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{ FORMANDEN HAR ORDET }

F

acebook kan for nogle være en tidsrøver,
mens andre bruger facebook og andre sociale
medier til oplysning og opdateringer.
Danske Mejeristers Fagforening har også fået sin
egen ofﬁcielle facebook side. Det har været en
spændende proces at ﬁnde informationerne der
kan ses på facebook sidens tidslinie. Bl.a. med
nogle gamle billeder af DMF´s første formand og
grundlægger Laurits Pedersen. Se mere på næste
side, eller endnu bedre ta’ en tur på facebook og
søg ”danske mejeristers fagforening”.
Jeg skrev sidst, vedr. overenskomstforhandlingerne 2012, at de var afsluttet med forlig, bl.a. har
Industrien og HTS indgået forlig med meget beskedne resultater.
Disse resultater kommer til at påvirke de forhandlinger, der kommer på mejeriområdet op til
overenskomstfornyelsen i foråret. Mejeribrugets
Arbejdsgiverforening (MA) har som bekendt meldt
sig ind i Dansk Industri (DI), hvor MA er blevet en
medlemsgruppe.
Fællesoverenskomsten i mejeribruget skal forhandles i starten af 2013, og her har DMF ønsker og
krav til fællesoverenskomsten. De krav skal komme
ude fra afdelingerne eller rettere fra medlemmerne.
Afdelingerne har på hver sin måde forsøgt at
komme ud til medlemmerne. Als-mødet til oktober
bliver så der DMF´s landsbestyrelse samler alle trådene, til det der bliver DMF´s krav.
Der vil komme meget omkring OK2013 i både
medlemsbladet, men også på DMF´s hjemmeside
www.mejeristen.dk og selvfølgelig også på facebook.

ta’ en tur på
facebook og søg
”danske mejeristers
fagforening“
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Feriefonden forsøger også at følge med tiden. Her
i skrivende stund arbejdes der på højtryk for at få
det ny bookingsystem op at køre. Det er et ønske
fra feriefonden, at gøre det at leje fondens feriehuse
på Kærneland så let og gnidningsløst som muligt.
Lige så snart bookingsystemet kører, kan man gå
direkte via hjemmesiden og facebooksiden.
Medlemstallet var kommet godt i gang i 2012,
og dette er fortsat. Nu er det ikke kun de første tre
måneder der har været positive, DMF har ikke haft
nedgang i en eneste måned i løbet af de 7 måneder
der er opgjort. Det er af stor betydning at vi kan
stå samlet, specielt når der skal forhandles overenskomst.
Gode tillidsrepræsentanter og medlemmer der
har faglig stolthed, det lover godt for vores lille fagforening og gør mig som jeres formand stolt.
– LARS GRAM

{ NYHEDER }

FACEBOOK
Informationer, oplysninger og vidensdeling er alle ord der
indeholder de samme ting.
Danske Mejeristers Fagforening forsøger at servicere
ﬂest mulige medlemmer, og på informationsfronten vil
facebook fremover kommer til at spille en stor rolle.
Den nye facebook side kom i luften her kort før
sommerferien. Siden har fået en god start, med mange
besøg.
Du ﬁnder DMF på facebook ved at søge ”danske
mejeristers fagforening”. – LARS GRAM
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{ STAFET FOR LIVET }

Team Taverna

i kamp mod kræft
D

a vi på Nørager mejeri i foråret 2011 modtog meddelelse om at en af vore kære
kollegaer havde kræft, ﬁk vi følelsen af at
måtte gøre noget aktivt for at støtte hende. Vi fandt
frem til 24 timers løbet ”stafet for livet”
Et løb,(mest i gang), hvor alt overskud går til
kræftens bekæmpelse. Det går i al sin enkelthed ud
på, at hvert hold hele døgnet igennem har mindst
en deltager på banen. Det skal symbolisere en
kræftpatients døgn, med de gode timer, de ensomme timer, de mørke timer osv.
Vi ﬁk stablet et hold på ca. 24 deltagere på benene, og mødte op i Frederikshavn i september med
kollegaer, påhæng, børn og hund!
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Vi havde en rigtig hyggelig tur og der var helt klare
udmeldinger om at det måtte gentages.
Desværre ﬁk vi en rigtig god grund til at gentage
vores aktivitet. I januar 2012 døde vores afholdte
kollega, kun 36 år gammel.
Kort efter ﬁk vi også den meddelse at en anden
kollegas datter på kun 11 år også var ramt af den
frygtelige sygdom.
Arrangementet var nu ﬂyttet til d.16/17 juni, og
vi var klar!
35 deltagere godt sponsoreret af Nørager mejeri
og personaleforening stillede op.
11.300 kr blev samlet ind til kræftens bekæmpelse, ved betaling af mad, startgebyrer, sponsorat,
samt egne indbetalinger.

Skulle nogen have fået lyst til at deltage kan
oplysninger ﬁndes på www.stafetforlivet.dk
Arrangementet ﬁnder sted 16 steder i Danmark
og i over 20 lande i verden.

Det var et døgn med meget, meget regn. Men det
gav egentlig bare mere grund til eftertanke…
Hvad havde vi raske egentlig at pylre for? Vi kunne jo bare tage tørt tøj på.
De kræftsyge havde/har stadig kræft.
På pladsen blev der bla. solgt lysposer. Papirsposer
med sand og fyrfadslys i. Man kunne enten købe
dem færdig dekorerede eller selv skrive en hilsen
eller et minde til en kræftramt. Vi er jo på en eller
anden måde alle berørt af sygdommen. Kl. 22 blev
alle poserne stillet op i et kæmpe dobbelt hjerte og
lysene tændt. Det var en meget smuk og rørende
ceremoni med sang, trompetspil og stilhed.
Om natten var der stillet fakler op på ruten så
man stadig kunne orientere sig. Rigtig ﬂot at gå i
skoven om natten med kun levende lys!
Jeg håber at Team Taverna stiller op igen næste
år. Men helst ikke fordi vi næste gang har en grund.
– LIS HANSEN, HOLDKAPTAJN, TEAM TAVERNA

Hvad havde vi raske
egentlig at pylre for?
Vi kunne jo bare tage
tørt tøj på
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Hurtig Diagnose
sparede Claus
for et halvt års
smerter
6

{ PENSION DANMARK }

En skade i knæet var et smertehelvede for mejerist Claus Pedersen. Ventetiden
for at komme til forundersøgelse lød på seks måneder. Men den slap Claus for
ved at kontakte Hurtig Diagnose, som pr. 1. marts blev en del af sundhedsordningen i PensionDanmark for mejeristerne.

D

en 39-årige Mejerist Claus Pedersen, der
arbejder på Bislev Mejeri i Nibe, havde i
foråret sto-re smerter i sit ene knæ. Han
kontaktede først sin praktiserende læge og var senere til rønt-genundersøgelse på Farsø Sygehus med
knæet. Men beskeden var nedslående.
”De fortalte mig, at det så ﬁnt ud, men at man
ikke kan se så meget på et røntgenbillede. Og så
ﬁk jeg en tid til forundersøgelse på Ålborg Sygehus
den 8. november. Det var der over seks måneder
til,” fortæller Claus Pedersen.
Ringede til Hurtig Diagnose
Udsigten til seks måneders ventetid ﬁk hurtigt
Claus til at overveje Hurtig Diagnose, og efter at
have talt med kollegerne fandt Claus’ tillidsrepræsentant telefonnummeret til Hurtig Diagnose i
PensionDanmark, og så gik det stærkt.
”Jeg ringede samme dag, og efter en halv time
bliv jeg ringet op af en sygeplejerske, der per-sonligt ville tage sig af min sag. Og det gjorde hun.
Samme uge skaffede hun mig en tid til en forundersøgelse på privathospitalet Hamlet i Ålborg,
hvor jeg blev MR-scannet samme dag,” fortæller
Claus Pedersen.
Opereret inden for behandlingsgarantien
Resultatet fra scanningen viste, at Claus skulle opereres. Men beskeden fra Ålborg Sygehus var stadig,
at der først var tid til en forundersøgelse den 8.
november. Derfor tog sygeplejersken fat og sørgede
for, at Claus ﬁk en tid inden for behandlingsgarantien på to måneder.
”Sygeplejersken skaffede mig en operationstid på
Hamlet allerede i juni, og det var en kæmpe-lettel-

se. Mit knæ er godt igen efter operationen, og jeg
er fri for smerter,” siger Claus Peder-sen.
Udsigt til operation i 2013
Claus er specielt tilfreds med, at han under hele
forløbet har haft løbende kontakt med en fast sygeplejerske i Hurtig Diagnose.
”Der bliver virkelig taget hånd om en, og man
har en løbende dialog med sin sygeplejerske. Hvis
jeg ikke havde fået hjælp med Hurtig Diagnose,
vil jeg tro, at jeg først var blevet opereret en gang
i foråret 2013, så jeg har sparet mig mindst seks
måneder med store smerter,” siger Claus Pedersen.
Kort om Hurtig Diagnose
- Hurtig Diagnose er en udbygning af
PensionDanmark Sundhedsordning.
- Hurtig Diagnose er en udbygning af
PensionDanmark Sundhedsordning.
- Hurtig Diagnose hjælper dig med at ﬁnde ud af,
hvad du fejler, og hvordan du kommer videre i
sundhedssystemet – uden unødvendig ventetid.
- Medlemmer i Danske Mejeristers Fagforening
ﬁk pr. 1. marts Hurtig Diagnose som en del af
PensionDanmark Sundhedsordning.

Læs mere om Hurtig Diagnose på
pension.dk/hurtigdiagnose
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Nyt ansigt i PensionDanmark
PensionDanmark har pr. 1. juni 2012 ansat
Morten Gass i en stilling som chefkonsulent.
Morten Gass overtager i den forbindelse ansvaret for den daglige kontakt til forbund,
arbejdsgiverforening og større virksomheder
inden for mejeriområdet. Herunder naturligvis
også Danske Mejeristers Fagforening.
Det er allerede aftalt, at Morten deltager på
Alsmødet, og ved den lejlighed skal der nok
blive lejlighed til at hilse på ham, og for at få et
brush-up på pensions- og sundhedsordningen i
PensionDanmark.

Morten er et kendt ansigt i mejeribruget. Som
tidligere direktør i Mejeribrugets Arbejdsgiverforening har Morten et stort kendskab til
branchen. Jeg mener bestemt det er en stor fordel, at Morten kan trække på den erfaring i det
arbejde der nu skal laves i PensionDanmark til
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gavn for medlemmerne.
Herfra bydes Morten velkommen tilbage til mejeriområdet, og Danske Mejeristers Fagforening
håber på et langvarigt godt samarbejde.
- LARS GRAM

{ PENSION DANMARK }

TJEK DINE EGNE
PENSIONSOPLYSNINGER
Ved du, hvor meget du har stående på pensionskontoen i PensionDanmark?
Tjek din konto på pension.dk. Det er nemt, og du får det fulde overblik over
din pensionsordning.

M

ed pensionsordningen i PensionDanmark
har du ikke kun en opsparing til pension.
Du har også en række forsikringer, der
sørger for, at du og din familie er sikret, hvis du får en
kritisk sygdom, kommer på førtidspension eller dør.
Få det fulde overblik på ”Din Egen Pension”
På PensionDanmarks hjemmeside pension.dk kan
du nemt få adgang til din personlige side ”Din Egen
Pension”. Her kan du bl.a. se, hvordan du er forsikret, og hvor meget du har sparet op til pension.
Du kan få adgang til Din Egen Pension på pension.dk/dinegenpension. Du logger ind via Nem- ID
på samme måde, som når du tjekker din konto på
netbank.
Flere muligheder for
selvbetjening på Din Egen Pension
På Din Egen Pension er der ﬂere mulighed for
selvbetjening. Bl.a. kan du tilpasse forsikringerne
i pensionsordningen. For selvom forsikringerne
ved førtidspension, visse kritiske sygdomme og
dødsfald som udgangspunkt passer til de ﬂeste
medlemmer, så ændrer mange også behov i løbet
af livet. Det kan fx være, hvis du bliver gift, skilt,
får børn eller køber hus.
På Din Egen Pension kan du bl.a.:
- Vælge mindstebeløb til dine efterladte
- Vælge beløb ved førtidspension
- Vælge beløb ved visse kritiske sygdomme

- Bestemme, hvem der får pengene, hvis du dør
før pensionsalderen
- Ændre i din opsparingsproﬁl
Få personlige rådgivningsmails om pension
Tilmeld dig PensionDanmarks rådgivningsmail.
Så får du fremover målrettet information om din
pensionsordning direkte på e-mail. De personlige
rådgivningsmails tager udgangspunkt i din situation
og giver gode råd til, hvordan du bedst sikrer dig
selv og dine nærmeste. Rådgiv-ningsmails kommer
ca. ﬁre gange årligt.

Tilmeld dig PensionDanmarks
rådgivningsmail på
www.pension.dk/email

Pensionisttræf 2012
Dag 1
Alle 43 deltagere var mødt op kl. 15, hvor der
var indkvartering. Derefter var der kaffe og lagkage. Kl. 18 var der festmiddag. Vi startede med
en velkomstdrik og alle gik til bords. Svend bød
alle velkommen. Derefter blev fanen båret ind,
hvorefter den ældste deltager ﬁk overrakt en buket blomster. Derefter nød vi en tre retters menu
med tilhørende vine. Vores musiker Flemming
underholdt og der blev sunget en del sange under
spisningen. Senere bad tidligere formand Gunnar Madsen om ordet og gav en orientering om
hvordan pensionistklubben blev oprettet. Pensionistklubben har nu eksisteret i 25 år. Han rettede
en stor tak til fagforening og feriefond for den
store velvilje, der bliver vist pensionistklubben.
Efter spisningen spillede Flemming op til dans
indtil sengetid.
Dag 2
Vi startede tidligt. Kl. 7 var morgenmaden klar. Vi
startede med ﬂaghejsning, som dog blev lidt forsinket på grund af regn, men det lykkedes. Vi sang
sangen ”Der er ingenting, der maner”. Derefter
nød vi morgenmaden, som var sponsoreret af Arla
Food. Herfra skal der lyde en stor tak for dette bidrag. Kl. 8:30 var bussen klar. Vi startede imod Arla
Food Høgelund. Ruten var lagt sådan at vi fulgte
hærvejen de steder hvor bussen kunne køre. Velankommen til Høgelund blev vi budt velkommen.
Derefter blev vi delt i to hold og ﬁk en god rundvisning samt en grundig forklaring på hvad vi så.
Desværre køres der ikke produktion om onsdagen.
Efter rundvisningen var der rig lejlighed til at sma-
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ge på de forskellige varianter af skimmelost. Til slut
ﬁk vi en pose med forskellige skimmeloste, igen
vil vi rette en stor tak til Arla Food. Derefter kørte
bussen videre imod Frøslev Kro, hvor vi spiste middagsmad. Derefter gik turen over grænsen hvor der
var lejlighed til at handle. Derefter gik turen hjem
til Kærneland, hvor der var kaffe på kanden. Der
skal også lyde en stor tak til chaufføren.
Kl. 18 var vi klar igen, hvor vi nød det store tag
selv bord, som var gjort klar af vores dygtige køkkenpersonale, stor ros til dem. Formanden for
feriefonden var til stede og gav en orientering
om fremtiden. Senere på aftenen underholdt et 7
mands orkester, der kalder sig ”Lidt af hvert”. Det
var festlig musik, tak for det. Sådan sluttede dag 2.
Dag 3
Kl. 8 stod det store morgenbord klar. Et vellykket
træf var ved at være slut. En af deltagerne havde
fødselsdag, også det var der tænkt på. Formanden
overrakte en gave. Der blev nu taget afsked til alle
sider. En stor tak skal der lyde til bestyrelse og deres damer for et stort arbejde.
–

REF. FRANK KNUDSEN

{ FERIEFONDEN INFORMERER }

SÆSONEN 2012
Udlejningssæsonen startede fredag den 30. marts, og
er gået stille og rolig. Heldigvis har Feriefonden haft
mange glade lejere i foråret og hen over sommeren.
Vejret har bestyrelsen desværre ikke helt styr på,
men der har trods alt været gode strand dage.
Sæsonen løber helt frem til nytåret, og der er fortsat
gode muligheder for nogle dejlige dage på Sydals.
DMF´s kontingentbetalende pensionister vil kunne
leje med pensionistrabat resten af sæsonen. De
kan leje til ½ pris på opholdsprisen fra mandag kl.
14.00 til fredag kl. 11.00 (samlet 4 dage).
Betaling for leje vil blive opkrævet i forbindelse
med tildeling af opholdsperioden. Betalingen skal
være hovedkontoret i hænde senest 1 måned før
opholdet. (Ved leje under en måned før, betales
hurtigst muligt).

facebook, der vil Feriefonden berette så snart bookingsystemet vil kunne bruges.
Kærneland kan byde på 12 ﬁne sommerhuse med
plads til 6-7 personer, stort grønt område med
masser af plads og dejlig legeplads med bl.a. hoppepude og svævebane. En af Danmarks dejligste
badestrande er kun fem minutters gang fra
Kærneland, stranden kaldes endda Kærneland
strand. Annoncen kan også ses her i bladet.
Tjek med hjemmesiden om der er booket eller frit.
Hjemmesiden bliver opdateret løbende.
På Feriefondens vegne
- LARS GRAM

Nyt – nyt.
Der bliver snart taget et helt nyt bookingsystem i brug.
Det nye system er bygget op
således, at der betales og bekræftes med det samme.
Ligeledes bliver det muligt at vælge hvilket
hus der ønskes, og
om det er med eller uden hund, eller
om man ønsker
ﬂere huse eller
om fælleshuset
ønskes.
Hold øje med
hjemmesiden og
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DIMISSIONSFEST
for de nye
mejerister juni
2012
–

AF UDDANNELSESCHEF BJARNE VAGN LARSEN, KOLD COLLEGE

Fredag den 29. juni 2012 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest for de mejerielever,
der havde gennemført hovedforløb 4 og dermed deres sidste skoleophold i uddannelsen.

Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen,
Kold College holdt dimissionstalen for
de nye mejerister

Musikere ved Odense Symfoniorkester spillede på lurere.

1

2

3

4

1. Abdi Fahed Ahmed, Holstebro, Fremstilling af
Havarti i ostekar, Arla Foods, Holstebro Flødeost,
Arla Foods, Brabrand Mejeri. 2. Leonhard Markus
Arnolds, Christiansfeld, Skumning af mælk i skummesalen, Arla Foods, Christiansfeld MejeriCenter,
Arla Foods, Kruså Mejeri. 3. Jens Schmidt Christensen, Esbjerg, Fremstilling af blåskimmelost
i ostekar, Arla Foods, Esbjerg Mejeri, Arla Foods,
Tistrup Mejeri. 4. Jakob Rosenberg Dam, Hobro,

5

6

7

8

Fremstilling af Havarti i ostekar, Andelsmejeriet Sædager, Hobro, Arla Foods, Hobro Mejeri. 5. Bjarke
Hammelsvang, Ølstrup, Fremstilling af Maribo i
ostekar, Arla Foods, Arinco Mejeri, Videbæk, Arla
Foods, Nr. Vium Mejeri, Videbæk. 6. Deanie Kaewsopha Jacobsen, Skjern, Fremstilling af Danbo i
ostetank, Leeds Dairy, Stourton, England, Arla Foods,
Nr. Vium Mejeri, Videbæk, Arla Foods, Danmark
Protein, Videbæk. 7. Jesper Berg Jacobsen, Trold-

9

10

12

11

hede, Fremstilling af Havarti i ostekar, Arla Foods,
Danmark Protein, Videbæk, Arla Foods, Troldhede
Mejeri, Videbæk. 8. Lasse Randall Jensen, Skovsgårde, Fremstilling af blåskimmelost i ostekar, Arla
Foods, Taulov Mejeri, Fredericia, Lactosan A/S, Ringe.
9. Rie Just Jespersgaard, Klemensker, Fremstilling
af yoghurt på basis af inddampet mælk, Arla Foods,
Hobro Mejeri, Bornholms Andelsmejeri, Klemensker. 10. Ronnie Enggaard Kristensen, Malling,

Beståede mejerister juni

Fremstilling af traditionelt syrnet smør på kærne,
Arla Foods, Brabrand Mejeri, Leeds Dairy, Stourton,
England, Arla Foods, Gjesing Mejeri, Skanderborg.
11. Maiken Kvistholm, Fredericia, Fremstilling af
drikkeyoghurt, Arla Foods, Høgelund Mejeri, Vojens,
Leeds Dairy, Stourton, England, Arla Foods, Taulov
Mejeri, Fredericia. 12. Kenneth Nielsen, Sønderborg, Fremstilling af skummetmælkspulver, Leeds
Dairy, Stourton, England, Arla Foods, Kruså Mejeri.
13. Dennis Simmelsgaard Olsen, Holstebro,
Fremstilling af skorpefri ost i ostetank, Arla Foods,

13

14

15

16

Rødkærsbro Mejeri, Arla Foods, Danmark Protein,
Videbæk. 14. Margit Irene Sielemann, Kolding,
Fremstilling af camembert i ostekar, Arla Foods,
Branderup Mejeri, Arla Foods, Høgelund Mejeri, Vojens. 15. Helle Kvistgaard Sørensen, Agerskov,
Fremstilling af smør efter IBS-metoden på kærne,
Arla Foods, Branderup Mejeri, Arla Foods, Danmark
Protein, Videbæk. 16. Mathias Klitskov Thomsen, Aarhus, Fremstilling af cheddar i ostekar, Arla
Foods, Klovborg Mejeri, Arla Foods, Brabrand Mejeri.

17

19

18

17. Klaus Bruun Thygesen, Kruså, Fremstilling
af blåskimmelost i ostekar, Arla Foods, Bov Mejeri,
Kruså, Arla Foods, Kruså Mejeri, Naturmælk, Tinglev.

Island

18. Abdirahman Ahmed, Aarhus, Danbo 45+. Beskrive femstillingsprocessen og tilsætte nigella, Arla
Foods, Brabrand Mejeri, Arla Foods, Klovborg Mejeri,
Dairy Fruit A/S, Odense. 19. Ingibjörg Maria Simonardóttir, Akureyri, Smør på kærne, Island
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{ DIMISSIONSFEST }

Ronnie Enggaard Kristensen blev af projektvejlederne valgt som holdets ﬁghter

Uddeling af præmier ved dimissionsfesten
Mejerifagets Fællesudvalg uddelte ved dimissionsfesten for de nye mejerister 2 præmier til
udvalgte elever.
Præmierne, som blev overrakt af formand for
Mejerifagets Fællesudvalg Lars Gram, bestod af
et osteskæresæt fra Stelton med indgraveringen
– ”Mejerist 2012”.
Udlevering af skolebeviser
Alle mejerielever får udleveret deres skoleerklæring, et bevis for de har gennemført alle
skoleophold.

Klaus Bruun Thygesen, blev af mejerieleverne
på holdet valgt til holdets humørspreder

Uddannelseskoordinator Sten Holmgaard Sørensen
udleverer skolebeviset til Kenneth Nielsen på
holdet valgt til holdets humørspreder

TILLYKKE TIL DE NYE
PROCESTEKNOLOGER FRA JUNI 2012
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{ FØDSELSDAGE }

60

år

Den 18. november 2012 fylder Carla Schmidt,
Skovhøj 20, 6200 Aabenraa, 60 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med
dagen.
– BRIAN PETERSEN

65

år

Den 04. oktober 2012 fylder Anna Grethe Sørensen,
Byagervej 8 A, 8330 Beder, 65 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke med dagen.
– ANNE-MARIA JEPSEN

Den 05. november 2012 fylder Ole Starosczik,
Hylkevej 7, 8660 Skanderborg, 65 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke med dagen.
– ANNE-MARIA JEPSEN

75

år

Den 19. oktober 2012 fylder Jørgen Erik Jensen,
Vibevej 18, 8721 Daugård, 75 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke med dagen.
– ANNE-MARIA JEPSEN

80

år
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(Materiale til næste nr.
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senest den 17. august 2012)
Nr. 2
Tirsdag den 29. maj 2012
89. årgang

Den 24. oktober 2012 fylder Vagn Andersen,
Runevej 6, 2, -C, 7300 Jelling, 80 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke med dagen.
– ANNE-MARIA JEPSEN
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Danske Mejeristers Fagforening
Hovedkontoret
Vester Allé 7
8000 Aarhus C
Tlf.: 7015 0450
E-mail: dmf@forbundet.dk
Serviceforbundet
Upsalagade 20
2100 København Ø
Tlf.: 7015 0400
fax: 7015 0405
Åbningstider:
DMF hovedkontoret:
Mandag – torsdag 09.00 – 15.00
Fredag
09.00 – 12.00
Serviceforbundet:
Mandag – fredag 10.00 – 16.00
A-kassen:
Mandag – fredag 10.00 – 14.00
Lukket onsdage.
Socialrådgivere:
Mandag – fredag 10.00 – 14.00
Lukket onsdage.
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Tlf. nr.:

Landssammenslutning/medlemsstatus:

sæt kryds

Ønsker at leje feriehus i Kærneland
I tiden fra lørdag den

til lørdag den

Såfrem dette ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge uge fra den

til

Weekendophold eller midt ugedage:
I tiden fra

Til hovedkontorets notering:

16

dag den

til

dag den

-

