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1
.-

Så fik vi en tid hos Mette Frederiksen 45 min. var hvad det kunne blive til Steffen H

og Peder B rejser til Christiansborg (
rejsen bliver af egen lomme 1300 kr. til sammen så
hvis der er nogen der vil give en lille bidrag skal i være meget velkommen til at sætte alt
fra 2 kr. og opefter ind på denne
reg: 9307 konto: 0000428019 på forhånd tak) Når vi er
på Christiansborg har vi aftalt med de andre partier at vi kommer forbi og giver dem det
vi har fremlagt for Mette Frederiksen samt får en lille snak hvordan de 800-950.000 på
overførelses indkomst har det!

2
.-

Der blev holdt et møde i frivillighuset i Aalborg onsdag d 22.februar – 2012. Der var

en god fremmøde samt en god debat, der blev vedtaget at der skal arbejdes på at finde
noget som kan være med til at gøre livet lidt sjover for de 800-950.000 på overførelses
indkomst.
Der blev også medsat en arbejdsgruppe: 'Paraplyen' Robert, Ewa, Kurt, kim,
Henning.S og Peder.
Der skal arbejdes med nye ide'r ! bla. hvad kan man gøre for ag gøre
tilværelsen bare en lille smule bedre for de
800-950.000 på overførelses indkomst så de
synes deres hverdag er blevet bedre, sjover og mere udholdeligt !
Har du ide'er så skriv
Mvh. Robert, Kim, Ewa, Kurt, Henning S., Peder

3

.-

Vi kan/skal ikke lave overenskomst eller køre retsager, men kan hjælpe med råd og

vejledning fra personer der har været igennem lidt af hver og kender til mangt og meget
gå ind på hjemme siden:
http://www.behandlosordenligt.dk/51270069

4
.-

Oplysning: Til alle fra Esbjerg vi vil holde en info-møde i marts måned så kommer du

fra Esbjerg området og gerne vil med så send lige din mail adresse så vi kan sende dig
oplysning om hvor/hvornår mødet bliver skriv til:
henningandersen@jyde.dk eller
pederbk@yahoo.dk
senest 10.marts-2012.

5
.-

Har eller kender i nogen der har spørgsmål om senior job ordningen samt efterlønnen

så skriv til Steffen Hansen
blsh@live.dk

6
.-

Obs. er der nogen der gerne vil være kontakt-person eller kender i nogen så smid

lige en mail med navn og hvad for en område i kommer fra !
Håber i alle har det godt og ikke bliver mishandlet med diverse kurser aktivering/praktik
eller løntilskud !! ?
Mvh.
Peder Bæk
Tlf. 20905515
e-mail:
pederbk@yahoo.dk

