når du står over for store 
forandringer på dit arbejde 
eller i privatlivet, vil din krop 
instinktivt reagere på en 
bestemt måde. Bliv klogere 
på, hvorfor hjertebanken, 
svedige håndflader og 
manglende koncentration 
ofte følger med, når der 
pludseligt sker noget nyt.  

Kilde: Sociolog Anette Prehn

Det sker der 
med din krop, når du 
møder forandring

14  |  FRIE NR. 3  2016

Din hjerne vil instinktivt fortælle dig, at foran-
dringer er farlige. Den gør sig klar til ’kamp’ ved 
at udsende stresshormoner som fx adrenalin 
og kortison. 

Du vil trække vejret hurtigere og mere 
overfladisk, end du normalt gør. Blandt 
andet fordi pulsen stiger, og immunfor-
svaret aktiveres. 

Hukommelsen og evnen til at tænke 
kreativt og løse problemer svækkes, 
fordi kroppen går på autopilot. 

Håndfladerne kan pludselig føles fugtige. Sved 
styres nemlig delvist af nerver, der er forbundet 
med vores følelser, og derfor vil produktionen 
stige, når vi bliver nervøse eller bange. 

Det vil føles som om dit hjerte galopperer i 
brystet. Det sker, fordi det får travlt med 
instinktivt at omdirigere blodet til kroppens 
vigtigste organer.  

Læs artiklen ”Forbered hjernen 
på forandringer” af sociolog 
Anette Prehn på side 10.

Når kroppens forsvarsmekanisme aktiveres, 
spændes musklerne. Det sker for at være på 
vagt over for den fare, som en forandring op-
leves som. 
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Vidste du, at vi giver dig
helt særlige fordele? 

Se alle dine mange andre fordele på F-F.dk

*For at blive Pluskunde i Alm. Brand Bank behøver du blot at samle lån og 
opsparing hos os på i alt 150.000 kr. Din lønkonto, Nem-Konto, Netbank og 
Betalingsserviceaftaler skal også være hos os. For at blive Pluskunde i Alm. 
Brand Forsikring, skal du have en Indboforsikring samt minimum en af føl-
gende andre forsikringer: Hus- eller Fritidshusforsikring, Ulykkesforsikring 
eller Bilforsikring.
**Den viste rente svarer til en debitorrente på 3,55%. Kræver kreditvurdering 
samt at mindst en i husstanden er medlem af Frie Funktionærer. Renten 
er variabel, tilskrives kvartalsvis og beregnes af hele saldoen. ÅOP udgør 
4,0/4,4/5,3 ved udnyttelse på hhv. 100%/50%/25% ved et samlet kreditbeløb 
på 50.000 kr. med en løbetid på 5 år og etableringsgebyr på 1.000 kr./gratis 
for Pluskunder. Der er ingen omkostninger til sikkerhed og kreditten (A1) 
afdrages som et stående lån. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, 
udgør 59.925 kr.

***Den viste rente svarer til en debitorrente på 4,06% og er den laveste 
debitorrente for kunder, hvor mindst en i husstanden er medlem af Frie 
Funktionærer og opfylder kravene til at blive Pluskunde 300. Belåningsgrad: 
Ejerpantebrev til sikkerhed for lånet skal ligge inden for 100% af boligens 
værdi. Kræver kreditvurdering. Repræsentativt eksempel på ÅOP: Den årlige 
omkostning i procent (ÅOP) er 4,2 ved et samlet kreditbeløb på 500.000 kr. 
med en løbetid på 30 år og er inklusiv omkostninger til etablering af ejer-
pantebrev på 510.000 kr. samt afgifter til staten. Renten er variabel, og lånet 
afdrages som et annuitetslån med 12 årlige terminer á 2.427 kr. og kvartår-
lige rentetilskrivninger. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 
874.057 kr. Heraf udgør de samlede omkostninger 374.057 kr.

Som medlem af Frie Funktionærer og som Pluskunde* 
i Alm. Brand får du fordele på Bank og Forsikring. 
Du får bl.a.: 

3,5 % 
på kassekredit**

Boligkredit 
helt ned til 

4 %***

Op til 

25 % rabat 
på dine forsikringer

50 % 
på alle tilvalg 

til dine forsikringer
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|  Kort nyt  |  
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Hun blev kendt som den dumme blondine på tv, men tjener 
i dag millioner på at drive Danmarks mest læste blog. En klar 
plan og troen på sig selv har formet Mascha Vangs karriere. 

et er over 15 år siden, hun debuterede på skærmen og blev Danmarks reality-dron-
ning. Udadtil spillede hun med på fordommene om lyshårede, barmfagre kvinder – 
men måden, hun indtog tv-verdenen på, var en helt bevidst taktik:

– Det handlede ikke om at blive kendt for at være kendt, men om at bruge reality 
som et springbræt til at opbygge min karriere, fortæller hun fra køkkenet i sit hus i 

Dragør.  

Hun ringede til folkene bag Paradise Hotel og brugte samtalen som en uopfordret jobansøg-
ning, hvor hun fortalte om sig selv, sine meritter og hvorfor, de skulle caste netop hende. Den 
direkte tilgang har været kendetegnende for den måde, hun har udviklet sin karriere på. 

– Jeg har aldrig ventet på, at et job blev slået op, men er gået direkte til dem, der træffer 
beslutningerne. Det har været et meget bevidst valg. Hvis jeg vil opnå mine drømme, så er jeg 
også nødt til at tage chancer, siger hun og fortsætter:  

– Det synes jeg generelt, vi er for dårlige til herhjemme. Der er noget udansk i at føre sig 
frem og fortælle andre, hvad man er god til og hvorfor, de skal ansætte en.

D
Af Heidi Callesen  • Foto: Bo Nymann

»

  FRA REALITY TIL
  REAL BUSINESS

ASCHA VANGM
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» Når hun selv skal pege på, hvor gå-på-
modet kommer fra, drejes snakken hen      
på barndommen i Nordjylland.

– Mine forældre har aldrig fortalt mig, 
at jeg sagtens kunne blive, hvad jeg ville 
– tværtimod sagde de tit, at ”det der skal 
du nok holde dig fra, for det kan du måske 
ikke”. Men jeg reagerede bare modsat, blev 
trodsig og gik endnu mere efter det, jeg 
ville, siger hun med et smil. 

Tag styringen!  
På mange måder var Mascha et atypisk 
barn. Når hun fx deltog i ridestævner uden 
at vinde, kørte hun bare ned og købte en 
præmie til sig selv bagefter. Fordi hun, som 
hun selv siger, ikke ville lade sin oplevelse 
blive ødelagt af ”mindre detaljer” som 
pointsystem og placeringer. Et karakter-
træk, der er kommet hende til gavn i ar-
bejdslivet. 

– Jeg har altid været ligeglad med, hvor-
dan andre gjorde tingene, og hvad de fik i 
løn. Jeg er gået ind til lønforhandlingerne 
med en masse gode argumenter for, hvor-
for jeg var det værd, som jeg nu engang 
krævede – og er altid endt med at få mere 
i løn end mine mandlige medværter. Nok 
fordi jeg netop har kendt min markedsvær-
di og har insisteret på, at hverken mit køn 
eller min hårfarve skulle være en hindring. 

I dag er hun 37 år, og de lyse lokker er farvet 
mørkere. Udover en række tv-programmer 
står der også radiovært og brevkasse-
redaktør på CV’et – jobs der i 2013 stad-
fæstede hendes popularitet med titlen 
som Danmarks mest googlede person. De 
mange karriereskift er et bevidst valg, for-
tæller hun – for hvis man vil frem, skal man 
tage styringen over sit arbejdsliv. 

– Jeg tænker hele tiden over, hvor jeg står 
lige nu, og hvordan det kan bruges til at 
tage mig videre. Jeg synes, vi skal sige ’fuck 
janteloven’, for de forandringer, man selv 
står bag, er jo dem, der føles bedst. 

Mascha Vang på sin hjemmebane i Dragør. 
Sidste år tjente hun over 1,8 mio. kroner 

før skat på at blogge.

TEMA  | Forandring |  
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Succes som selvstændig 
I dag er hendes primære indtægt blog-
gen, hvor hun deler alt fra skønhedstips 
til reportage-ture med nødhjælpsorgani-
sationer til Afrika. Oprindeligt skrev hun 
på et andet firmas portal. De stod for det 
praktiske, og hun leverede indholdet, men 
det irriterede hende, at andre tjente penge 
i hendes navn. Derfor brugte hun halvandet 
år på at lægge en forretningsplan for at 
blive selvstændig. 

– Det handlede både om at sætte mig 
ind i, hvad et CVR-register er, hvordan tek-
nologien fungerer, og hvordan man bedst 
bygger firmastrukturen op. Men også om at 
finde modet til at gå fra at være ansat til at 
være chef. 

Men da hendes blogfællesskab Blogly gik 
i luften sidste år, gik Mascha Vang til gen-
gæld ned med stress. Igen blev det trodsig-
heden, der fik hende videre, fordi det – som 
hun siger – ”simpelthen ville være for pinligt 
at fejle”. 

I dag er Mascha Vangs blog Danmarks 
mest besøgte med ca. en halv million unikke 
læsere hver måned – det er flere end mange 
ugeblade har – og den sikrer hende en års-
indtægt fra annoncerne på over 1,8 mio. 
kroner før skat. En succes, der glæder for-
retningskvinden. 

– Der var ikke mange, der troede på, det 

ville lykkedes – selv mine kærester har grint 
ad mig, når jeg har siddet foran compute-
ren i timevis for at få bloggen til at vokse. 
Derfor er det også rart at kunne vise andre, 
at når man kæmper virkelig hårdt for noget 
og tror på sig selv, så lykkes det også til 
sidst – uanset hvilke fordomme folk måske 
har om en.  

Personlighed vigtigere end karakterer  
Men for Mascha har drømmene det med at 
ændre sig, når målet er nået. I hvert fald 
kan hun kigge tilbage på en karriere, der 
konsekvent har skiftet retning ca. hver 
tredje år. 

– Det er blevet et grundvilkår for mig og 
noget, jeg bevidst tænker over, når jeg læg-
ger fremtidsplaner for mit arbejdsliv. Jeg 
ved, at jeg hurtigt kommer til at kede mig, 
og derfor griber og dyrker jeg de nye idéer, 
jeg hele tiden får. 

Det handler blandt andet om at designe 
børnetøj, udvikle sin webshop og få Blogly 
til at vokse. Stort set alle større karriere-
træk for 2017 er allerede planlagt. 

– Det er bonussen ved at være selvstæn-
dig – at selvom det er hårdt arbejde, så 
giver det frihed til selv at tilrettelægge sit 
liv, som man vil. Det har taget mig 15 år at 
nå hertil, men det har været det hele værd, 
siger Mascha Vang.   n

JEG TÆNKER HELE TIDEN OVER, HVOR JEG STÅR LIGE NU, OG 
HVORDAN DET KAN BRUGES TIL AT TAGE MIG VIDERE. JEG SYNES, 
VI SKAL SIGE ’FUCK JANTELOVEN’, FOR DE FORANDRINGER, MAN 
SELV STÅR BAG, ER JO DEM, DER FØLES BEDST. 
MASCHA VANG 

”

I
FAKTA:
• 37 år, mor til en datter og kæreste 

med den konservative folketings-
politiker Rasmus Jarlov. 

• Tidligere deltager i reality-program-
merne ’Villa Medusa’ og ’Paradise 
Hotel’, forsidemodel og vært på 

 blandt andet The Voice og DR.  

• Driver i dag Danmarks mest læste 
 blog med ca. en halv million unikke 

læsere hver måned. Blev i april kåret 
som Nordic Blogger of the Year. 
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Hvad ændrede 
din karriere?

Benjamin Longerich, 22 år, studerer til civilingeniør 
– At tage på højskole er helt klart det, der har rykket mig allermest. Det fik vendt 
fuldstændig op og ned på den måde, jeg møder verden og andre mennesker på – og 
det tror jeg vil præge mig resten af livet. 

– Højskoleopholdet gjorde mig bedre til at lytte til mig selv. Hvor jeg før måske mest 
tænkte på, at jeg ville have et arbejde med høj løn og prestige, så har jeg nu i stedet 
valgt studieretning med hjertet og ud fra, hvad jeg synes er sjovt. 

Nanna Christoffersen, 21 år, studerer multimediedesign  
– Mit studie har vist sig at være perfekt for mig. Men det er klart, at det forandrer ens 
liv meget, når man pludselig er fuldtidsstuderende på en videregående uddannelse. 

– I forhold til de unge, så synes jeg, der er brug for mere studievejledning. Det er 
en kæmpe beslutning at vælge, hvad man vil læse videre til, og mulighederne er så 
mange, at det kan være svært at overskue. Det var min studievejleder, der fik mine 
øjne op for multimediedesign. 

For nogle har det været at 
blive chef – for andre en tur 
på højskole. Hvad vi ople-
ver som den største for-
andring i forhold til vores 
karriere er forskelligt. Her 
fortæller seks danskere 
om, hvad der har været 
mest afgørende for dem. 

Hanne Donnerup, 49 år, ejer af skobutikken Jeff&Joy 
– Jeg er oprindeligt uddannet designer, men kunne ikke tjene nok til at leve af det. 
Så nu har jeg skiftet branche og ejer en skobutik – det har været noget af et spring 
for mig. 

– At være selvstændig kræver rigtig meget struktur og overblik, men når man ikke 
er bange for nye udfordringer eller at tage fat, så går det som regel godt. 
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Robert Lindberg, 
72 år, pensionist 
– Efter mange år som lokomo-
tivfører blev jeg chef i DSB – det 
var en kæmpe omvæltning. Det 
store ansvar med fx personale-
sager og en alt for stor arbejds-
byrde gjorde faktisk, at jeg fik 
stress – noget som jeg stadig er 
mærket af her ti år efter. 

– Jeg valgte efter noget tid at 
trække mig som chef og skifte 
til en helt anden branche. Det 
var vigtigt for mig at komme helt 
væk og prøve noget nyt for at 
komme ovenpå igen. 

MAN UDVIKLES, NÅR MAN KASTES UD I NOGET HELT NYT. 
DERFOR ER DET VIGTIGT FOR MIG AT GRIBE CHANCERNE 

OG TAGE IMOD FX TILBUD OM KURSER OG EFTER-
UDDANNELSE, NÅR DE BYDER SIG. DET HANDLER

OM IKKE AT GÅ I STÅ.
  RIKKE HANSEN

”

Rikke Hansen, 35 år, jobkonsulent 
– Jeg har læst erhvervskommunikation og sprog og boet i udlandet i fem år, men 
da jeg vendte tilbage til Danmark, søgte jeg nærmest alle ledige stillinger og endte 
med at blive jobkonsulent. Det er langt fra det, jeg uddannede mig til, og det har 
da været lidt af en omvæltning.

– Man udvikles, når man kastes ud i noget helt nyt. Derfor er det vigtigt for mig 
at gribe chancerne og tage imod fx tilbud om kurser og efteruddannelse, når de 
byder sig. Det handler om ikke at gå i stå.  

Daniel Saysette, 34 år, 
medejer, Nelle’s cafe
– Det vildeste var, da jeg efter mange 
år i samme branche sprang ud som 
selvstændig. Det kan helt sikkert give 
søvnløse nætter, men samtidig er det 
bare ekstra sjovt at se noget, man selv 
har skabt, klare sig godt og vokse. 

– Det har været afgørende, at vores ejerkreds
er sammensat af meget forskellige mennesker. 
Det sikrer, at vi ikke stirrer os blind på noget, men 
i stedet hele tiden får friske øjne på alle aspekter 
af virksomheden. 
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Af Heidi Callesen

t enkelt møde var alt, der skulle til 
for at 49-årige Marianne Holde gik 
fra fyret ét sted til fastansat et 
andet. 

– Det overraskede mig virkelig 
positivt, at lønsikring ikke kun handler om 
økonomi, men også kunne hjælpe mig ind  
i en helt ny branche, fortæller hun. 

For da hun efter 10 års ansættelse sam-
me sted blev opsagt, tog hun med det 
samme kontakt til Frie Funktionærer.    
Ved det første møde havde en konsulent 
fra lønsikring en god nyhed med: en virk-
somhed havde kontaktet konsulenten, 
fordi de manglede en ansat til konto-

É
ret – den stilling mente konsulenten, at 
Marianne Holde burde søge. 

– Det var i en fuldstændig anden bran-
che end den, jeg kom fra, og derfor ville 
jeg nok aldrig have søgt den på eget initia-
tiv. Men konsulenten fik mig overbevist 
om mit eget potentiale – og det er jeg 
rigtig glad for i dag. 

Sikrer karrieren 
Marianne Holde endte nemlig med at få 
jobbet – og dermed gik der kun godt en 
måned, fra hun modtog fyringen, til hun 
startede på sit nye arbejde. Noget hun 
mener, rådgivningen var afgørende for: 

– Konsulenterne har nogle kompetencer 

Lønsikring blev vejen til

              nyt job 
At have en lønsikring ændrede alt for Marianne Holde. 
Hjælpen, hun fik, bragte hende nemlig videre til en 
karriere i en helt ny branche. 

KONSULENTERNE HAR NOGLE KOMPETENCER OG KONTAKTER, SOM MAN IKKE FINDER ANDRE
STEDER. I DET HER TILFÆLDE ÅBNEDE DE FX EN DØR TIL EN STILLING, DER SLET IKKE VAR SLÅET 
OP, OG DERFOR HAVDE JEG ALDRIG FÅET ET NYT ARBEJDE SÅ HURTIGT UDEN DERES HJÆLP.  
MARIANNE HOLDE

”

og kontakter, som man ikke finder andre 
steder. I det her tilfælde åbnede de fx en 
dør til en stilling, der slet ikke var slået 
op, og derfor havde jeg aldrig fået et nyt 
arbejde så hurtigt uden deres hjælp.  

For det handler ikke kun om at sikre sig 
selv økonomisk i tilfælde af ledighed, men 
også om at få den bedst mulige hjælp, hvis 
det sker. 

– Når du har en lønsikring, skal du ikke 
passe ned i en bestemt kasse, men får 
individuel rådgivning, der er tilpasset lige
det sted, du er i dit liv. Det tror jeg virkelig, 
er vejen frem, hvis man gerne vil passe 
godt på sin karriere, siger Marianne Holde. 

         
n
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Af Heidi Callesen

fter flere år som sitemanager i 
ingeniørfirmaet GEA fik 39-årige 
Lennart Nielsen mere ansvar i sin 
stilling – noget han syntes, også 
burde kunne ses på lønsedlen. 

– Jeg syntes slet ikke, min løn afspejlede 
alt det, jeg kunne og bidrog med til virk-
somheden. Det gjorde mig sur, for selvom 
anerkendelse er rart, vil man jo også 
gerne belønnes for sin indsats, fortæller 
han. 

Han tog derfor kontakt til en af Frie Funk-
tionærers karrierekonsulenter i håb om at 
få det skub, der skulle til for at tage snak-
ken med chefen.  

– I samtalen med konsulenten blev jeg 
klogere på, hvad jeg reelt ønskede at opnå 
og indså, at hvis der skulle ske noget, var 
jeg nødt til selv at tage initiativet, siger 
Lennart Nielsen.

Kort efter sendte han en mail til chefen 
med sine ønsker og en deadline for svar. 

Lønstigning og ny titel 
Karrierekonsulenten hjalp med finpuds-
ning af argumenterne, og fik Lennart 

E

Nielsen til at fokusere på, hvilke særlige 
evner og indsatser hos sig selv, han burde 
fremhæve.

– Pludselig kunne jeg lave en helt 
punktopstilling om det unikke ved mig 
som medarbejder og dermed definere 
min markedsværdi. Det gjorde mig langt 
mindre mådeholden i mine krav og var 
afgørende for, at jeg selv lagde op til så 
markant en lønstigning. 

I alt brugte Lennart Nielsen ca. fem timer 
på at forberede sig og være i dialog med 

Få timers forberedelse gav 

7.000 mere om måneden
Nye arbejdsopgaver gav Lennart Nielsen mod på at 
kræve mere i løn. Med hjælp fra en karrierekonsulent 
endte han med både en klækkelig forhøjelse og helt 
ny titel. 

chefen, før hans bud på en løsning kom: 
7.000 mere i løn hver måned og en ny og 
mere international titel på visitkortet. 

– Tænk, at der ikke skal mere til for at 
opnå det resultat! Det svarer til 84.000 
kroner hvert år, og det beløb havde jeg 
helt sikkert ikke fået uden karrierekonsu-
lentens hjælp, siger Lennart Nielsen og 
fortsætter: 

– Jeg opfordrer alle til at spørge deres 
karrierekonsulent til råds. Vi skal jo be-
skytte vores egne interesser, og deres 
hjælp gør, at man kan rykke sig markant. n

         

I SAMTALEN MED KONSULENTEN BLEV JEG KLOGERE PÅ, HVAD 
JEG REELT ØNSKEDE AT OPNÅ OG INDSÅ, AT HVIS DER SKULLE 
SKE NOGET, VAR JEG NØDT TIL SELV AT TAGE INITIATIVET.
LENNART NIELSEN

”

TEMA  | Forandring | 
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Kørt træt i dit job? 
Tænk dig om, før 
du skifter . . .

er kan være flere helt naturlige årsager til, at et jobskifte 
føles rigtigt, og så er beslutningen let. Fx flytning, fami-
lieforøgelse, tilbud om forfremmelse osv.

Men det kan også være mere negative årsager som 
stress, mobning, konflikter eller et dårligt arbejdsklima, 

som kan være udslagsgivende, og så kan beslutningen være 
sværere. 

Selv hvis du længes efter at smække med døren og en gang for 
alle og komme væk fra din arbejdsplads, kan du sagtens komme 
til at tøve. For lige i hælene på den impuls, kommer også en række 
andre tanker, der kan afholde dig fra rent faktisk at gøre noget 

D

Ca. 27 % af de funktionæransatte overve-
jer at skifte job. Det viser en analyse lavet 
af Frie Funktionærer. Hvis dit job er mere 
præget af arbejdslede end arbejdsglæde, 
så rammer tanken “Jeg burde virkelig sige 
op” dig sikkert fra tid til anden. Så hvorfor 
ikke bare gøre det?

Af Team JobHR

ved det. Det kan være tanker som: ”Det bliver sikkert ikke bedre 
et andet sted. Jeg får jo en god løn nu. Jeg har ikke de rigtige kvali-
fikationer. Jeg ved, hvad jeg har”.

Hvis der er gået hårdknude i en situation på dit arbejde, kan Frie 
Funktionærer hjælpe dig med at afdække, om det, du oplever, 
kan løses gennem dialog med nærmeste leder på arbejdspladsen. 
I mange situationer kan en dårlig arbejdssituation ende med at 
blive god igen, hvis man har redskaberne til, hvordan man skal 
tilgå den. 

Så overvej nøje inden du skriver din opsigelse. Græsset er ikke 
nødvendigvis grønnere på en anden arbejdsplads.

Tre gode råd, du bør 
forholde dig til,
inden du siger op:

Sig aldrig op, før du har fundet et andet 
job, medmindre det er helt uudholdeligt. 
Du er ganske enkelt mere værdifuld for en
ny arbejdsgiver, hvis du stadig er i job.

Forhold dig til, om der er noget      
på din nuværende arbejdsplads, der 
evt. kan ændres med en god, konstruk-
tiv dialog med din leder. Her kan Frie 
Funktionærer hjælpe dig med at blive 
skarp på, hvad det er, der kan give dig 
arbejdsglæden tilbage.

Sørg altid for – uanset hvilke 
problemer du har haft – at opføre 
dig værdigt og professionelt, inden 
du forlader en arbejdsplads.  

Det har både betydning for det ind-
tryk, du giver, og for muligheden 
for at få en fornuftig udtalelse fra 
arbejdspladsen, hvis du får brug for 
det.
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| Det FRIE ord | 

Vi kan ikke undgå forandring gennem livet – heller ikke på arbejdspladsen.
Spørgsmålet er, hvordan vi bedst håndterer den.

sagde, er der ikke noget galt i at blive stå-
ende, hvis man står et godt sted.

Forandringer i organisationer og virksom-
heder kan fx være flytning af produktio-
nen til udlandet, outsourcing, konkurs eller 
omstrukturering. Fælles er dog typisk, at 
forandringer på arbejdspladserne er be-
grundet i økonomi og ændrede markeds-
forhold, hvad enten det så skyldes ny 
teknologi, nye konkurrenter eller ændret 
forbrugeradfærd.

Disse forandringer er som oftest besluttet 
på øverste ledelsesniveau, og medarbej-
deren får normalt først information, når 
beslutningerne er truffet og skal gennem-
føres i praksis. Det er nok den manglende 

et eneste konstante er foran-
dringer, sagde den græske filosof 
Heraklit for 2.500 år siden. Det er 
muligvis mere sandt, end nogen-
sinde før – i hvert fald tror jeg, at 

mange lønmodtagere føler, at forandrin-
gerne vælter ind, og at det indimellem kan 
være svært at følge med.

“Du skal være forandringsparat” har været 
et mantra i mange år – og det er jo korrekt, 
at man som lønmodtager må tilpasse sig 
skiftende krav, hvis man vil gøre karriere og 
sikre sig attraktive løn- og ansættelsesvil-
kår. Omvendt er det nu også min erfaring, 
at man kommer ganske langt ved at være 
en stabil og dygtig medarbejder. For som 
afdøde biskop, Jan Lindhardt, engang 

D
Af Jørgen G. Jørgensen, direktør

– SOM MEDARBEJDER BØR MAN VÆRE ÅBEN FOR, AT FORANDRINGER 
KAN VÆRE POSITIVE OG TIL GUNST FOR MEDARBEJDERE.

DRIVKRAFTEN FOR DE LEDELSER, DER TRÆFFER BESLUTNING
OM FORANDRINGER, ER JO IKKE AT GENERE MEDARBEJ-

DERNE, MEN HAR TVÆRTIMOD TIL FORMÅL AT SIKRE
VIRKSOMHEDENS LANGSIGTEDE OVERLEVELSE.

 JØRGEN G. JØRGENSEN

”

Forandring er et livsvilkår

involvering i be-
slutningsproces-
serne, der opleves 
som det største 
problem. Derfor er det 
vigtigt, at forandringer af ledelsen gen-
nemføres og håndteres på en velovervejet 
måde for at skabe mindst mulig utryghed 
hos de ansatte.

Som medarbejder bør man i den forbin-
delse være åben for, at forandringer kan 
være positive og til gunst for medarbejdere 
– drivkraften for de ledelser, der træffer 
beslutning om forandringer, er jo ikke at 
genere medarbejderne, men har tvært-
imod til formål at sikre virksomhedens 
langsigtede overlevelse.   n



Fagforening 
– Måske den vigtigste forsikring i dit liv
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Langt de fleste vælger at forsikre sig mod ledighed gennem a-kasse eller lønsikring. 
Det er en rigtig god idé, men har du tænkt på, at et fagforeningsmedlemskab kan vise 
sig at være den vigtigste forsikring i dit liv?

t fagforeningsmedlemskab har 
mange fordele. Alligevel er nogle 
endnu ikke medlem af en fagfor-
ening. Måske er det dig?

Dit arbejde udgør en stor del af hele fun-
damentet for dit liv. Det faktum mærker 
mange danskere hvert år, når de fx bliver 
usagligt opsagt, deres arbejdsgiver går 
konkurs, de har problemer med at få ud-
betalt løn eller har brug for hjælp til at 
komme videre i karrieren.

Alt det hjælper Frie Funktionærers fag-
forening dig med at tage hånd om. Er du 
endnu ikke medlem, kan du nemt blive 
det på vores hjemmeside f-f.dk eller ved 
at ringe til os på tlf. 63 13 85 60. Som 
nyt medlem får du de 2 første måneder 
gratis!

E
Af Mick Lyngø, marketingkoordinator

Hjælp til at 
finde nyt job 
Vores karrierekonsulenter
 hjælper dig både med at finde 
nyt job og giver sparring til, hvor-
dan du udvikler dig i dit nuvæ-
rende job. Sparring til lønsamtale

Vores karrierekonsulenter hjælper 
dig med at håndtere lønsamtaler, så 
du får de bedste forudsætninger for 
at opnå det, du ønsker.

Din mening tæller, og du
kan gøre en forskel

Vi er en demokratisk forening, hvor 
det er dig som medlem, der bestem-
mer. Vil du have indflydelse på din 
fagforening, har du fx mulighed for 
at stille op til vores regionsbesty-
relser og være med til at udvikle 
Frie Funktionærer.

Arrangementer, kurser og 
attraktive rabataftaler

Fagforeningen inviterer løbende til 
spændende arrangementer og fore-
drag fx Chris MacDonald, Morten 
Resen og Klassefesten 3. Fagfor-
eningen arrangerer også virksom-
hedsbesøg fx besøg på Novo 
Nordisk og Siemens Wind Power.

Læs mere på f-f.dk om vores tre 
forskellige medlemskaber, Frie Mini, 
Frie Favorit og Frie Elite og find ud 
af, hvad der passer bedst til dig.  

VIDSTE DU, 
AT HVIS DU ER

STUDERENDE, KAN DU
FÅ FAGFORENING 

FOR 0 KR.?

Få juridisk hjælp og gratis gennemgang af ansættelseskontrakt
Frie Funktionærers advokater og jurister hjælper dig, hvis du fx bliver usagligt  
opsagt, oplever chikane eller ikke får udbetalt løn. Vi hjælper også med at sikre 
dine rettigheder i forbindelse med barsel og sygdom, og vi gennemgår din 
ansættelseskontrakt, så du er sikker på, at alt er, som det skal være. Du kan blive 
medlem i dag og sende din ansættelseskontrakt til vores juridiske team. Så gen-
nemgår vi den med det samme. Det er gratis. 
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TIP EN VEN
& FÅ ET GAVEKORT

1

2

3

Del noget godt og få 200 kr., hver gang du
skaffer nye medlemmer.

Hos Frie Funktionærer får du et SuperGavekort på 
hele 200 kr. i belønning, hver gang en af dine venner 
indmelder sig – og du må tippe alle de venner, du vil. Det kan 
blive til tusindvis af kroner.

Som tak for at vælge os får dine venner et gavekort på 200 kr. 
+ 2 måneders gratis medlemskab af fagforeningen.

Så nemt er det:

 Gå ind på f-f.dk/bliv-medlem/tip-en-ven

 Indtast din vens navn og e-mail

 Indtast dit eget navn og cpr.nr./medlemsnr.

SKAFFER DU 
5 NYE MEDLEMMER,

FÅR DU ET WEEKEND-
OPHOLD OVEN I



28  |  FRIE NR. 3  2016

TEMA  | Forandring |  

Af Maria Skovbjerg Henriksen  • Foto: Lisbeth Holten

Mød professor Svend Brinkmann til en filosofisk snak om at sige fra, stå fast 
og finde meningen med livet.

u skal være fleksibel, du skal være 
omstillingsparat, du skal have 
lysten og viljen til at udvikle dig 
personligt. Listen af krav til en 
moderne medarbejder er lang.

Til tider for lang, mener professor i psy-
kologi Svend Brinkmann.

Derfor skrev han i 2014 bogen ”Stå fast” 
om at sige fra. Der skulle flere nej-hatte 
ind på arbejdspladserne og mindre ukritisk 
fleksibilitet efter ledelsens velbefindende. 
Bogen er blevet så populær, at den indtil 
videre er udgivet i 12 oplag og på syv sprog.

– Der har været en bølge af positiv tænk-
ning og anerkendende succesorienteret 
og hurraagtig ledelsesstil, hvor man kun 
måtte tale om det positive ud fra en ide om, 
at hvis man taler om det negative, risikerer 
man at hænge fast i det. Det vil jeg gerne 
gøre op med, forklarer forfatter og psyko-
logiprofessor Svend Brinkmann.

Sig NEJ
Hans pointe er, at der i mange virksomhe-
der fx hele tiden kommer nye reformer og 
tiltag, og medarbejderne skal være radikalt 
innovative. I de tilfælde kan et nej beskytte 
selve formålet med at gå på arbejde. Nemlig 
at udføre nogle bestemte opgaver på bedst 
mulig måde, og det er ikke altid, at en eks-
tern konsulent eller chefen nødvendigvis er 
ekspert i, hvordan du gør dit arbejde bedst.

– Man skal ikke tage Nej’et for bogstave-
ligt, for der er selvfølgelig også mange ting, 
man skal sige ja til. Men jeg mener alvorligt, 
at det skal være legitimt at sige nej, når der 

D
er grund til at sige nej, uden at man af den 
grund er bagstræberisk. Vi skal hele tiden 
omstille og udvikle os, men glemmer at 
diskutere, om det er godt. Er enhver form 
for udvikling nødvendigvis et fremskridt? 
spørger professoren. 

Man kan spørge sig selv i den konkrete 
situation: Kan jeg stå inde for det, der bliver 
krævet af mig?

Hvis svaret er nej, må man i sidste ende 
tage konsekvensen af det og finde ud af, 
hvordan man så overbeviser chefen om, at 
der er reel grund til at være kritisk over for 
det her nye tiltag. Det at sige nej behøver 
ifølge Svend Brinkmann dog ikke betyde, at 
man kun tænker på sig selv. 

– For mig handler det ikke så meget om 
selvindsigt, det handler mere om selvud-
sigt. Det vil sige at se omkring dig og vur-
dere, hvilke konsekvenser det har, det der 
sker lige nu for andre mennesker, for sam-
arbejdet, for relationer. 

Hold fast
Vi risikerer at miste vores identitet og 
værdier, hvis vi hele tiden skal udvikle os 
væk fra, hvor vi står. Brinkmann mener, at 
mennesket er defineret af sine rødder og 
forpligtende relationer til andre mennesker, 
og hvis ikke vi har dem over tid, så bliver vi 
rodløse. 

Det er godt at være kritisk og sige nej, 
hvis tingene mister deres mening. Men for 
Svend Brinkmann er det vigtigt at under-

strege, at vi på den anden side heller ikke 
bare skal være kontrære nej-sigere. Vi har 
også et ansvar, vi skal påtage os.

– De væsentlige ting i livet er dem, vi 
ikke gør for vores egen skyld. Dem er der 
brug for, at vi beskytter. Både når vi er på 
arbejde, og når vi har fri. Fx har jeg pligt til 
at stå op, når jeg vågner om morgenen, selv 
om hele min krop skriger ”bliv liggende”. Jeg 
gider ikke stå op, og jeg gider ikke smørre 
madpakker til mine børn, men jeg gør det 
alligevel. Det samme gælder på arbejds-
pladsen. 

What’s in it for me?
I det hele taget er det sådan, Svend 
Brinkmann mener, at vi finder ind til den  
dybere mening med livet – ved at gøre ting, 
man ikke kun gør for egen vindings skyld.

Meningen med livet er at leve på en måde, 
hvor man ikke hele tiden spørger, hvad får 
jeg ud af det? Hvor man ikke opfatter sine 
relationer til andre mennesker som økono-
miske investeringsrelationer: Jeg investerer 
noget tid i dig i håb om, at jeg så til gengæld 
får et afkast.

– Jeg tror det rent psykologisk og eksi-
stentielt er en meget usund måde at leve 
på, og vejen til et meningsfuldt liv er i ste-
det at sige, at der er nogle grundlæggende 
ting, der har værdi.
At jeg holder, hvad jeg lover
At jeg er der for dem, der er i mit liv
At jeg tilgiver mennesker, der har gjort 
noget mod mig, hvis jeg kan, uden tanke om 

Sig fra og find dit  ståsted
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I
Fakta om Svend Brinkmann
Svend Brinkmann er 40 år og profes-
sor i psykologi på Aalborg Universitet. 
Hans fokus er filosofi, kulturanalyse, 
etik og psykologi, og han er bl.a. forfat-
ter til den nyligt udkomne ”Ståsteder”, 
som er efterfølger til bestselleren ”Stå 
fast” fra 2014. Han har skrevet flere 
bøger om identitet, psyken, kvalitativ 
forskningsmetodologi og diagnoser. 
Han modtog i 2015 DRs Rosenkjærpris 
og Gyldendals formidlingspris.

hvad jeg selv får ud af at tilgive eller elske 
andre mennesker.

Svend Brinkmanns håb er at sprænge logik-
ken om at gøre alting for sin egen skyld 
eller for at få en form for selvudvikling ud 
af det. Livet handler ikke om en konstant 
udvikling mod at udnytte sit unikke poten-
tiale. Det handler om, hvordan man realise-
rer sin menneskelighed.

– Vil vi helst på vores dødsleje tænke på, 
hvad vi selv fik ud af alt, hvad vi gjorde, og 
hvad vi selv fik ud af vores relationer. Eller 
vil man gerne kunne tænke tilbage på, at 
man har gjort noget i livet, der har haft 
menneskelig værdi for andre? Det synes 
jeg, vi skal diskutere, og derfor har jeg skre-
vet min nye bog ”Ståsteder”, slutter han.  n

Sig fra og find dit  ståsted
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MOD TIL
FORANDRING
Modige Annette Schlosserak fik et nyt look og 
gode råd til, hvordan hun bedst præsenterer 
sig for en kommende arbejdsgiver.

EFTER:
Den nye stil er klassisk og afslap-
pet, men alligevel med lidt spræl. 

nnette Schlosserak, 46 år, oprindeligt uddan-
net advokatsekretær, er p.t. jobsøgende. Hun 
har arbejdet i mange forskellige brancher. Sidst 
på et lager med mange mandlige kolleger. For 
hende er det vigtigt at klæde sig efter jobbet.

– Jeg tænker meget over, hvordan jeg præsenterer 
mig selv, og hvordan jeg bliver opfattet. Jeg var fx aldrig 
nedringet eller havde nederdel på i mit tidligere job. Der 
nedtonede jeg det feminine, for det var vigtigt, at der 
var respekt omkring min person. Derfor overvejer jeg 
også min påklædning, når jeg går til jobsamtale.

Det synes personlig shopper Karen Wohlert er en rigtig 
god ide. 

– Du skal altid huske at undersøge, hvad det er for en 
arbejdsplads, du skal ud på. Er det fx Mærsk, er et pænt 
klassisk sæt med jakke et must. Er det en lille uformel 
arbejdsplads, vil et par jeans og en skjorte eller strik 
være mere passende. Så sæt dig gerne ind i kulturen, 
inden du møder op til jobsamtalen.

Fremhæv personligheden naturligt
Stylist og frisør Henriette Lindhardt er vild med 
Annettes fine, feminine træk og anbefaler at frem-
hæve dem på en naturlig måde.

– Brug en enkel makeup med fokus på bryn og vipper. 
En god mascara og pleje af brynene er ofte nok. Slut af 
med en god mineralpudder, så lader du den naturlige 
skønhed komme frem uden at blive for pyntet.  n

FØR: 
46-årige Annette er klar til 

dagens udfordring. 
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D&D Art of Hair 
Salonen på Jernbanegade i Odense gav Annette  et 
nyt lækkert look. Priserne starter fra 650 kr. for klip 
og 495 kr. for makeup.

Vil du også have kompetent rådgivning og tips til, 
hvilke farver og frisurer, der klæder dit ansigt bedst, 
så bestil tid på tlf. 66 12 36 76.

Silketunikaen med sorte læderleggins
til følte Annette sig rigtig godt tilpas i.

Annette blev udfordret på sin stil, da 
Karen Wohlert fandt en blå skjortekjole
frem. Selv om pasformen var god til Annettes
timeglasfacon, var det ikke noget, hun selv ville vælge.

Kontakt en personlig shopper
Hos Magasin kan du få din egen personal 
shopper – helt gratis. 

Bestil tid online på Magasin.dk. Udfyld 
et skema med dine mål, dine ønsker og 
budget. Så kan du, sammen med din 
personlige shopper, der har udvalgt tøj 
til dig, finde ud af, hvad der klæder dig 
bedst.



| Jobsøgning |  

Ledig hvad nu?
Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef

1. Opsigelsen
Der er forskel på, om du selv siger 
op, eller om din chef siger dig op.

Kommer din opsigelse fra arbejds-
giveren, er det vigtigt, at du fx får 
tjekket den igennem. Er du blevet 
opsagt med korrekt opsigelses-
varsel? Det har betydning for dine 
dagpenge. Du har også mulighed 
for at få godtgørelse, hvis du er 
blevet usagligt opsagt. Og hvad 
med dine feriepenge og mulig-
heden for fritstilling?
Som medlem af fagforeningen 
kan du altid kontakte juridisk 
afdeling, hvis du er i tvivl. Også 
hvis du har valgt Frie Mini.

Vil du selv sige op, så kan det 
være en ide at tale med Frie 
Funktionærers karrierekonsu-
lenter, inden du tager springet. 
Måske skyldes det mistrivsel eller 
dårlige arbejdsforhold, som kan 
ændres med den rette dialog om 
problemet.

A-kassens konsulenter ved alt om 
din mulighed for dagpenge. Du får 
typisk tre ugers karantæne. Men 
hvis du siger op af helbredsmæs-
sige årsager, kan du få en læge-
attest, så du undgår karantænen. 
Her er det dog vigtigt, at du har 
talt med din arbejdsgiver om mu-
ligheden for omplacering i virk-
somheden inden da.

2. Ledighedsperioden
For at få dagpenge er der meget, du skal være opmærksom på. Som ledig har 
du nemlig mange rettigheder og pligter at holde styr på.

Som det første skal du huske at melde dig ledig! Det skal ske 
senest 1. ledighedsdag på Jobnet.dk eller på det lokale 

jobcenter.

Du skal også være aktivt jobsøgende for at få dag-
penge. 

Gå ind på f-f.dk og læs mere om, hvilke krav du 
skal opfylde for at være aktiv arbejdssøgende 
og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Her får du et kort overblik over, hvad du skal have styr 
på, hvis du bliver opsagt:



3. Lønsikring
Hvis du har tegnet lønsikring, er det 
vigtigt, at du kontakter os, så snart 
du er blevet opsagt/har sagt dit job 
op. Går der mere end en uge, risike-
rer du, at du ikke får lønsikring fra 1. 
ledighedsdag.

4. Dine dagpenge
A-kassen har brug for de nødven-
dige oplysninger fra dig i god tid, 
for at du kan få dine dagpenge til 
tiden. Kontakt os derfor senest 
1-2 uger før din fratrædelse (eller 
ved ophør af din virksomhed som 
selvstændig), hvis du ikke har 
fundet et nyt job.

5. Jobsøgning
Når du går i gang med at søge job, er der en række over-
vejelser, du skal gøre dig. Hvor finder du dit drømme-
job, og hvordan fanger du arbejdsgiverens opmærk-
somhed og giver det bedste indtryk?

Det kan vi også hjælpe dig med. Både at blive god 
til at skrive en skarp ansøgning og et fængende 
CV, men også at gøre det bedste indtryk til job-
samtalen.

Husk, at du som Favorit- eller Elitemedlem 
af fagforeningen altid kan benytte alle Frie 
Funktionærers eksperter til sparring og råd-
givning, mens du er opsagt og ledig.

I
SYGEMELDT OG OPSAGT

Hvis du er sygemeldt, når du bliver 
ledig, er det vigtigt at være opmærk-
som på, at der først kan udbetales 
dagpenge fra a-kassen, når du er helt 
raskmeldt og klar til at kunne arbejde 
37 timer om ugen. Derfor er det afgø-
rende, at du ikke raskmeldes, hvis du 
stadig ikke kan arbejde på fuld tid.

Skal du have udbetalt sygedagpenge 
af kommunen fra første ledighedsdag, 
bør du informere kommunen om det 
senest på første ledighedsdag.

Husk, at når du er ledig, skal du ikke 
søge job, så længe du er sygemeldt.

Der kan være ekstra mange ting at 
skulle forholde sig til som sygemeldt 
og ledig, ikke mindst i forhold til kom-
munen. Så hvis du forlader dit job 
efter en længere sygemelding, så kan 
du som medlem af fagforeningen tage 
fat i Frie Funktionærers socialrådgi-
ver, der kan hjælpe dig med at finde 
rundt i de særlige regler for sygdom 
og ledighed.

TEMA  | Forandring | 
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Ny formand: 

 Vi skal lytte til
medlemmerne

inn D. Aalestrup startede sin egen 
karriere i lære på en trælast og 
blev senere merkonom i økono-
mistyring. Sidste år har han fær-
diggjort en akademiuddannelse i 

offentlig forvaltning med fokus på inno-
vation og lean. Det at tænke nyt er vigtigt 
for bestyrelsen i Frie Funktionærer, siger 
den nye formand, der vil arbejde for, at Frie 
Funktionærer fortsat kan være medlem-

mernes foretrukne sparringspart-
ner i arbejdslivet.

Finn D. Aalestrup blev, 
med hovedbestyrelsens 

indstilling, valgt til 
formandsposten 

i både fagfor-
ening og 

a-kasse 

F
Af Maria Skovbjerg Henriksen

55-årige Finn D. Aalestrup vil som ny formand i Frie 
Funktionærer styrke Frie Funktionærers fagforening 
og a-kasse for fortsat at leve op til medlemmernes 
forventninger og yde den bedste karrierehjælp.

efter den afgående formand Randi Laursen 
på delegeretmødet d. 11. juni i Sorø.

Fri funktionær i hjertet
Finn D. Aalestrups tilknytning til Frie Funk-
tionærer går langt tilbage. Han blev med-
lem i sine helt unge år, men skiftede, da 
han fik job på en HK-domineret arbejds-
plads. Det varede dog kun, indtil HK ville 
tvinge ham og hans kolleger til at strejke 
pga. en konflikt på arbejdspladsen. Så 
vendte han tilbage – og tog ca. 15 af sine 
kolleger med sig. 

– For mig er det altafgørende, at man 
selv har retten til at bestemme over sit 
eget arbejdsliv. Derudover synes jeg også, 
det er vigtigt, at vi er en partipolitisk neu-
tral fagforening, der ikke sætter folk i bås.

Stadig formand i regionen
Selv om den nyvalgte formand fra Randers 

ikke er en mand med store armbevægelser, 
er der ingen tvivl om, at han brænder for 
sin forening og har stor interesse i samfun-
det. Målet med sit formandskab taler han 
også om med stort engagement.

– Vi lever i en tid, hvor vi hele tiden bliver 
mødt af forandringer, og vi skal være klar 
til at prøve at gøre ting på nye måder for         
at imødekomme medlemmernes behov 
bedst muligt og give dem en god oplev-  
else af at være medlem hos Frie Funktio-
nærer. Jeg er stolt af at være en del af en 
effektiv organisation, der er omstillings-
parat. Det er vores styrke, og den skal vi 
videreudvikle til gavn for medlemmerne. 

Den nye bestyrelsesformand sidder fort-
sat som regionsformand i region Midt-
jylland Øst. En af foreningens 8 regioner 
landet over, der bl.a. varetager lokale       
medlemsarrangementer. For ham er det 



Den nyvalgte formand Finn D. 
Aalestrup ønsker, at endnu flere 
funktionæransatte får glæde af 
Frie Funktionærers ydelser og gode 
service.
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vigtigt fortsat at holde kontakten til med-
lemmerne.

– Jeg vil gerne blive ved med at lytte til 
medlemmerne og være tilgængelig, for 
det er jo dem, vi er her for, siger Finn D. 
Aalestrup.

Flere skal have glæde af Frie 
Funktionærer
Finn D. Aalestrup vil som formand gerne 
være et styrkende bindeled mellem for-
retning og forening i tæt samarbejde med 
ledelsen og den øvrige bestyrelse. 

– Bestyrelsens opgave er at lægge en 
strategi og pege på den retning, vi mener, 
at foreningen skal hen mod. Vi har et for-
retningsmæssigt rigtig godt produkt, som 
mange i arbejdslivet kan have stor glæde 
af. Derfor skal vi fortsat arbejde på endnu 
større synlighed for kommende medlem-
mer – ikke mindst blandt de unge.  n

VI LEVER I EN TID, HVOR VI HELE TIDEN BLIVER MØDT AF FOR-
ANDRINGER, OG VI SKAL VÆRE KLAR TIL AT PRØVE AT GØRE 
TING PÅ NYE MÅDER FOR AT IMØDEKOMME MEDLEMMERNES 
BEHOV BEDST MULIGT OG GIVE DEM EN GOD OPLEVELSE AF 
AT VÆRE MEDLEM HOS FRIE FUNKTIONÆRER. 
FINN D. AALESTRUP

”

I
FAKTA:

• Finn D. Aalestrup, 55 år.

• Bestyrelsesformand i Frie 
Funktionærers fagforening og 
a-kasse og i region Midtjylland Øst.

• Bestyrelsesmedlem i FF Forsikring 
og i CESI.

• Motorcykelentusiast.

• Samboende med Jette.
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Her finder du os ...

Hovedkontor
Paghs Gård • Overgade 24 • Postboks 925 
5100 Odense C • Tlf.: 63 13 85 50
fifu@f-f.dk 

Åbningstider 
Man. - tirs. - ons. - fred.  kl. 8-15 
Tors. kl. 8-13 og 15-17

Mød os rundt om i 
Danmark og husk 
at booke dit møde

på forhånd. 

Klik ind på f-f.dk/
kontakt

Fuldtids- 
eller deltids-
forsikret?

Du vælger, om du skal være deltids- eller fuldtidsforsikret ud fra, 
hvor mange timer du gerne vil og kan arbejde. Det har nemlig 
betydning for, hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge, og hvor 
meget du skal betale i kontingent. Det har også betydning ved 
efterløn og skattefri præmie. 

Arbejder du i gennemsnit mere end 30 timer om ugen, skal du altid 
være fuldtidsforsikret. Du skal oplyse a-kassen om det, så snart du 
arbejder mere end 30 timer. Er du deltidsforsikret, men arbejder 

mere end 30 timer om ugen, skal du tegne fuldtidsforsikring. Det 
kan nemlig få betydning for din ret til dagpenge. 

Fuldtidsmedlemskab af a-kassen koster 461 kr. pr. måned. 
Deltidsmedlemskab koster 347 kr. pr. måned. 

Uanset, hvor mange timer du arbejder, kan du altid være fuldtidsforsikret i a-kassen. 

Er du fuldtidsforsikret, men arbejder mindre 
end 24,67 timer om ugen, kan det få betyd-
ning for din sats, hvis du bliver ledig eller skal 
på efterløn. Få mere at vide i a-kassen. 
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VIDSTE DU ...
At dagpengene for ledige nyuddan-
nede uden børn sættes ned med 
2.000 kr. Om måneden fra januar 
2017? Det sker fordi dimittend-
satsen falder fra 82 % til 71,5 % 
af den maksimale dagpengesats.  
Læs mere om de nye regler om dag-
penge for nyuddannede på f-f.dk.

A-kasse ved arbejde
i udlandet 
Få styr på a-kassemedlemskabet, inden du starter

Gode jobmuligheder og muligheden for      
at hente arbejdserfaring og træne sprog-
kundskaber giver flere og flere medlemmer 
mod på en arbejdsperiode i udlandet. 

Medlem af a-kassen i det land, 
du arbejder
Hovedreglen er, at man skal være for-
sikret i det land, hvor man arbejder. Det 
betyder, at hvis du har eller får arbejde i et 
andet EØS-land, skal du omfattes af det 
andet lands arbejdsløshedsforsikring. Får 
du arbejde uden for EØS-landene, kan du 
forblive medlem af a-kassen her, mens du 
arbejder uden for EØS-området. 

Grænsegænger
En del medlemmer er grænsegængere. 
Dvs. arbejder i Sverige eller Tyskland – og 
bor her i Danmark. Eller omvendt.

Er du grænsegænger, skal du være med-
lem af a-kassen i det land, hvor du arbej-

der. Hvis du ikke arbejder på fuld tid, kan 
du kontakte a-kassen i det land, hvor du 
arbejder for at høre, om du kan få dag-
penge for de timer/dage, hvor du er ledig. 
Bliver du helt ledig, skal du have dagpenge 
i det land, hvor du bor. Du skal sørge for 
at blive medlem af a-kassen i det land, du 
bor, samtidig med din a-kasse ophører i det 
land, hvor du har arbejdet. 

Kontakt Frie Funktionærer, hvis du allere-
de har eller er på vej til job i udlandet, så du 
sikrer dig, at du gør det rigtige. 

Den 1. september blev det ind-
ført, at ledige selv skal booke 
samtaler i Jobcentret og rådig-
hedssamtaler i a-kassen. 

Samtaler i jobcenter: I de første 
seks måneder skal man til samtale hver 
måned. Herefter hver 3. måned. Den før-
ste samtale bliver man inviteret til af 
Jobcentret. De efterfølgende samtaler 
skal man selv booke. På Min side på job-
net.dk fremgår det, hvornår man senest 
skal booke sin næste samtale. 

Samtaler i a-kassen: I løbet af det 
første halve års ledighed skal man til to 
rådighedssamtaler i a-kassen. Begge 
samtaler skal man selv booke. Vi sen-
der en e-mail med besked om at booke 
et møde. Vi sender også en reminder på 
sms. Det er derfor vigtigt, at a-kassen 
har din korrekte e-mail og dit mobilnum-
mer.   

Manglende booking => afmelding 
som ledig
Et alvorligt element ved den nye pligt til 
at booke samtaler selv er dog, at man 
mister sine dagpenge, indtil man igen til-
melder sig og får booket sin samtale ret-
tidigt. 

Pligten til at booke egne samtaler er en 
del af aftalen bag beskæftigelsesrefor-
men fra 2015, hvor formålet er, at den 
ledige selv skal tilrettelægge sit eget 
kontaktforløb og dermed have større 
ansvar for egen indsats. 

Spørg a-kassen, hvis du er i tvivl på 
tlf. 63 13 85 50.

Undgå at miste 
dagpenge 

– husk at booke
samtaler

Frie Funktionærers hovedbestyrelse:
Finn D. Aalestrup (formand)
Marianne Normann Jensen (næstformand)
Anker Christiansen
Karin Fredskild
Lena Birgitte Jørgensen
Solvejg Korsgaard
Kim Sørensen

Frie Funktionærers a-kasses hovedbestyrelse:
Finn D. Aalestrup (formand)
Karin Fredskild (næstformand)
Anker Christiansen
Marianne Normann Jensen
Lena Birgitte Jørgensen
Solvejg Korsgaard
Kim Sørensen
 Se mere på f-f.dk

Bestyrelser

JANUAR



Bortvist på grund af 
billede på Facebook 
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Af Heidi Callesen 

Dagen efter Hanne Christensen lagde et billede på Facebook, modtog hun en bortvisning 
fra sin chef. ”En klar fejl”, mener Frie Funktionærer, der nu har stævnet virksomheden. 

|  Juridisk  |  
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anne Christensen var sygemeldt 
med en knæskade, da hun i februar 
lagde et billede på Facebook. Det 
forestillede hende og kæresten 
og var taget flere måneder før på 

en tur til Sverige. Men chefen i virksom-
heden Europhoner troede, det var et reelt 
feriefoto og bortviste hende derfor for at 
snyde med sin sygemelding.  

– Han ringede ikke engang først eller 
spurgte, om jeg reelt var ude at rejse. Så 
de bortviste mig ud fra, hvad de lige selv 
troede, og det blev jeg ret chokeret over, 
siger Hanne Christensen. 

For den 51-årige mødebooker betød det, at 
hun mistede løn og feriepenge svarende til 
142.524 kr. 

– Jeg er ked af, at en misforståelse får så 
store konsekvenser. Jeg er rigtig skuffet 
over den måde, det er sket på og har følt 
mig meget vraget og ked af at miste mine 
gode kolleger. 

Retssag på vej
Bortvisningen er da også helt uberettiget, 
mener Frie Funktionærers juridiske chef. 
For det første fordi Hanne Christensen 
ikke har brudt reglerne for sin sygemelding 
– og selv hvis hun havde været i Sverige, 
ville det stadig ikke være nok til at bortvise 
hende. 

– Selv sygemeldte ansatte har jo lov 
til at leve et normalt liv, tage på ture og 
lægge billeder på Facebook. I dette til-
fælde har lægerne endda rådet hende til 
at røre sig så meget som muligt, så uanset 
hvordan man vender og drejer det, så har 
virksomheden her begået en klar fejl, for-
klarer Claus Carstensen. 

Derfor er Europhoner blevet stævnet med 
krav om både de manglende løn- og ferie-
kroner og desuden en godtgørelse for den 
urimelige bortvisning på godt 84.000 kr. 

– At bortvise folk så impulsivt og uden 
at have styr på fakta er jo ikke i orden. Den 
her sag viser tydeligt, at der er behov for 
at markere over for arbejdsgivere, hvor 
grænserne går, forklarer Claus Carstensen.  

H
Advarer andre 
Indtil videre har virksomheden ikke ønsket 
at indgå forlig, og derfor er sagen sendt 
videre til domstolene. 

– Det er min klare forventning, at vi vil 
vinde sagen, og jeg håber på en afgørelse, 
inden året er omme, lyder vurderingen fra 
Frie Funktionærers juridiske chef. 

For Hanne Christensen er pengene ikke 
det primære argument for at køre sagen. 

– Jeg har været en meget pligtopfyl-
dende medarbejder, og derfor gør det ondt 
i mig, at de ser stort på reglerne og bortvi-
ser mig uden grund. Jeg er ikke ude efter at 
plukke nogen – jeg vil egentlig bare gerne 
have de penge, jeg er berettiget til. 

Samtidig håber hun også, at hun ved at stå 
frem med sin sag kan forhindre, at andre 
havner i samme situation. 

– Det kom bag på mig, at man ikke kan 
lægge et billede på Facebook, uden det 
kan bruges mod en på denne måde 
og få så alvorlige konsekvenser. 
Så jeg vil helt klart råde andre       
til ikke at være venner med fx  
chefen på Facebook og tænke 
meget grundigt over, om det,      
man deler, kan misforstås.  n

  

Hanne Christensen blev chokeret, da hun 
oplevede, hvad et tilfældigt billede på 
Facebook kan få af konsekvenser.

Gode råd til online opførsel
Tænk over din adfærd og udtalelser på de sociale medier – kan de tolkes 
anderledes, end de var tiltænkt?  

Husk, at både din nuværende chef, kollegerne
og også en mulig fremtidig arbejdsplads kan
 læse med – ofte også selvom du ikke er 
venner med dem. 

Hvis du er sygemeldt, så tænk over, 
hvad du deler på de sociale medier 
og hvilket signal, det sender.  

Undgå at udtale dig illoyalt om 
din chef, arbejdsplads eller kol-
legaer på sociale medier.

FAKTA 
Vil du vide mere om, hvordan du

agerer sikkert på de sociale medier?

Så kom til fyraftensmøde
med netop dette tema. 

Det er den 8. november i Vejen 
og den 16. november i København 

– begge dage fra 17.30-20.00. 

(Se mere på side 44) 

I
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Værd at bemærke, hvis du er født i 1956 og senere.

Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef i a-kassen

et er svært at vurdere på forhånd, 
hvornår man egentlig ønsker at gå på 
efterløn. Udvikling i helbred, arbejds-
opgaver, ledighed og familieforhold 
kan være med til, at man ændrer hold-

ning. Økonomisk er det mest hensigtsmæs-
sigt at blive ved med at arbejde. Dog er alting 
heldigvis ikke bestemt af økonomi, og det er 
vigtigt at tænke det menneskelige aspekt ind.  
Dit fødselsår bestemmer, hvordan dine pensi-
oner bliver modregnet i din efterløn. Nedenfor 
kan du se, hvordan pensionsformuen bliver 
modregnet. 

D
Er du født før 1956 gælder ”mildere” 
modregningsregler. Det er fx muligt at undgå 
modregning, hvis du udskyder din efterløn. 

Er du født fra 1956, er du underlagt 
skrappere modregningsregler. Du bliver 
modregnet for dine pensioner – også hvis du 
udskyder efterlønnen. 

På f-f.dk kan du under kviksvar om efter-
løn finde flere detaljer om efterløn for 
netop din årgang.  

Skrap pensionsmodregning 

    i efterløn

EKSEMPEL:
En person vælger at gå tidligst muligt på efterløn. Pensionsformuen er kapitalpension (depotværdi) på 800.000 kr. og en 
livsvarig pension med årligt tilsagn på 48.000 kr. 

 Født før 1956: Personen vil få sin efterløn reduceret med 37.980 kr. årligt. Efterløn udgør 159.900 kr. pr. år før skat. 

 Født fra 1956: Personen vil få sin efterløn reduceret med 62.720 kr. årligt. Efterløn udgør 135.148 kr. pr. år før skat. 

Vælger samme personer at udskyde efterlønnen, til udskydelsesreglen er opfyldt, ser regnestykket sådan ud:

 Født før 1956: Personen undgår modregning for pension og får 217.360 kr. pr. år i efterløn før skat. Evt. løbende 
pension modregnes med 55 %. 

 Født fra 1956: Personen vil få sin efterløn reduceret med årligt 62.720 kr. Modtager derfor 154.648 kr. pr. år før skat 
i efterløn. Evt. løbende pension modregnes med 64 %.
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Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef i a-kassen   • Illustration: Marck Fink

dag vælger stadigt flere at tjene til føden ved at tage freelanceopgaver, og samtidig skaber digitaliserin-
gen nye muligheder for folk med ideer. Gruppen af freelancere, projektansatte og konsulenter – mange 
med eget firma – vokser voldsomt i disse år. Et nyt arbejdsmarked på vej ind i en helt ny tid, hvor 
arbejdskraften bevæger sig frem og tilbage mellem at være ansat og selvstændig.

Men dagpengesystemet er desværre ikke fulgt med. Freelancere, projektansatte og andre i grup-
pen af ”atypisk ansatte” støder derfor ofte ind i en række udfordringer, hvis de søger om dagpenge.

Forældede dagpengeregler
Den helt store udfordring er, at dagpengereglerne ikke i tilstrækkelig grad tager højde for den 
kendsgerning, at stadig flere arbejder under forskellige vilkår hen over et år. Freelancere kan den 
ene dag blive aflønnet som A-skatteydere og den næste dag som B-skatteydere. Andre prøver 
måske at kombinere et fast arbejde med et begyndende freelancearbejde. Nogle er moms-
pligtige og udskriver regning på arbejdet – også selv om de reelt arbejder som lønmodtagere.

Selv om virkeligheden kan være meget nuanceret, er dagpengesystemet indrettet på, 
at man enten er lønmodtager eller selvstændig. Og de atypiske ansatte lander ofte et 
sted midtimellem – i rigtig mange tilfælde i selvstændig-kategorien. Problemet her 
er, at bliver man opfattet som selvstændig, skal man lukke sin virksomhed helt ned 
og afhænde alt sit udstyr for at kunne få dagpenge. Hermed har man reelt ikke 
mulighed for at bevare kunder og få bygget virksomheden op igen, men bliver 
tvunget til at vælge at satse på et lønmodtagerjob.

Plan om nyt dagpengesystem for selvstændige
Det er nødvendigt, at dagpengesystemet bliver opdateret, så alle med-
lemmer kan få samme grad af økonomisk tryghed i hverdagen. Uanset 
om de er lønmod-tagere, selvstændige, freelancere eller ansat på 
andre atypiske vilkår. Sådan vil arbejdslivet udvikle sig for flere 
og flere, og det skal vores dagpengesystem kunne håndtere. 
Løsningen ligger ikke lige for, men beskæftigelsesministeren 
har nedsat et arbejdsudvalg, som i øjeblikket er i gang med 
analysearbejdet, og som efter planen i foråret 2017 kom-
mer med anbefalinger til et kommende dagpengesystem 
for selvstændige, freelancere og andre såkaldt atypisk 
beskæftigede.  n

I

Freelancere 
– et frit arbejdsliv, men med større risiko
Dagpengesystemet bør opdateres, så selvstændige kan få større økonomisk 
tryghed i hverdagen.

Læs mere om selvstændige på f-f.dk
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rusvejen snor sig kilometer efter 
kilometer gennem det lyngbeklæd-
te rå landskab, før Henne Mølle Å 
Badehotel endelig titter frem fra 
forreste klitrække ud til havet.   

Her har det ligget i 80 år.
Det var søstrene Othilia og Thekla 

Thorup fra København, der sammen med 
vennen og arkitekten Poul Henningsen 
skabte fristedet i 1930erne langt væk fra 
hovedstadens stress og jag.

Hotelleder som 21-årig
Værtsparret Casper og Annemette Rosen-
dahl, der har været på hotellet de seneste 7 
år, byder velkommen og leder mig igennem 
hotellets lille køkken, hvor kokketeamet er i 
fuld gang med at forberede sig til aftenens 
ryk-ind. Det er højsæson nu, og hotellet er 
fuldt booket.

– Selv om jeg er opvokset i Vestjylland, 
anede jeg ikke, at der fandtes et hotel her-
ude, før jeg som 20-årig blev ansat her som 
nyudlært kok, fortæller Casper. Jeg faldt 
hurtigt for den hyggelige og intime stem-

Vesterhavets velbevarede  
hotelperle fylder 80 år

ning, og da jeg efter tre måneder fik tilbudt 
at blive hotelleder, besluttede Annemette 
og jeg at takke ja.

Det har parret, der altid har drømt om at få 
deres eget sted, ikke fortrudt. Men at det 
skulle gå så hurtigt, havde de ikke regnet 
med. Annemette Rosendahl er uddannet 
tjener, og for dem begge er hotellet deres 
andet hjem. 

– Da vi fik vores datter Laura for fem år 
siden, havde Casper to dages orlov, og jeg 
havde 6 måneder. Jeg kunne næsten ikke 
vente med at komme i gang igen, griner 
Annemette.

De betragter hotellets ansatte som 
deres familie, og ofte kommer Annemette 
og Laura for at spise aftensmad med 
Casper og de andre i køkkenet. Den ufor-
melle familiære stemning smitter også af 
på mange af gæsterne, der vender tilbage 
år efter år. 

– Da vi blev gift, var der hotelgæster, der 
havde booket overnatning for at kunne 
vinke til os, da vi kom fra kirken, og vi blev 
virkelig også overvældet af alle de gaver og 
lykønskninger vi fik, da Laura kom til ver-
den. Det varmer, fortæller Annemette.

Bag klitterne ud til havet 
ligger Poul Henningsens 
Badehotel. Den unikke perle 
fyldte 80 år i juli, men har 
bevaret den enkle charme 
og arkitektoniske udtryk, 
som hotellet blev født med.

Af Maria Skovbjerg Henriksen

G

Ægteparret Casper og Annemette Rosendahl med 
datteren Laura på en af hotellets terrasser.



Økologi og ingen TV
Den 18. juli 1936 blev hotellet indviet og 
blev en stor succes. Sæson efter sæson 
var der fuldt booket på søstrene Thorups 
badehotel. Poul Henningsens egne kendte 
lamper kom dog først til at pryde hotellet 
senere, for elektricitet fandtes ikke derude, 
ligesom hotellets madrasser var af halm. 
Selv om sengene i dag er mere luksuriøse, 
er der stadig fokus på det rene og enkle. 
Både i gastronomien og i hotellets indret-
ning. Økologi og lokale råvarer er prioriteret 
højt hos Casper, der håber på, at hotellet på 
sigt kan blive 100 pct. økologisk. At der ikke 
er TV på hotellets 22 værelser, er også et 
helt bevidst valg.

– Vil man se TV, må man gå op i TV-stuen 
og komme de andre feriegæster ved, for-
tæller han. Når gæsterne kommer til Henne 
Mølle Å, så er det naturen og roen, der er 
det største trækplaster.

Et hotel i morgengave
I 1956 fik Edith Nielsen hotellet i morgen-
gave af sin mand Svend Åge, der var nevø 
af Othilia Thorup og havde overtaget efter 
hende et par år forinden.

Efter 30 år valgte hun at sælge hotellet 
til Frie Funktionærer, der i 1987 gik i gang 
med at restaurere og modernisere hotellet 
med respekt for PHs arkitektur og de unik-
ke omgivelser til glæde for medlemmerne 
og hotellets øvrige gæster.

På badehotellet bliver der værnet om ste-
dets sjæl og historie, og det fortsætter helt 
sikkert så længe, parret driver hotellet.

– Det er ikke af pligt, vi arbejder her. Det 
er vores hobby og vores liv, og vi er gla-
de, så længe vores gæster er glade, siger 
Annemette.

Parret kunne sige ”på gensyn” til endnu 
en begejstret gæst efter besøget og en 
udsøgt middag i den lille hyggelige restau-
rant prydet med PHs klassiske glaspendler 
og hvidmalet træmøblement. 

Maden er mindst lige så enkel, smagfuld 
og betagende som hotellet og dets unikke 
beliggenhed. Helt klart et besøg værd for 
alle, der værdsætter en kulinarisk oplevelse 
og storslået natur.  n

Læs mere
om hotellet 

eller book 
et ophold på

hennemoelleaa.dk

Henne Mølle Å Badehotel er, ud over at 
være med i en bogudgivelse om de 50 
bedste spise- og overnatningssteder i 
Skandinavien, også blandt de fire slut-
nominerede til ÅRETS BO&SPIS ADRESSE 
2016, hvor vinderen kåres 30. oktober 
2016. Det er Den danske Spiseguide, der 
står bag prisen.

Hotellet har også været med i TV2-
serien ”Danmarks bedste Badehoteller”.
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igtig mange mennesker bruger 
Facebook til at følge med i venner-
nes hverdag og deltage i debatter 
osv. Ikke mindst den yngre gene-
ration bruger den digitale platform 

rigtig meget. De fleste brugere tror for-
mentlig, at de har helt styr på, hvordan de 
skal bruge Facebook. Det mente jeg i hvert 
fald, indtil jeg mødte Anne Marie Kirk, eks-
pert i sociale medier og foredragsholder.

- Jeg troede faktisk, at jeg havde godt 
styr på, hvordan man bruger Facebook. 
Men da jeg talte med en ekspert, blev jeg 
klogere. Fx i forhold til hvordan jeg bedre 
kan beskytte mine private informationer 
og deltage i konkurrencer uden at komme 
til at give virksomheden adgang til min 
indbakke. 

I dag er det helt normalt, at arbejdsgivere 
bruger Facebook til at se jobansøgere an, 
og blandt andet derfor er det vigtigt, hvilke 
oplysninger du deler med andre online. Det 
og meget mere kommer foredragsholder 
Anne Marie Kirk ind på, når der i efteråret 
2016 afholdes fyraftensmøder i Vejen og 
København.

På godt to timer bliver deltagerne indført i, 
hvordan man skal begå sig på Facebook, og 
der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål 
undervejs.  n

R

Facebook er danskernes foretrukne sociale netværk, 
men har du egentlig styr på, hvad du deler med hvem, 
og hvem, der kan se hvad?

Har du helt styr
på Facebook?

Af Inge Lise Sørensen, medlemschef

Kom til fyraftensmøde:
Fyraftensmøderne afholdes 
den 8. november i Vejen og 
den 16. november i København, 
begge steder kl. 17.30 - 20.00. 

Læs mere på f-f.dk

|  Kurser 2016  |  
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“Det sker”    hos Frie Funktionærer
OBS!
Med ”Det sker” ønsker vi at give dig en 
samlet oversigt over aktiviteterne i 
Frie Funktionærer. Derfor indeholder 
oversigten også aktiviteter, kurser og 
arrangementer, hvor der kun er få plad-
ser tilbage eller aktiviteter, der kan være 
”UDSOLGT” eller allerede afholdt, når 
magasinet udkommer. Vi opfordrer dig 
til løbende at holde dig orienteret på 
f-f.dk og på Frie Funktionærers Face-
book-side, hvor vi lægger nye arrange-
menter på, lige så snart de er planlagt. 
Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet 
og få besked direkte i din mailboks.

OKTOBER:
01.10.2016 Svampetur til Hammer Bakker Vodskov
01.10.2016 Adrenalinpumpende GoKartløb Allingåbro
03.10.2016 Kursus Excel Grundlæggende Odense
04.10.2016 Webdesign med WordPress København
04.10.2016 Foredrag om livet med ADHD Odense
05.10.2016 Jobsøgning Trin 1 – Få din ansøgning øverst i bunken Aarhus
05.10.2016 Jobsøgning Trin 2 – Sælg dig selv til samtalen Aarhus
05.10.2016 Fyraftensevent med Chris MacDonald Odense
05.10.2016 Elite-netværksmøde og fyraftensevent med 
 Chris MacDonald Odense
06.10.2016 Kursus: Excel Grundlæggende Aalborg
10.10.2016 Kursus: Excel Grundlæggende  København
10.10.2016 Bestyrelsesmøde
10.10.2016 En aften med Dunkelfolket – kulturel aften for familien Aalborg 
11.10.2016 Biografarrangement – Klassefesten 3 Odense
11.10.2016 Kursus: Excel Grundlæggende Aarhus
12.10.2016 Fyraftensevent med Chris MacDonald Vejen
12.10.2016 Elite-netværksmøde og fyraftensevent med 
 Chris MacDonald Vejen
12.10.2016 Find dit nye job med LinkedIn København
18.10.2016 Shrek The Musical  – UDSOLGT Herning
24.10.2016 Biografarrangement – Klassefesten 3 Esbjerg
25.10.2016 Niveau 2 – Få styr på dit engelsk – 5 tirsdage Aarhus
25.10.2016 Niveau 2 – Få styr på dit engelsk– 5 tirsdage Odense
25.10.2016 Niveau 2 – Få styr på dit engelsk – 5 tirsdage København
26.10.2016 Find dit nye job med LinkedIn Odense
26.10.2016 Fyraftensevent med Chris MacDonald Aarhus
26.10.2016 Elite-netværksmøde og fyraftensevent med 
 Chris MacDonald Aarhus
27.10.2016 Rundvisning hos Selleberg Specialiteter – UDSOLGT Marslev
27.10.2016 Virksomhedsbesøg hos Siemens Wind Power Brande
27.10.2016 Rundvisning på Bryggeriet Skands – UDSOLGT Brøndby
30.10.2016 Ørsted Fisk & Golf Viby SJ
31.10.2016 Biografarrangement – Klassefesten 3 Aalborg

NOVEMBER:
01.11.2016 Biografarrangement – Klassefesten 3 Kolding
05.11.2016 Familieeftermiddag i Vandhalla Odder
08.11.2016 Fyraftensmøde: Sandheder om Facebook Vejen
09.11.2016 Fyraftensevent med Chris MacDonald København
09.11.2016 Elite-netværksmøde og fyraftensevent med 
 Chris MacDonald København
10.11.2016 Biografarrangement – Klassefesten 3 København
10.11.2016 Mortens aften på Henne Mølle A Badehotel Henne
15.+16.11.2016 Kursus: Excel for økonomi- og regnskabsansatte Vejen
16.11.2016 Fyraftensmøde: Sandheder om Facebook København
22.+23.11.2016 Kursus: Excel for økonomi- og regnskabsansatte København

DECEMBER:
03.12.2016 Bestyrelsesmøde

 
SÆSON 2016:  Billetter til BonBon-Land Holmegaard



|  Hjernebrud  |  

GAVEKORT

VIND
SUPER-

Send løsningen på krydsordet elektronisk til hjernebrud@f-f.dk og vind SuperGavekort 
Vær med i lodtrækningen om: 1. præmie:  1 stk. SuperGavekort på 500 kr. 2. præmie: 1 stk. SuperGavekort på 300 kr., 
3. præmie:  1 stk. SuperGavekort på 200 kr. Vinderne offentliggøres på f-f.dk. Indsendes inden den 14. november 2016.
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FERIE  &  FRITID
BOOK

DIN FERIEBOLIG
ONLINE PÅ

F-F.DK

Bestil nemt din ferie online

Hold dig orienteret om de nyeste tilbud på f-f.dk, hvor du også 
kan tilmelde dig Frie Funktionærers nyhedsbrev.

Miniferie 
i Alsace
Kom og nyd det franske efterår 
og nyd en mini-vinferie i det 
smukke Alsace.

Hôtel Husseren les Châteaux er et hyg-
geligt hotel beliggende ved foden af 
Vogeserne, 6 km syd for Colmar. Lands-
byen, som hotellet er opkaldt efter, er den 
højst beliggende på den Alsaciske vinrute. 
Hotellet har restaurant, brasserie, pool og 
tennis, og der arrangeres vinsmagning af 
franske vine.

Læs mere om hotellet på www.hotel-
husseren-les-chateaux.com Ønsker du et værelse uden pension, gives der 

15 % rabat på værelsesprisen – gælder også for 
dine rejseledsagere. 

Find gode tilbud på ferieboliger, 
Danland/DanCenter og hoteller på f-f.dk 

BOGENSE

SKAGEN

ALSACE

Mini-vinferie i Alsace: 
1 x velkomstdrink
2 x overnatning i dobbeltværelse i duplex 32 m² 
2 x morgenbuffet 
1 x 3 retters menu (første aften)
1 x vinsmagning hos lokal vinbonde

Få flere informationer om 
opholdet på f-f.dk

Medlemspris pr. person: € 165,00 
Normalpris pr. person: € 205,00
(hertil skal tillægges lokalskat
€ 1 pr. nat pr. person).

Trænger du til at komme lidt 
væk fra hverdagen? Benyt 
Frie Funktionærers ferietilbud.
Klik ind på f-f.dk under medlemstilbud  
og se mere om vores ferielejligheder og 
de øvrige tilbud, som løbende bliver 
annonceret.

Du skal være medlem af fagforeningen 
for at kunne benytte ferie-/fritidstilbud. 
Hvis du har tegnet Frie Mini, skal du op-
gradere til Frie Favorit/Frie Elite for at 
kunne benytte dig af tilbuddene. 

Du er altid velkommen til at kontakte 
ferie-/fritidsafdelingen på tlf.: 63 13 86 11 
eller ferie@f-f.dk, hvis du har spørgsmål. 



FOREDRAG
MED LÆKRE 
TAPAS FOR
KUN 95,-

FYRAFTENSEVENT MED 
Chris MacDonald  
– Ingen ko på isen – fra træls til trivsel

Tag med Chris MacDonald på en rejse ind i videnskaben 
bag menneskets trivsel og hør, hvordan du bevarer din 
egen motivation og indre drivkraft.

TID OG STED: 
05.10.2016:        Odense
12.10.2016:        Vejen
26.10.2016:        Aarhus
09.11.2016:        København (få billetter tilbage)
  
Eventen afholdes fra kl. 18.00-21.00
 
Som medlem af fagforeningen kan du tage en kollega/ledsager 
med til medlemsprisen på kun 95 kr., hvis du selv deltager.
 
Bestil billetter på f-f.dk eller scan QR-koden

Foto
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viid


