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1. Valgkreds 1 - Hovedstaden samt medlemmer 

bosat uden for valgkredsene 

 

Adchara Andersen 
Hvilende 

 

For gør noget en god indsats og medbestemnelse. Jeg vil lægge særlig vægt på 

demokrati. 

 

 

 

Amir Taghi Baklou 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg håber at kunne være en god hjælp til en bedre fremtid til vores pensioner og 

dem som i fremtid vil bliver pension. Venlig hilsen. Amir Taghi Baklou 

 

 

 

Andrzej Prokopowicz 

Allerede pensionist 

 

Jeg er gammel sygehjæper I 1995 jeg blev omskolet til Social-og 

Sundhedsassistent. Min sidste arbejds plads var Frederiksberg Hospital-psykiatrisk 

afdeling og RigsHospital-neurologisk afdeling, nu jeg er pensionist.. Jeg har 

interesse at medlemmer Pen-Sam for mest mulig udbytte af sin pension. med 

venlig hilsen Andrzej Prokopowicz 
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Annette Schmelling 
Aktivt indbetalende 

 

Pensionssystem befinder sig i en modningsproces. Der er mange spørgsmål, og det 

tager tid for ændringer. Samtidig er det vigtigt med troværdighed. Medlemmer skal 

have rimelig sikkerhed omkring deres pensioner. Det er afgørende for den enkelte, 

inden tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet. 

 

 

Ann-Marie Thomsen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er social og sundhedshjælper. Jeg vil gerne deltage i pensam da jeg Sunes at 

det er interessant og vil gerne være med til bestemme hvordan vores pensions 

penge skal bruges. 

 

 

Benny Gerhardt 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op for at forsætte det arbejdet jeg startede med da vi startede i pensam 

nemlig at skabe en GOD PENSION for gruppen. Jeg har en stor kontaktflade 60% 

arbejdstid som portør på Herlev Hospital og 40% på regionens 

Hospitaler/intuitioner og som FTR med den kontaktflade der følger med. 

 

Bente Mortensen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg er social og sundhedsassistent på Hvidovre Hospital og har været TR i mange 

år. Jeg stiller op igen fordi det har været spændende at være 

forbrugegruppemedlem igennem årene syntes jeg at man får meget at vide om 

vores pensioner og er tæt på pen Sam hvor man har indflydelse på hvad det er 

pensam skal arbejde videre med . Alt den viden man får til møderne bruger jeg på 

min arbejdsplads til at informere mine kollegaer. 
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Bente Piil 
Allerede pensionist 

 

 

 

Birthe Rasmussen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op fordi jeg gerne vil være med til at præge vores produkter. Særligt 

vægter jeg at komme i kontakt med de unge mennesker, til trods for at der er 

længe til de skal pensioneres. Til daglig er jeg hjemmehjælper. 

 

 

Blenda Sommer 
Aktivt indbetalende 

 

 

 

 

Bo Munthe 
Aktivt indbetalende 
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Bulduk Hakbilen 
Aktivt indbetalende 

 

 

 

 

Carsten Olsen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg Hedder Carsten Olsen er 59 år og bor i Roskilde. til dagligt er jeg portør på 

Amager Hvidovre Hospital og er valgt som Tillidsrepræsentant for portørerne på 

Amager. Jeg er portørernes repræsentant i Virksomheds MED. jeg er FOA's 

repræsentant i det øverste MED udvalg i Region Hovedstaden, hvor jeg er 

Kontaktudvalgsformand. Pension er en vigtig del af vores løn og fortsat fokus på 

alle udgifter ved at have en pensionsordning er vigtigt, hvis vi skal kunne nyde en 

tryg pensionisttilværelse. Dette arbejde vil jeg gerne fortsætte med som 

forbrugergruppe medlem. 

Charlotte knudsen 
Aktivt indbetalende 

 

Hej. Jeg hedder Charlotte er 52 år, bor i Brønshøj. Jeg har en fortid som 

selvstændig, men har arbejdet som social og sundhedsassistent i 23 år, og jeg 

elsker det. Min fritid går jeg mange ture med min hund. Jeg går i byen med venner 

og veninder, ser en god film, teater og café besøg. Jeg elsker god mad, og lader 

batterierne op i køkkenet til glæde for min familie og venner. Jeg er meget faglig, 

og følger med. Jeg deltager gerne i kurser og foredrag. Jeg synes det er vigtigt at 

være deltagende i hvad der rør sig, derfor stiller jeg op. Jeg ønsker at have 

indflydelse på min alderdom. 
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Christina Ørnbjærg Jensen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg arbejder til daglig som SSA til og har indbetalt til pensionsordningen siden jeg 

begyndte som ufaglært for 14 år siden. Jeg stiller op til valget, fordi jeg gerne være 

talerør for mine kollegaer i faggrupperne, for få indsigt og medindflydelse på 

hvordan vores pensionskroner bliver brugt og investeret. Hvad kan vi regne med at 

få den dag vi forlader arbejdsmarkedet? Jeg vil gerne være med til at gøre det med 

pensionsopsparinger spiseligt og forståeligt. Ved at være med i forbrugergruppen 

vil jeg være en repræsentant, der arbejder for dig. 

Elisabeth Abel 
Allerede pensionist 

 

Selvom jeg nu er pensionist - mener jeg stadig kan bidrage med et arrangement og 

interesse PenSam.. samt vi får en god pensionisttilværelse. Har været med en del år. 

De bedste hilsner Elisabeth Abel 

 

 

Elsebeth Bjørnkjær 
Aktivt indbetalende 

 

Stigende pensionsalder, længere levetid - forhold der gør det væsentligt at 

interessere og engagere sig i, hvordan PenSam´s pensionsordning udvikles og 

forvaltes bedst muligt for medlemmerne. 

 

 

Erik Ernskov 
Aktivt indbetalende 

 

Undertegnede Stiller hermed op til forbrugergruppeudvalget i PenSam. Jeg mener 

at jeg kan som aktivt arbejdende i Vikarkorpset kan tilføre viden og har fingeren på 

pulsen, mht. mine kollegers behov og ønsker inden pensionsområdet. Jeg vil især 

lægge vægt på de udmeldinger og ønsker som mine kollegere udtrykker inden for 

området, samt at viderformidle de områder som kollegere og medlemmer ønsker 

at få klarhed om mht. pension. Med venlig hilsen Erik Frisholt Ernskov 
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Fehmije Thaqi 
Aktivt indbetalende 

 

Mit navne er Fehmije Thaqi. Arbejder til daglig i hjemmeplejen / som forflytning-

Vejleder. I Gladsaxe kommune.( aftenvagt) Jeg stille op, på grund af jeg kan måske 

lære noget nyt, ud af min pension og vilkår og rettigheder. Og kan dele med min 

kollega/ og hjælp dem videre. Jeg lægger særlig vægt på, hvad og hvor meget vi 

kan bruge PenSam i vores fag, som social og sundhed. 

 

Flemming Pedersen 
Aktivt indbetalende 

 

Hejsa jeg hedder Flemming Pedersen og er 54 år og har en søn på 22 år og jeg selv 

bor i en lejlighed i København Nørrebro . Jeg har arbejdet som sosu hjælper på et 

demter plejehjem. Og før det som bogbinder og murer. Jo man skal går efter at 

gøre mere for forskning og udvikling til danske job og man skal ikke støtte firma 

som ikke betaler skat i Danmark og når men har frit valg i fagforening skal der være 

sammen fordele om du er gul eller FOA 

 

Francisco M Christensen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op til forbrugergruppevalget, fordi som medlem jeg kan være med til at 

arbejder, sammen med andre ildsjæle, og i den bedste fald, træffe nogle 

beslutninger om, hvordan min/vores pension kan/skal skrues bedre sammen. Samt 

at min/vores pension kan sikres for mine kolleger og mig i fremtiden. Jeg vil lægge 

særlig vægt på i mit arbejde i forbrugergrupperne, at være med til at repræsentere 

og sikre at medlemmerne har én som kan være deres talerør, Jeg arbejder som 

Social og Sundhedsassistent på en Gerontopsykiatrisk Plejehjem, samt er AMR og 

praktikvejleder for elever. 

Gertie Elleby 
Hvilende 

 

Jeg stiller op til valget, da det er vigtigt med en god pensionsordning, både for 

dem der er raske og for dem der er blevet syge, enten af arbejdet eller af anden 

årsag. Jeg vil lægge vægt på, at få mine kollegaer til at interessere sig for deres 

pension, gerne tidlig i arbejdslivet, da det er vigtigt at kende forholdene ved 

pensionsordningerne. Jeg arbejder på en psykiatrisk afdeling, med specialiseret 

rehabilitering. 
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Gitte Marstrand 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op fordi jeg gerne vil være med til at have indflydelse på hvad pengene 

skal bruges til og hvordan og det vil jeg gerne have sammen med mange andre. Jo 

flere vi er som ønsker det samme, jo bedre står vi. 

 

 

Heidi Jensen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg genopstiller til forbrugergruppen, har været valgt i en periode og vil meget 

gerne forsætte, da jeg nu er ved at have styr på det meste. Jeg er til dagligt 

fællestillidskvinde for 800 kolleger, så det jeg ligger vægt på er, at der findes noget 

for alle uanset alder og uddannelse samt at vi investere vores penge de rigtig 

steder. Hilsen Heidi kelm Jensen 

Helle Nørgaard 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op pga jeg ønsker indsigt, medindflydelse og interesse. Jeg ønsker at 

have indsigt i mine og mine kollegaers pension. Medindflydelse i af pensions 

midler, forvaltning af investeringerne. Interesse i pension og ydelser. 

 

 

Henriette Quakernaat 
Aktivt indbetalende 

 

Pension og forvaltning af den, er vigtig. Jeg vil arbejde for, at vi alle (uanset om der 

er kort eller lang tid til at du går på pension) får det bedste for vores 

pensionsmidler. Så midlerne arbejder for os, og ikke omvendt. 
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Hubert Bodholdt 

Allerede pensionist 

 

Jeg har i mange år arbejdet sosu Aas i mange år og haft en stor interesse for det 

sociale og tryghed for medarbejder 0g arbejds miljø og trivsel det er alfa omega og 

giver mindre sygdom. 

 

 

Iben Ilsø Nielsen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er Social og Sundhedsassistent og arbejder til daglig på Herlev Gentofte 

Hospital, og valgt til TR og er FTR suppleant. Jeg har været med i forbrugergruppen 

i nogle år, og været glad for at kunne få medindflydelse på, hvordan vores 

kommende pension bliver forvaltet, det er meget vigtigt at der er pension til alle, 

og meget gerne, med et større årligt afkast end nuværende. Vores Pensionskasse 

skal snart overføres til PenSam Liv, og der er det vigtigt at vores Pension forsat 

forvaltes, så der også efter sammenlægningen, vil komme højere afkast til vores 

pensionsydelser. 

Inga Theisten 
Allerede pensionist 

 

Jeg synes det er vigtigt at alle medlemsgrupper bliver repræsenteret også den 

pensionerede del, jeg kan tale med om hvordan det er og hvad man evt. skulle 

have gjort anderledes inden pensionen. 

 

 

Irene Fogt 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg har været med fra start og ønsker at fortsætte med at have indflydelse på 

pensionen. Jeg lægger vægt på størst mulig alderspension. 
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Janine Almy 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg hedder Janine Almy er uddannet social og sundhedsassistent, 61 år, Valgt som 

faglig sekretær i FOA SOSU. Jeg er med i forbrugergruppen i dag . Og genopstiller 

til en ny 4 årlige periode Jeg vil gerne være med til at forme vores 

pensionsordninger , som sikre mine kollegaer uanset om de er unge eller oppe i 

årene Vh. Janine Almy. 

 

Jens Mathiassen 
Aktivt indbetalende 

 

For værdi, gennemsigtighed og indflydelse for det enkelte medlem - også før 

pensionstiden. 

 

 

 

Jette Fischer 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op da alt for få går op i pension osv og dette er meget væsentligt for alle. 

Derfor vil jeg selv gerne sætte mig meget mere ind i forholdene og også gerne 

kunne give råd og vejledning til andre. Jeg arbejder som SoSu-assistent på et 

rehabiliteringscenter som fast nattevagt og mange af mine kollegaer aner ikke ret 

meget om PenSam pension og alle de andre fordele, som PenSam kan tilbyde, 

derfor er det vigtigt at få formidlet dette ud. 

John Lund 

Aktivt indbetalende 

 

Vel Mødt. jeg hedder John Lund og er Hjemmehjælper igennem 42 år,og har været 

i arbejde siden,1977 i Social og Sundhed. De mange år har givet mig gode 

minder,sjove historier,fra borgere, som er gået på folkepension,og også andre 

pensionsformer. Livet er ikke altid let,og et menneske der lytter,holder en i hånden, 

giver et kram,kan vi alle bruge i hverdagen. Vi er trods alt mennesker med følelser. 

Livet og hverdagen kan være kompliceret, man vil altid det bedste, men er det bedste ,godt nok ? John Lund. 
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Juliana Vélez Bedoya 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg har stor interesse i at skabe indflydelse på, hvordan 

pensionsforholdene skal være for mig og mine kolleger, for at sikre vores 

deltagelse, så PenSam bliver en endnu bedre pensionsordning for social- 

og sundhedsmedarbejdere, og fortsætte med at udvikle demokratisystemet 

i PenSam. Jeg er uddannet social og sundhedsassistent og arbejder som 

aftenvagt i Københavns kommune.  

 

Jytte Weng 
Allerede pensionist 

 

Jeg stiller op for at få indflydelse på vilkårene som PenSam-pensionist. Jeg vil 

lægge vægt på at sikre et godt og trygt liv som pensionist. Jeg er pensioneret 

SoSu-Assistent (plejer) i psykiatrien på Hvidovre Brøndbylund, Kommunehospitalet 

og Frederiksberg. Venlig hilsen Jytte 

 

 

Karna Elton Gjerulff 

Allerede pensionist 

 

Jeg har været forbrugergruppemedlem i flere valgperioder og vil gerne fortsætte 

dette arbejde. Jeg har en del erfaring i pensionsarbejdet, hvilket jeg mener, kan 

være en fordel. Jeg er lige blevet pensionist, men har stadig energi og lyst til at 

fortsætte arbejdet med at sikre/forbedre vores pensioner. 

 

Kim Hessellund Olsen 

Aktivt indbetalende 

Jeg genopstiller fordi jeg stadig vil være med til at gøre PenSam til et endnu bedre 

pensionsselskab for medlemmerne. Jeg syntes at PenSam har flyttet sig i en positiv 

retning i de sidste 5 år, -og det skal vi blive ved med. At gøre kontakten til 

medlemmerne endnu mere smidig og positivt syntes jeg er utroligt vigtigt. I dag er 

jeg fællestillidsrepræsentant for portørerne på Herlev og Gentofte hospital og 
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desuden er jeg næstformand i Herlev og Gentofte hospitals Virksomheds Medudvalg og har derfor en plads i 

Region Hovedstadens kontaktudvalg. Jeg håber du vil stemme på mig ;-) 

Laila Christensen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg arbejder som social og sundhedsassistent. Jeg ved absolut intet om pension og 

derfor stiller jeg op. Mest af alt for at lære og få indsigt i reglerne, men også for at 

vi/i får mest ud af vores pensionsmidler....😉 

 

 

Lasse Hauptmann 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op som forbrugerrepraesentant, fordi jeg gerne vil bidrage til at sikre, at 

pensionsmidlerne forvaltes forsvarligt. Jeg vil laegge vaegt paa etisk forsvarlige 

investeringer samt stram omkostningsstyring. Jeg passer en handicappet samt 

studerer erhvervsjura paa AAlborg Universitet. 

 

Linda Poulsen 
Aktivt indbetalende 

 

Stiller op for at få mere indblik i hele pensionsordningen og kunne give det videre 

til kolleger. Arbejder til dagligt på psykiatrisk botilbud $ 108 med diagnoser som 

skizofren og misbrug. 

 

 

Lisa Christensen 
Aktivt indbetalende 

 

For at have lidt indflydelse. At arbejde for at vi alle får det bedste ud af vores 

pensioner i pensam. Jeg er ansat som sosu-assistent i kommunal hjemmepleje. 
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Marianne Hein 

Hvilende 

 

Hej alle Jeg har i mange år været forbrugergruppemedlem og vil gerne vælges 

igen. Jeg vil gerne arbejde på at vi får mest ud af vores pension når den skal 

udbetales også rent skattemæssigt. Jeg høre også medlemmer give udtryk for at de 

gerne vil have en sygeforsikring der dækker, ved behov for eks, fysioterapi og 

kiropraktor. Det vil jeg gerne arbejde for at vi får indført. Jeg arbejder ikke længere i 

sundhedssektoren, men er stadig på arbejdsmarked og har forsat min pension i 

PenSam. Venlig hilsen Marianne Hein 

Marianne Ploug 
Aktivt indbetalende 

 

 

 

 

 

 

Martin Morales 
Aktivt indbetalende 

 

 

 

 

Mustafa Inekci 

Allerede pensionist 
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Nihal Tükenmez 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg vil stille op til forbrugergruppevalget i PenSam fordi jeg vil have indflydelse og 

være med til at tegne fremtiden for min og mine kollegers pension.Samtidig er jeg 

meget nysgerrig for at vide mere om emnet og vil meget gerne repræsentere mig 

selv og mine kollegaer aktiv. Til daglig arbejder jeg som social og sundhedshjælper 

på et plejecenter i Vallensbæk.Jeg er fællestillidsrepræsantent for alle sosuerne i 

Vallensbæk kommune. Jeg vil særligt lægge vægt på at være mine kollegers 

talerøre og får indflydelse på vores pension. Jeg vil være glad hvis du vil stemme 

på mig. 

Palle Nielsen 

Allerede pensionist 

 

Jeg deltager i dag aktivt i forbrugergruppen og i forbrugergruppeledelsen Social og 

Sundhed Min baggrund for at stille op: - Har været pensionspolitisk aktiv i hele mit 

arbejdsliv - Har arbejdet for bedre pensionsvilkår for medlemmerne gennem 

mange år som formand for FOA Social- og Sundhedsafdelingen - Har i flere år 

været generalforsamlingsvalgt til bestyrelsen i Pensionskassen PenSam I 

forbrugergruppen mener jeg, at en af de vigtigste opgaver bliver en tæt kontakt 

med FOA, så FOA både politisk, men også overenskomstmæssigt forbedrer 

medlemmernes pensionsvilkår 

Per Olsen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg har i en lang årrække været forbrugegrupperepræsentant og delegeret i 

PenSam. Da jeg føler at det er et vigtigt område, som samtidigt er en del af vores 

overenskomst, har jeg som TR'er beskæftiget mig med pensionsspørgsmål på lige 

fod med overenskomsten og jeg mener at det for mange er et under prioriteret 

område, som har stor indflydelse på og for alle vores kollegaers alderdom. Min 

hoved prioritet er mest muligt til den løbende alderspension. Til dagligt er jeg 

portør og TR'er på Gentofte Hospital og har været her i mange år. 

Peter Buch 
Aktivt indbetalende 

 

Er tillidsrepræsentant for social og sundhedsassistenterne i 

Stofindtagelsesrummene : Mændenes Hjem Lille Istedgade 2-3 1706 København V 
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+ H17 Halmtorvet 17 1700 København V. " Vil arbejde for flere bæredygtige og økologiske investeringer i 

vores pensionsselskab". 

Pia Frandsen 
Aktivt indbetalende 

 

 

 

 

Rachida Chouaibi 

Aktivt indbetalende 

 

Sosu hjælper 

 

 

Sille Solgaard Christensen 
Aktivt indbetalende 

 

 

 

 

 

Susanne Lone Pingel 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er social og sundheds assistent og arbejder som ansvarshavende aftenvagt på 

et plejecenter i Hvidovre. Jeg stiller op til valget som forbrugergruppe medlem, da 

pension interessere mig meget. Jeg har været valgt ind af 2 omgange. Jeg oplyser 

gerne specielt de unge kollegaer om pension, og om vigtigheden af det, da det 

ikke er det man tænker mest på når man er ung. Så stem på mig tak. 
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Søren Larsen 

Aktivt indbetalende 

 

Hvis du stemmer på mig, lover jeg dig at arbejde på at styrke og bevare, 

forbrugergrupperne og demokratiet i PenSam, som jeg oplever under pres i den 

nye struktur, med halvering af forbrugergruppernes størrelse og 

forbrugergruppeledelser. Jeg vil kæmpe for at du har mulighed for at få den bedst 

mulige alderspension, og den bedst mulige understøttelse, hvis du rammes af en 

ulykke, dette skal selvfølgeligt ske med miljømæssige forsvarlige investeringer og 

overholdelse etiske de etiske regler, så du og jeg kan se os selv i spejlet når vi 

hæver vores pension. Lad mig arbejde for dig og din pension 

Tam Thien Le 

Aktivt indbetalende 

 

Fordi jeg gerne vil have et indsigt i hvad PenSam står for mht. bl.a. investering og 

pension. Der hvorpå jeg vil lægge vægt er, at hvad vi som forbrugere kan have 

indflydelse på vores bidrag som aktive og pension. Jeg arbejder dagligt som sosu-

hjælper. 

 

Trine Ørnskov 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg er en kvinde på 34. Jeg har min daglige gang på et fantastisk plejehjem, som 

sosu-hjælper. Jeg stiller op fordi jeg interesser mig for et godt pensionsliv. Både 

gode vilkår mens vi stadig er på arbejdsmarked og efterfølgende pensionsliv. Jeg 

drømmer om, at jeg stadig er frisk og rørig til at nyde tilværelsen også efter mange 

år i mit fag. Jeg fik velfærdstalent pris 2018 hvilket jeg er utrolig stolt over. Jeg har 

været sosu-hjælper siden jeg var 17 år. Jeg vil gerne aktivt være med til at 

diskutere, lære mere og vedtage alt omkring vores pension. 

Trung Nguyen 

Aktivt indbetalende 

 

Pensam er god og sikkerhed for min økonomi og mit livs, når jeg bliver gamle? 

Hvad er Pensam kan gøre for når man blive ældre? Jeg er uddannelse som social 

og sundhedshjælper til hverdag. 
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Vivi Lone Andersen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er uddannet sygehjælper, ansat i Herlev hjemmepleje, i 2002 blev jeg valgt som 

tillidsrepræsentant og i 2006 valgt som Fælledstillidsrepræsentant. I samtaler med 

mine kollegaer kommer vi også ind på pensioner, og vigtigheden af at holde sig 

orienteret. Jeg mener det er vigtigt at arrangere sig for at få indflydelse , derfor jeg 

genopstiller som forbrugergruppe medlem, for forsat at være med til at præge den 

retning, som jeg mener Pen-Sam skal tage. Jeg håber på at få din stemme 

Wicky Jørgensen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg har valgt at stille op, da jeg gerne vil være med til at have indflydelse på 

hvordan pensionsordningen skal indrettes. Udfra hvad vores kollegaer ønsker. I det 

daglig arbejder jeg på et plejehjem i tårnby kommune, hvor jeg også er 

tillidsrepræsentant. 
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2. Valgkreds 2 - Bornholm 

 

Dorrit Knudsen 

Aktivt indbetalende 

Jeg genopstiller som forb. gruppe rep. i social-& sundhedsgruppen - fordi jeg 

igennem flere valgperioder, har fået en dybere indsigt og forståelse for, hvad der er 

vigtigt på pensionsområdet. -fordi jeg gerne vil bruge denne indsigt til vores fælles 

bedste i de beslutninger, der skal tages i Pensam. - fordi jeg gerne vil gøre en 

forskel ved at bringe vigtige informationer hjem til vores medlemmer, her på øen. ( 

via FOA´s hjemmeside) Min prioritering er at vi får mest muligt til alderspension - så 

vi har nok at leve af når vi bliver gamle- at være på vagt for at den ikke udhules af 

andre tiltag. 

Gitte Giese 

Allerede pensionist 

 

Jeg mener det er vigtigt, at være aktiv i forbrugergruppeudvalget fordi der til 

stadighed er behov for, at nogen med indgående kendskab til PenSam er med til, 

at præge den fortsatte udvikling. Jeg vil lægge stor vægt på, at de etiske krav til 

investeringer overholdes og at der hele tiden er fokus på, hvad der tjener 

medlemmerne bedst. 

Per Ole Weinrich 

Aktivt indbetalende 

Som TR har jeg en naturlig interesse i, at mine medlemmer for en optimal pension 

efter for manges vedkommende et langt arbejdsliv. Jeg vil være garant for at mest 

muligt går til pension og at mindst muligt går til administration. 
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3. Valgkreds 3 - Frederikssund 

   

Benny Schlüter 

Allerede pensionist 

Mit navn er Benny Schlüter. Jeg har altid interesseret mig for vores pension, og 

føler selv at jeg har været meget aktiv på samtlige møder i Pensam de sidste 15 år. 

Jeg er idag pensionist. Har tidligere været tillidsmand for portørerne på 

plejehjemmene i Gladsaxe. Har altid interesseret mig for arbejdsmiljø og for 

hvordan vi behandler hinanden. Jeg har gjort meget for at unge interesserer sig for 

deres pension og at Pensam fremmer det. Håber på genvalg, da jeg har en stor 

interesse for dette område. Med venlig hilsen Benny Schlüter 

 

Frank Madsen 

Allerede pensionist 

 

Jeg er pensioneret portør. Jeg vil arbejde for at medlemmerne vil beholde deres 

indflydelse i PenSam. Hilsen Frank 

 

 

 

Heidi Larsen 

Aktivt indbetalende 

Jeg stiller op, fordi pension er en investering i fremtiden. Jeg synes det er vigtigt, at 

de penge jeg arbejder for og indbetaler til min pension, bliver investeret i noget der 

har fremtidigt potentiale, som f.eks. innovative virksomheder, der bidrager til vores 

samfund. Jeg vil ikke låne mine penge til uetiske virksomheder, som for eksempel 

sælger våben, der spreder død og ødelæggelse, eller virksomheder, som sviner 

jorden alt for meget til. Har du det på samme måde? Så stem på mig. Jeg arbejder 

som social- og sundhedshjælper i hjemmeplejen og har studeret antropologi. 
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Irene Møller Buus 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op til forbrugergruppen for at arbejde for bedst mulige vilkår i vores 

pensionsordning. Jeg vil arbejde for at vores medlemmer får en værdig seniortid 

samt dækkes bedst muligt hvis uheldet er ude eller man rammes af sygdom. Jeg 

ønsker at være med til at træffe beslutninger på fuldt oplyst grundlag til gavn for 

vores medlemmer unge som ældre. Jeg vil tage min viden fra mit arbejde i FOA 

med ind i arbejdet til gavn for vores medlemmer. 

Jens Erik Fuglsang 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg har været medlem af forbrugergrupperne i en del år og mener at der stadig en 

del at tage stilling til. I en tid med politiske udmeldinger, som peger hen imod 

længere tid på arbejdsmarkedet er det vigtigt, at vi er på forkant i forhold til 

modregninger i pensionerne. Er ansat som portør. på Frederikssund Hospital, hvor 

jeg har været tillidsmand siden 1996. 

 

Julia Steenbuck 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg synes det vigtigste er at vi ikke glemmer. Hvem der har betalt til statskassen. de 

ældre i denmark. Og de er vigtigt for vores børn de trives. Mærke sag er børn og 

de ældre. Den vil jeg kæmpe for. 
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4. Valgkreds 4 - Nordsjælland 

  

Anette Lønkilde 
Aktivt indbetalende 

 

 

 

 

Hanne Germund Svendsen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg har arbejdet som social og sundhedsassistent på Nordsjællands hospital i 

mange år, hvor tempoet er steget enormt og nedslidningen er en realitet, dagligt 

ser jeg mine kolleger trætte og nedslidte. Derfor stiller jeg op som mellem i 

forbrugergruppen så jeg kan repræsenterer mine kolleger i PenSam. Så vi kan få 

indflydelse på hvordan pensionsordningen skal indrettes og forsikrer os hvis vi 

skulle blive alvorlige syge, eller gå på førtidspension. 

 

Heidi Helle Fjelbye 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg vil arbejde for at udbetalingerne bliver mere fleksible, således at ønsker man sin 

pension udbetalt på en gang, skal dette være en mulighed! Som det er nu, er man 

fuldstændig uden for selvbestemmelse! Jeg vil arbejde for at Pensam investerer i 

boliger vi kan leje, til priser vi har råd til! Det kunne godt være bofællesskaber! 

Mange bor alene. Tænk hvor hyggeligt og rart vi kunne få det, unge som ældre, 

hvis der hvis der var flere bofællesskaber! Bedste hilsen Heidi Helle Fjelbye 

 

Jan Ulf Hansen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er 64år Er gift har 3 børn ,Arbejder på Psykiatrisk center Nordsjælland hvor jeg 

har arb.siden 1980 Har været aktiv politisk fagpolitisk , har været med i afd. 

bestyrelse samt sektor bestyrelsen i Fr.sund .Har været tillidsrepræsentant er dog 
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stoppet med dette . Har været delegeret samt med i forbrugergruppen i pensam i flere år .Jeg synes forsat 

dette er spændende at være med til at sikker vores medlemmer og pårørende bedst mulig .Jeg lægger vægt 

på at vores penge bliver investeret bedst mulig,at man er opmærksom på at man gør det etisk og moralsk 

korrekt så vi kan se os selv i øjnene 

Jørgen Benny Van Hauen 

Aktivt indbetalende 

 

Være med til at PenSam holder fokus på den positive udvikling omkring pensionen 

for den enkelte. Muligheden for at bruge PenSam politisk i spørgsmålet omkring 

arbejdsmiljøet herunder arbejdsskade/nedslidning/førtidspension. 

 

 

Jørgen Ole Jessen 

Allerede pensionist 

 

Jeg opstiller hermed mit kandidatur som Forbrugergruppemedlem i PenSam i 

valgkreds 4 - Nordsjælland. Jeg har været medlem af FOA siden 1971, hvor jeg har 

siddet som delegeret, og har i flere perioder været Forbrugergruppemedlem i 

Pensam Liv. Jeg stiller op, da jeg har stor interesse i hvordan vi kan mest muligt ud 

af vores pension. Med venlig hilsen, Jørgen Ole Jessen 

 

Lisbet Gregersen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg vil repræsentere gruppens stemmer og sikre at vi bliver hørt... Jeg arbejder i 

FOA Nordsjælland på snart 30. år, hvor jeg blandt andet arbejder med sygemeldte. 

Jeg ved, hvor vigtigt det er, at vi har en god pensionsordning. 

 

 

Margit Koch 

Aktivt indbetalende 

 

jeg ønsker at stille op som kandidat til forbrugergruppevalget i PenSam da jeg 

ønsker at være med til at mine kollegaer får de bedste vilkår som medlemmer af 

PenSam. Vil gerne være med til at der gives muligheder for mere råd og vejledning, 
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nå der er behov for det ved nedslidning i jobbet. Mere råd og vejledning til kollegaer der har behov for at få 

hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet efter at være ramt af stress. Til daglig er jeg Fælles 

tillidsrepræsentant og sætter en ære i at hjælpe kollegaer med overenskomst og spørgsmål til det faglige og 

spørgsmål vedr. PenSam`s muligheder. 

Pia Ea-Jørgensen 
Aktivt indbetalende 

Jeg hedder Pia Ea Jørgensen og jeg arbejder på Psykiatrisk Center Nordsjælland. 

Jeg har været med i forbrugergruppen i flere valgperioder og synes det er 

interessant at være med til at præge vores pensionsselskab, således at vores 

medlemmer for størst muligt udbytte af deres indbetalinger. Jeg har stadig lyst til at 

gøre et stykke for vores medlemmer, så at denne udvikling kan forsætte. Jeg er som 

tillidsrepræsentant dagligt i kontakt med vores medlemmer og har derfor tæt 

kontakt med medlemmer i PenSam, og forsøger at bringe viden om PenSam til 

medlemmerne samt bringe spørgsmål og undrende fra medlemmerne tilbage til PenSam. Dette vil forsat 

være mit fokus i mit arbejde i forbrugergruppen. 

 

Ranjan Joel Ranjansen 

Aktivt indbetalende 

 

 

 

 

 

Rawiah Alsubaihi 

Aktivt indbetalende 
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René Silword 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op til forbrugergruppevalget, da jeg mener det er vigtigt at vi som 

medlemmer, interesserer os for vores fremtidige pension. Det er gennem 

involvering den enkelte kan få størst indflydelse på, hvordan pensam skal forvalte 

vores pensions kroner. Jeg vil arbejde for en pensionskasse der skaber den bedst 

mulige pension for Os, der er ansat under FOA´s overenskomst. Bla. a. ved at være 

opmærksom på hvordan administrationsomkostningerne udvikler sig. Jeg er ansat på et forsorgshjem, i 

organisationen Center for forsorg og behandling. Som høre under Den sociale virksomhed (DSV). 

5. Valgkreds 5 - Vendsyssel 

  

 

Anette Birket Pedersen 
Aktivt indbetalende 

 

Det har min interesse, at vi får mest muligt ud af vores indbetalte pensionsmidler, 

og vi forbrugere bliver hørt. Jeg har i en årrække været delegeret til PenSam 

generalforsamling og deltaget i møderne. Til daglig arbejder jeg som SSA på 

sygehus. 

 

Annelise Nymann 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op fordi min interesse for et godt senior liv, omhandler en stærk pension. 

Jeg vil gerne lærer mere om det her og bidrage med spørgsmål og udsagn fra det 

virkelige liv. Indflydelse på det bedste liv med pension. Mulighed for at kunne 

bidrage med spørgsmål og input til investeringer i en sund pensions opsparing. Jeg 

arbejder som SSA på plejehjem. Jeg er tillidsrepræsentant. 
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Birthe Madsen 

Aktivt indbetalende 

 

Hej jeg hedder Birthe og har været medlem af forbrugergruppen i 8 år, der er 

mange spændende opgaver at arbejde med men også meget at sætte sig ind i så 

jeg vil gerne arbejde videre med den viden jeg har fået igennem de sidste år. Til 

daglig arbejder jeg som sosuhjælper på plejehjemmet Margrethelund 

Dronninglund, Brønderslev kommune og er medlem af foa Vendsyssel. Håber på 

jeres opbakning på forhånd tak. 

 

Dorthe Sand Vegeberg 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg ønsker medbestemmelse på min pension. Medlemmerne Social og 

sundhedsassistent i socialpsykiatrien i aftenvagt. 

 

 

Jesper Sønderkjøge 
Aktivt indbetalende 

 

 

 

 

John Jensen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg vil arbejde for at vi alle får en god alders pension. Samt en god fælles forsikring 

del. Ligeledes vil jeg være med til at sikre os at vi investeres fornuftigt og moralsk 

rigtigt. Samt være med at holde vores administrative omkostninger ned på rimelig 

niveau mvh John 
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Leif Risgaard Jensen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op igen, fordi jeg gerne vil arbejde for at alderspensionen styrkes mest 

muligt for alle FOAs medlemsgrupper. Jeg har gennem mange år været delegeret 

til dels Portørernes Pensionskasse og efter sammenlægningen også til 

forbrugergruppen for Social- og sundhed et arbejde jeg gerne fortsætter skulle jeg 

blive valgt. Til daglig er jeg afdelingsformand i FOA Vendsyssel 

 

Marion Jensen 

Allerede pensionist 

 

jeg opstiller til genvalg 

 

 

 

Ole Th L Olesen 

Allerede pensionist 

 

Da jeg nu er pensionist og har været med i forbrugergruppevalget i PenSam i flere 

omgange både indenfor lederne og portørgruppen vil jeg gerne fortsat stille mig til 

rådighed, da jeg går meget op i at medlemmerne får så høj en pension som muligt. 
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6. Valgkreds 6 - Frederikshavn 

 

Irene Hjortshøj 

Allerede pensionist 

 

Jeg vil gerne stille op da jeg ved at det er meget vigtigt at være en del af PenSam, 

og vigtigt at gøre andre opmærksom på hvor vigtigt det er, før det er for sent. 

Samtidig er PenSam et godt sted at være repræsenteret, PenSam er et seriøst og 

ordentligt pensionsselskab. 

 

Line Brøste 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg vil lægge vægt på vi har en god pension der også har fokus på udbetaling ved 

nedslidning og derfor kan udbetales ved tidlig pension. Jeg ønsker derudover 

bæredygtige investeringer fra PenSam. Jeg arbejder som Sosu-assistent og er 

derudover uddannet Socialrådgiver. 

 

 

7. Valgkreds 7 - Mariagerfjord  

Aase Quist Christensen 

Aktivt indbetalende 
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8. Valgkreds 8 - Nordjylland  

Bolette K. G. Hansen 

Aktivt indbetalende 

 

Social- og sundhedsassistent i et botilbud - jeg er 48 år. Jeg finder i det hele taget 

vores pensionsordning rigtig spændende og tænker at det kunne være interessant 

at blive endnu klogere på den og samtidig blive inddraget og have indflydelse på 

udviklingen. Det er SÅ vigtigt, at mine kollegaer og jeg både har en god og 

overskuelig pensionsordning samt fornuftige forsikringer, hvis uheldet skulle være 

ude. Stem på mig - jeg vil det her. 

 

Claus Jensen 

Aktivt indbetalende 

Claus Jensen, Sygehjælper siden 1983, for nuværende ansat i Carelink. Jeg ønsker at 

bidrage med en kontinuitet i Pensam Forbrugergruppe. Og så ønsker jeg at 

styrke/forbedre medlemmernes økonomiske situation, hvis de efter 

sygdoms/arbejdsulykke får brug for advokathjælp, så de bliver bedre stillet end de 

er i dag, Eks. udvidet kollektiv ulykke- løn forsikring. Jeg trækker på min personlige 

erfaring med Pensam, efter min kones SSA. sygdom og død har jeg savnet en 

hotline til at finde vej gennem forløbet. De udgifter jeg har haft til bodeling 

overstiger 80.000 kr til mangelfuld Advokat bistand.❤ 

 

Edina Dzekic 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg hedder Edina og er Daglig leder på et somatisk plejecenter. Jeg vil kunne 

fortælle mine medarbejder hvordan de kan forebygge sygdom for sig, hvordan de 

kan sikre sig økonomisk imens de er raske og unge. Jeg vil have indflydelse på 

fremtiden ved at bidrage med min viden om udfordringer i sundhedsvæsenet. 
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Erik Vagner Nielsen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er 59 år og har igennem de sidste 34 år været ansat som portør på Aalborg 

Syd/Nord. De sidste 20 år har jeg været delegeret i PenSam. Jeg har ydermere 

været fællestillidsmand for portørerne i cirka ti år. Endvidere har jeg siddet i 

bestyrelsen i FOA Aalborg i en årrække. Jeg har igennem min tid som delegeret 

kæmpet for, at minimere omkostningerne for medlemmerne i PenSam og udvikle 

PenSam så det bliver et godt sted at være medlem, hvilket jeg vil fortsætte med, 

såfremt jeg bliver genvalgt. 

Finn Troels Kristensen 

Aktivt indbetalende 

 

Finn Kristensen jeg er TR. For portørerne på Farsø sygehus. Jeg stiller op, fordi jeg 

mener det er vigtigt, at vi selv er med til at forme vores pension. Jeg har været med 

i Forbrugergruppen i 12 år og vil gerne fortsætte da jeg syntes det spændende og 

lærerigt. 

 

Frank Johansen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op til Pensams forbrugergrupper, da jeg mener at vores fælles pension, er 

et fælles ansvar, som jeg gerne vil være med til at bære min del af. Det er meget 

vigtigt for mig, at tingene giver mening, og at vi gør tingene på en bæredygtig og 

passioneret måde. Fordi det betyder noget. Jeg vil være nysgerrig og udfordrende 

på, hvordan vi kan forestille os tingene anderledes til det bedre. Til daglig er jeg 

plejecenter leder, og har personaleledelse og ansvar for 100 ansatte, og vi skaber i fællesskab, en 

meningsfyldt hverdag i det gode ældreliv. 

Helene Hjelm 
Aktivt indbetalende 

Jeg vil gerne have indflydelse på kollegaer og min pension i Pensam. 
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Henriette Christiansen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op til forbruger valget fordi jeg gerne vil have indflydelse på hvordan 

vores pension forvaltes. Jeg er til daglig social og sundhedsassistent og 

fællestillidsrepræsentant og bringer gerne den nyeste viden med tilbage til mit 

bagland. Jeg vil forsøge at få mit bagland til at interessere sig for deres pension. 

 

 

Inge Laila Caspersen 

Allerede pensionist 

 

Jeg hedder Inge Laila K Caspersen 68 år, er social og sundhedsassistent, travl 

pensionist Jeg har siddet i 8 gode og spændende år og føler jeg har gjort forskel 

og vil gerne fortsætte med dette Det er vigtigt at følge med i, hvad der skeer i 

vores samfund i Pensam, FOA og landet rundt Jeg deltager i foredrag og kurser og 

har stor berøringflade Vil arbejde for evt. forbedre pensionen, efter indput fra 

medlemmerne Det er vigtigt, at vi er aktive i forbrugergruppen Jeg er meget 

interesseret i vores børn, ældre og handicappede Jeg håber i finder ansøgningen relevant, til jeg kan blive 

valgt ind 

Inge Lisa Bodilsen 

Allerede pensionist 

 

Jeg er pensionist. Jeg kunne tænke mig at Arbejde med hvordan vi kan få oprettet 

et børnehospice. 

 

 

 

Jette Fredsgaard 

Allerede pensionist 

 

For at gøre en lang tale kort : Få indflydelse på at forbedre vores pension. Jeg har 

været på efterløn, er nu aktiv pensionist. Aktiv Medlem af Aalborg dameroklub 
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Jørgen Friis Andersen 

Aktivt indbetalende 

 

Mit navn er Jørgen Friis Andersen og jeg er 53 år Jeg arbejder i Jammerbugt 

kommune i forebyggelse og mental sundhed Jeg har gennem de sidste 4 år været 

en del af forbrugergruppen, og været med til at præge PenSam i den gode retning, 

hvorved forståes at vores pensionskasse skal følge med tiden Sidst her hvor 

pensionsalderen den ændres. Jeg mener også det er vigtig at vi får en debat, både 

på den lokale arbejdsplads og i PenSam om hvordan vore penge, de forventes og 

bruges på investeringer, sådan at de kan give det bedst mulige afkast til vores 

kommende pension. 

 

Kirsten Ilsebeth Nielsen 

Allerede pensionist 

 

Jeg har været medlem af Pensam siden 1966, og har altid haft stor interesse i at 

følge udviklingen og samtidig kunne præge den. Jeg arbejdede indenfor 

Sundhedsvæsnet i mere end 35 år, og som pensionist har det stadigvæk min store 

interesse. Derfor vil jeg gerne stille op igen i år som kandidat. Jeg mener, at det er 

vigtig at vi stadigvæk holder gang forbrugergrupper, som kan hjælpe den enkle 

medlem og dermed har man en større stemme og kraft sammen. Med venlig hilsen 

Kirsten Ilsebeth Nielsen 

Lars Johannesen 

Hvilende 

 

Har været medlem af forbrugergruppe i de sidste to valgperioder, og her har jeg 

været med til opnå gode resultater, f.eks. omkostningerne er blevet skænket, til 

medlemmernes fordele. Stem på undertegnede, så er din stemme ikke forgæves, 

jeg er til for dig. I hverdagen er jeg super aktiv indenfor forskellige 

foreningsarbejde, her kan nævnes Idrætsklubben Aalborg Freja, Boldklubben KB 81, 

Boligforeningen Alabu Bolig, Kolonihave Forbundet, Nordjysk Kreds, Kolonihave 

Foreningen Norden af 1930, Dansk Boldspil Union, også ikke at glemme Pensam, så 

jeg har pulsen på, hvad der sker i daglig dagen. 
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Lene Lykke Carlsen 

Aktivt indbetalende 

 

Vores pension er afgørende for et godt seniorliv. Derfor er det vigtigt at 

forbrugergrupper er sammensat af flere aldersgrupper. Jeg er efterlønner og vil 

gerne rejse og nyde mit seniorliv. 

 

 

Lisbeth Andreasen 

Aktivt indbetalende 

 

Det er vigtigt at medlemmerne har medindflydelse, og det kan vi kun få, ved at 

deltage, derfor stiller jeg op. Jeg arbejder som aftenvagt på plejehjem i 

Jammerbugt. 

 

 

Michael Damm 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg vil gerne arbejde for, at vi får en høj alderspension, højt afkast og lave 

omkostninger, således Pensam bliver medlemmernes bedste valg. Jeg har de sidste 

4 år siddet i forbrugergruppeledelsen for ledere. Denne er nu nedlagt og derfor 

stiller jeg op til forbrugergruppen i social og sundhed. Dette har givet mig en større 

viden, som jeg gerne arbejde videre med. Endvidere mener jeg at det er vigtigt at 

der vælges medlemmer som stadigvæk er aktive på arbejdsmarkedet, da det er 

dem som bliver mest berørt af fremtidige ændringer. Jeg arbejder på Centrallageret 

ved Aalborg Universitetshospital 

Niels Olesen 
Aktivt indbetalende 
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Susanne Rex Penthien 

Allerede pensionist 

 

Jeg har arbejdet i 40 år på Aalborg universitetshospital, som sygehjælper/sosu 

assistent. Været tillidsvalgt i 25 år, været med I forbrugergruppen i de sidste 12 år 

.Jeg synes selv om jeg nu er pensionist ,at det er vigtigt at have indflydelse på 

hvordan vores pension udvikler sig og forvaltes, og at deltage i debatterne om nye 

tiltag/ forandringer der har betydning for os som medlemmer. 

 

Tina Delarose 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er SSA og kører dagligt som vikar. Grunden til jeg stiller op her, er at jeg gerne 

vil have noget mere indflydelse på hvad der sker med “vores” penge og særligt nu 

hvor vi skal blive på arbejdsmarkedet en del år. Der er mit fokus hvordan kan vi 

bedst hjælpe medlemmerne, så de/vi kan nyde den smule otium vi forhåbentligt 

får. 

 

Tina Charlotte Kristiansen 

Aktivt indbetalende 

 

Er social- og sundhedsassistent på Plejehjemmet Sirius i Aalborg. Stiller op fordi 

vores arbejdsmarkedet ændre sig kraftigt i disse år. Vi skal arbejde længere og det 

er mere end vigtigt med en god pensionsordning, så man kan gå på efterløn, da en 

del stadig nedslides, dette vil jeg gerne være medvirkende til. 

 

 

Tove Moberg 

Allerede pensionist 

 

Jeg opstiller til forbrugergruppen, fordi jeg gerne vil være medbestemmende, om 

hvad der måtte ske af forskellige ting og sager i social og sundhed. 
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Vibeke Elise Jensen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg har været med i forbrugergruppen i en del år, de to sidste perioder har jeg 

været med i forbrugergruppeledelsen et arbejde som jeg finder spændende og 

meget nærværende. Medindflydelse på vilkår når vi når pensionsalderen eller 

rammes af sygdom, 2 vigtige parametre for vores faggrupper. Dette arbejde vil jeg 

gerne fortsætte og stiller derfor op igen til forbrugergrupperne og siden 

forbrugergruppeledelsen. Jeg er uddannet social og sundhedsassistent siden 1995 

og har arbejdet i Aalborg kommune i 24 år, dels i socialpsykiatrien og som 

Fællestillidsrepræsentant. 

 

Walther Elgaard Winther 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg opstiller til valget i forbrugergruppevalget, for at få medindflydelse. Vil lægge 

vægt på at alle medlemmer bliver hørt mht. ønsker som vil være muligt at 

gennemføre. Til daglig er jeg Paramediciner i Falck, men bliver ved årsskiftet ansat 

hos region Nordjylland, som Paramediciner, hvor jeg bla. skal bemande lægebilen i 

Hals samt akutbilen i Hals. 

 

 

9. Valgkreds 9 – Herning 

  

Anne Olesen 

Allerede pensionist 

 

Har altid haft min store interesse. Har været medlem i mange år. Mvh Anne 
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Anne-Grete Boserup 
Allerede pensionist 

 

Være med til at udbyttet fra PenSan pensionen bliver større for medlemmerne få 

indflydelse på hvor stor en andel af det indbetalte beløb der udbetales i 

alderspension hvordan formuen i PenSam investeres, til gavn for medlemmerne nu 

og her er jeg Pensionist, har en kolonihave hvor jeg slapper, interessere mig for 

Danmarks fortid, samtidig følger jeg med i den politiske debat og udviklingen i min 

kommune. 

Bettina Louise Frandsen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op fordi PenSam har brug nye personer til at ivaretage denne opgave. Og 

ser frem til 4 spændende år med indflydelse og ideer til hvordan pensionen kan 

blive bedre i fremtiden. 

 

 

Grethe Madsen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er har valgt at genopstille til forbrugergruppen, jeg har været med de sidste 4 

år. Jeg stiller op da jeg ønsker at være med til at sætte præg på PenSam i 

fremtiden. Det bliver endnu vigtigere i fremtiden at vi har en solid pensionskasse 

Jeg vil lægge vægt på at afkastet er godt og solidt, det er der allerede gjort meget 

for og det skal gerne fortsætte. Så synes jeg det er vigtig når der opstår kritisk 

sygdom at PenSam kan hjælpe til. Til daglig er jeg Fælles tillidsrepræsentant i 

Ringkøbing Skjern Kommune på ælderområdet derfor giver det god mening opstille til forbruger gruppen. 

Heidi Henriksen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg hedder Heidi, er 43 år. Jeg er social-og sundhedshjælper. Jeg arbejder i en 

hjemmeplejegruppe i Ikast. Jeg er TR på arbejdspladsen. Jeg stiller op til 

forbrugergruppen igen. Jeg er aktiv deltagende til møderne, der bliver afholdt i 

forbrugergruppen. Dette gør mig i stand til at kunne videre formidle det, der bliver 

talt om og om nye tiltag, der skal implementeres i PenSam til mine kolleger og mit 

netværk af andre tillidsvalgte i kommunen. For mig er det vigtig at være bindeled 

mellem PenSam og medlemmerne, så de får et kendskab til deres pensionsselskab 

og hvad PenSam kan tilbyde dem. 
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Helene Højmark Christensen 

Hvilende 

 

Jeg er bosiddende i Ringkøbing, hvor jeg også driver min Fodplejeklinik på 15. år. 

Jeg er oprindelig uddannet social-og sundhedsassistent, og arbejdede som sådan 

ca. 10 år I min fritid går jeg til gymnastik, er aktiv i Red Barnet og passer hus og 

have. I mit daglig arbejde møder jeg mange pensionister og folk med forskellig 

baggrund der overvejer pension i den nærmeste fremtid. Det lægger tit op til 

diskussion om pensionsordninger, og giver mig en fornemmelse af, hvad man vil 

have som pensionist. Tab af erhvervsevne/nedslidning, er et emne, der optager mig 

meget i forhold til sosu'er. 

Lissi Bertelsen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg er social og sundhedsassistent. Har arbejdet i sundhedssektoren i over 43 år. 

Jeg har arbejdet både kommunalt og regionalt. Pånuværende arbejder jeg på en 

medicinsk afdeling på Regions hospital Holstebro. Jeg opstiller for at være på 

forkant med hvad der sker i Pensam - min kollegaers og min egen pensionskasse. 

Jeg vil gerne have medindflydelse på kollegaers og egne pensions penge samt 

bære med til at fremtids sikre pensionskassen. 

Marc Lenzin 

Hvilende 

 

lægges særlig vægt på Social og Psyiakiatrie og Handicap især særlig vægt på 

Hjemmeløse området 

 

 

 

Shukrane Omura 

Aktivt indbetalende 
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Tina Bogetoft 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg har valgt at stille op, da jeg ikke syntes vi som alm. Borger har det store overblik 

i hvad og hvordan PenSam fungere og da jeg mener det er vigtigt at der er 

repræsentant fra alle faggrupper i forbrugergruppenudvalget. Jeg er af natur 

nysgerrig og interesseret i hvad der røre sig i-omkring den alm.borgeres indflydelse 

i dk Mener der til tider bliver truffet for mange afgørelser på vores bekostning, 

uden egentligt at høre-se borgerens alm. behov-ønske. Ikke mindst, så nærmere 

jeg mig selv en alder hvor jeg så småt skal begynde at tænke på mit otium og 

hvilke muligheder der er😉 

 

10. Valgkreds 10 – Holstebro 

 

Bjarne Jensen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op, fordi jeg mener det er vigtigt at vi som faggruppe opnår så stor 

pensionsopsparing som muligt. Vi er en faggruppe der er udsat for en betydelig 

nedslidning i vort daglige virke. Jeg arbejder til dagligt som social- og 

sundhedsassistent, inden for handicap og psykiatri området. 

 

Grethe Nielsen 

Allerede pensionist 

 

Jeg stiller op til forbrugergruppen, selv som pensionist, vil jeg gerne være med til at 

holde focus på hvad der betyder noget for den enkelte, en sikkerhed ligesom 

cykelhjelmen er for et langt liv som pensionist. Jeg har brugt over 25 år som FOA 

valgt, nu er jeg aktiv i Faglig Seniorer, frivillig på krisecenter, aktiv motionist som 

løber og cyklist.Aktiv Bestyrelsesmedlem i SF Struer. Derfor vil jeg gerne igen 

repræsenterer store grupper, der har behov for den bedste pension vi i fællesskab kan skaffe til os. Håber i vil 

stemme på mig ved valget.. Tak.. 
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Hans Enevoldsen 

Allerede pensionist 

 

Jeg stiller gerne op endnu engang da jeg gerne vil sikrer mine kollegaer en 

ordentlig alderspension samt sikrer de som af andre årsager må gå på pension før 

tiden. 

 

 

Lisbeth Damtoft Madsen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op til forbrugergruppen i Pen-Sam, da jeg synes det er en vigtig og 

spændende opgave. Jeg har siddet i forbrugergruppen i flere perioder og er derfor 

godt inde i arbejdet. Og jeg har lyst og energi til endnu en periode. Jeg er social- 

og sundhedsassistent og arbejder på et plejecenter i Holstebro. Jeg mener iøvrigt, 

at det er godt at være på arbejdsmarkedet som forbrugergruppemedlem, da der 

herved er en god dialog med kollegaer omkring vores pension. 

 

Poul boas Pedersen 

Allerede pensionist 

 

For at være med til at påvirke beslutninger omkring vores pension, jeg har allerede 

været delegeret i mange år og finder opgaven interessant. 

 

 

 

Solvejg Led Sandholm 

Allerede pensionist 

 

Jeg vil gerne være med til at præge fremtiden for pensionsordninger i Pen Sam. Jeg 

vil varetage medlemerne's interesser via min indflydelse i Pen Sam, etik kan ikke 

gradbøjes. Jeg har forskellige bestyrelsesposter, da jeg gerne vil være aktiv og gøre 

en forskel. 
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11. Valgkreds 11 - Horsens 
 

Anne Marie Stick 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op fordi pension er vigtigt, for alle. Jeg synes demokratiet er vigtigt. Jeg 

vil lægge vægt på vores alderspension, være med til at prøve at holde 

omkostningerne nede,være med til at sikre at vi får mest ud af de dækninger vi har. 

Jeg arbejder med løn og vagt planlægning i region midt. Jeg har været delegeret i 

forbrugergrupper i mange år og forsætter gerne, er pt med i 

forbrugergruppeledelsen og har været med i flere år ønsker gerne at forsætte her 

også Hilsen Anne Marie Stick 

 

John Offenbach 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg lægger meget vægt på som tr.for 2 psykiatrisk afdelinger at kunne råde og 

vejlede mine kollegaer om deres pension, og hvad men ellers er dækket ind under i 

PenSam ligeledes at kunne fortælle hvad nyt der sker samt oplyse de muligheder 

der er for at selvbetjening. 

 

 

Rita Jakobsen 

Allerede pensionist 

 

jeg er udlært sygehjælper og har arbejdet i hjemmeplejen,jeg er 71 år ,gik på 

efterløn som 60 årig,men fortsatte med at arbejde på nedsat tid.nogle år,jeg vil 

sætte mig grundig ind i hvad pensam gør og hvad de kan gøre , fremad rettet . 
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Sussie Brizarr 

Aktivt indbetalende 

 

Det er vigtigt at vide hvad ens pensionskasse er for en fætter. Derfor sagde jeg ja 

ved sidste valg, til at stille op som suppleant - det betød så at jeg pludselig var på 

en ordinær plads. Jeg fik indsigt i hvordan PenSam er bygget op - hvem styrer 

PenSam - hvilken indflydelse har forbruger medlemmerne osv. I mit daglig arbejde 

som faglig sekretær i FOA - kan jeg bruge den viden jeg har fået overfor vores 

medlemmer - hvilket jeg synes er vigtigt. Derfor ønsker jeg at stille op i igen og 

håber på din stemme. Vil du vider mere er du velkommen til at sende en mail: subr@foa.dk 

 

12. Valgkreds 12 - Randers 

  

Ane-Johanne Mikaelsen 

Aktivt indbetalende 

 

Hej Selvom er ikke helt forstår hvad det miner om dette PenSam er. Fordi har aldrig 

brugt den. Har ikke brug i Grønland. Jeg vil præsentere mig selv. Har uddannet som 

So Sundhedsassistent. Jeg flytter fra Grønland for to måned siden. Jeg vil prøve 

noget nyt, derfor flytter til Dk. Og søger job, her i Randers. Håber jeg kan får en job 

snarest, for jeg vant ikke at være arbejdsløs. Og vant betaling selv. Jeg er enlig mor 

til 22 1/2 år datter, hun bor stadigvæk i Grønland. Jeg laver ikke så meget til 

dagligt. Jeg går til job center hver Torsdag og kig på job mangel og søger job. 

Dorthe Lundgaard Nielsen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg har været forbrugeremedlem i flere år fordi jeg gerne vil vide hvordan vores 

penge forvaltes. Vil også gerne kunne fortælle mine kollegaer, hvor de kan hente 

hjælp hvis de får brug for det. Som forbrugermedlem har man også indflydelse på 

hvilken sygdomme som er på listen for kritik sygdom. Som medlem vil jeg fortælle 

mine kollegaer om hvad de kan bruge pensam til. 
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Ib Baastrup 

Allerede pensionist 

 

Er pensionist og vil godt sikre Vores pension så mest muligt går til alderspension 

 

 

 

Jannie Christensen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op til Pensams forbrugergruppeudvalg, da jeg ønsker, at vi har en 

pensionsordning, som er opdateret i forhold til resten af det danske 

pensionsmarked, og især i forhold til den nuværende Førtidspensionsreform fra 

2013. I mit arbejde i forbrugergruppeudvalget ønsker jeg at have fokus både på 

tidspunktet, hvor man skal på pension, men ligeså vigtigt hvordan vi er dækket 

inden vi bliver pensionister. Vores pensionsordning skal vi have op på niveau med 

det private. Til dagligt arbejder jeg i Aarhus Kommune som konsulent, men har 

tidligere været mange år i hjemmeplejen. 

 

Kirsten Juul Thorup 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er medlem af forbrugergrupper og søger genvalg. Jeg synes det har været 

interessant at deltage i diskussioner om fremtidens pension og hvilke dele den skal 

indeholde. Jeg har altid haft særlig fokus på alderspensionen og at den bliver så 

stor som mulig. Jeg er fællestillidsrepræsentant for social og sundhedspersonalet 

på ældreområdet i Randers kommune. Jeg er social og sundhedsassistent og ansat 

på et af kommunens plejecentre. 

 

Michael Erik Jensen 

Aktivt indbetalende 

 

Det kunne være spændene at prøve, kender ikke nogle kollegaer der med, tror ikke 

der er ret mange der ved ret meget om Pensam. At gøre mine kollegaer klogere på 

hvad man som medlem har ret til at få oplyst, da jeg ikke rigtig mener at man gør 

det. Til daglig arbejder jeg som sosu. hj. i Norddjurs kommune. 
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13. Valgkreds 13 - Silkeborg-Skanderborg 

  

Daniela Christensen 

Aktivt indbetalende 

 

hej. jeg daniela stiller op, da jeg synes det er en vigtig del, at have kendskab til og 

ikke mindst være en del af. At kunne sige til og komme med forslag, lytte til hvad 

andre har at sige og prøve og hjælpe, ikke bare andre men også mig selv. jeg er 

uddannet social og sundhedsassistent og arbejder på et rehabiliteringscenter i 

Viborg. 

 

Henrik Lykke Kyed 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg har været i ældresektoren siden 2010. Jeg har dagligt leder ansvar for Sosu 

personale som også indbetaler til pensam. Vi har alle brug for repræsentanter ind i 

forbrugergruppen. Det er svært at vide hvad jeg kan bidrage med da jeg ikke var 

været med før, men jeg vil indgå aktivt og helhjertet. Det lyder som en spændende 

og vigtig funktion. 

 

Tina Aas Oyarzo Borja 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er 55 år Jeg ved ikke ret meget om pension, men jeg ønsker at sætte mig ind i 

pension, jeg vil lægge særlig vægt på os der lidt senere i livet er begyndt at betale 

til pension, som ikke har fået sat os ind i hvad betyder dette, hvordan dette vil 

kunne tilgode se denne gruppe borger, der går på pension inden for de næste 15 

år. jeg er social og sundhedshjælper arbejder på et plejecenter. 
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14. Valgkreds 14 - Skive 

  

Gitte Friis-Lawrence 

Allerede pensionist 

 

for at hjælpe de ælder da der blive svære at blive ælder her i danmark og man som 

par blive flåret af systemet håber jeg at jeg kan gøre en forskel passe min syge 

mand. 

 

 

Tina Juul Falkenberg 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg vil gerne have større indsigt i og indflydelse på vores pensionsopsparing og 

forsikringer. Jeg vil gøre mit bedste for vores økonomiske fællesskab med gode 

betingelser for os alle. Jeg er SSA, men arbejder i en pædagogisk stilling i 

socialafdelingen. Jeg giver bostøtte til voksne i eget hjem med erhvervet 

hjerneskade i hele Skive stor-kommune. Jeg er meget tilpas i mit job. Jeg er 

desuden suppleant for vores FOS TR på 10. år. 

 

Violeta Dinu 

Allerede pensionist 

 

Hej! Jeg hedder Violeta Dinu, jeg er gift og har to børn. Jeg er nu pensionist men 

jeg arbejdede i mange år i sundhedssektoren som social og sundhedsassistent. Jeg 

har også en baggrund som civil økonom. Jeg vil meget gerne stille op til 

forbrugergruppevalget i PenSam fordi jeg har lyst til at kunne komme med nye 

forslag og for at have indflydelse på min og mine kollegers pension. 
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15. Valgkreds 15 - Viborg 

  

Caspar K. Eriksen 
Aktivt indbetalende 

 

 

 

 

 

Helle Sommer 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er Social-og sundhedsassistent og har arbejdet indenfor sundhedssektoren og 

betalt til PenSam de sidste 35 år. Det meste af tiden har jeg været i hjemmeplejen, 

hvor jeg har været i berøring med mange af jer, mine kollegaer. For øjeblikket 

arbejder jeg på Viborg sygehus. Jeg kender arbejdet fra tidligere, men trak mig, da 

jeg flyttede til udlandet. Jeg håber, at du vil stemme på mig, så vil jeg til gengæld 

arbejde for, at vores pensionsmidler bliver håndteret på bedste måde, så når du og 

jeg bliver pensionister, vil vi få så meget som muligt udbetalt af vores 

pensionsindbetalinger. 

 

Niels Aakjær 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg arbejder til dagligt, som social og sundhedsassistent på plejecenter Kildehaven. 

Jeg har valgt, at genopstille til Pensams Forbrugergruppe. Hvor jeg har siddet de 6 

år og de sidste 4 år i Forbruggruppe ledelsen. Jeg vil arbejde for at få mest ud af 

pensionskronen til pension. Jeg opfordrer til der kommer eftersyn af Kritisk sygdom 

(forsikring) Jeg vil holde PenSam fast i at nedbringe driftsomkostninger og 

investerings omkostninger. Så stem på Niels Aakjær Da jeg interesserer mig for 

vores alle sammen pension 
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Tanja Knudsen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent, jeg arbejder til dagligt som 

socialpsykiatrisk medarbejder, hvilket jeg har gjort i 10 år. Jeg har bla. ansvaret for 

elever og arbejdsplaner. Jeg stiller op til pensams forbrugergruppe, for at få mere 

viden og indflydelse på hvordan pengene fordeles i pensam ift. alderspension og 

kritisk sygdom. Jeg vil rigtig gerne være med til at sprede budskabet, om 

vigtigheden i at vide noget om ens egen pension, og hvad den betyder for ens 

livsvilkår senere i livet. 

 

16. Valgkreds 16 - Aarhus 
 

Barbara Engskov 

Aktivt indbetalende 

 

kaere pensam, jeg er meget interesseret at blive en af jeres kanditater. jeg er foedt i 

tyskland og har arbejdet i hamburg i mange aar indenfor forsikringsbranchen og 

har raadgivet firmaer og private personer anggaaende firmapensioner, lignede som 

i danmark. derfor har jeg erfaring og forstaand paa hele forsikringsbagrund. siden 

aar 2008 bor jeg igen i danmark og er nu paa den anden side, jeg betaler also til 

pensom som mellem. derfor kender jeg det hele fra begge sider og jeg synes det 

bliver spanende at vaere jeres kanditat. mange hilsen fra barbara engskov 

 

Christian Christensen 

Allerede pensionist 

 

PenSam har nu et godt afkast og omkostningerne reduceres stadig. Der investeres 

ikke længere i kul og tobak; men vi har stadig investeringer i olie (BP, Shell og 

Total). Jeg vil arbejde for at investeringerne i olie og pesticider ophører helt. Og jeg 

vil arbejde for at PenSam begynder at investere i omstillingen til en grøn og 

bæredygtig udvikling - miljø, økologi, recirkulering og klima. Måske er det på tide 

at også PenSam investerer i et firma som f. eks. Vestas. PenSams initiativ med “100 

velfærdstalenter” har givet vores fagområde positiv omtale. Den linje skal 

fortsættes og udvikles. 
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Conni Arentsen 
Aktivt indbetalende 

 

Hej Jeg er receptionist i en stor tandlægeklinik og før det har jeg i mange år 

arbejdet som sosu på sygehuset. Kunne godt tænke mig at være med til at vi får 

gode vilkår i vores alderdom med den pension vi betaler til igennem rigtig mange 

år. Mange varme hilsner Conni Arentsen 

 

 

Conni Markusen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er social og sundhedsassistent, arbejder på Aarhus Universitetshospital, som 

fællestillidsmand for FOA Sundhed. Jeg stiller gerne op igen, som kandidat til 

forbrugergruppen, for at være med til påvirke at vi har et godt og stabilt 

pensionsselskab, der øger udbyttet og administrationsomkostninger falder for 

medlemmerne. Ligeledes skal der arbejdes med Kritisk Sygdom, nu hvor 

pensionsalderen øges. Vi skal arbejde for at få en god pensionsudbetaling, som kan 

være med til at højne levestandarten, når vi går på Pension. I fælleskab kan vi gøre 

os stærke, for et bedre pensionsselskab. 

Elina Cullen 

Hvilende 

 

 

 

 

 

Gitte Schneider 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er Social og Sundhedhjælper, jeg arbejder i hjemmeplejen i Viby/ Højbjerg og 

der har jeg været i 26 år. Jeg har været valgt i forbrugergruppe i 2 valg perioder og 

det har været spændende og meget lærerigt. Og jeg vil gerne forsætte en periode 

mere. Det der er det vigtigt for mig er at have fokus på, at så mange penge som 

mulige går til pension. 
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Jesper Priskorn 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er uddannet Plejer og har været ansat i Århus amt / Region midt de sidste 40 

år. Jeg er fællestillidsrepræsentant for den østlige del af regionen for psykiatrien og 

tillidsrepræsentant for afdeling Q på Skejby psykiatrisk sygehus. Jeg har været ved 

omkring Pensam de sidste 20 år og arbejder for en bedre og større Pension for dig. 

Jeg mener at med den indsigt og viden jeg har fra de mange år - vil jeg kunne være 

med til at fastholde Pensam i den vej vi har forsøgt at lave de sidste flere år - med 

mindre forsikring og flere pensionskroner til dig😃 

 

Jørn Høj Schlaikjer 

Allerede pensionist 

 

Jeg er 69 år og pensionist har været ansat på Aarhus Universitets hospital som 

Social og Sundhedsassistent gik på pension i 2016 I min fritid er jeg i bestyrelsen i 

FOA Seniorklub- Frivillig Guide i Røde Kors på Skejby Sygehus- Er også i 

bestyrelsen i den kolonihave forening hvor jeg bor hele sommeren. Jeg gen 

opstiller fordi jeg mener at kan være med til at gøre en forskel i forbindelse med 

sammensætning og ændringer i pensioner. Jeg har været med i Forbrugergruppen 

siden start så jeg har en del erfaring med pensioner. Så jeg stiller gerne op igen. 

Lene Jensen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg har arbejdet i social og sundheds faget siden 1982, Har arbejdet i plejen, på 

sygehuse, som Teamleder, sidder nu som Ressource koordinator. Jeg vil have stort 

fokus på at bidrager med værdifuldt input fra kollegers og egen hverdag. Finder 

det vigtigt at disse input kan spilles ind i hvorledes, pensionsordningen skal 

indrettes, således at PenSam Pension forsikre alle medlemmer bedst muligt uanset 

alder. Jeg finder det vigtig at man som medlem af PenSam Pension kan medvirke til 

at have indflydelse samt træffe så vigtig beslutninger. 

Lillian Lindberg 

Aktivt indbetalende 

 

Min opstilling vil være at få indflydelse på hvordan PenSam skal udvikles 

fremadrettet ifht hvordan pensionsordningen udvikles og tilpasses den enkelte 

behov. En særlig vægt i arbejdet vil være at informere mine kollegaer hvad der sker 

i pensam og hvilke muligheder der ligger i at vælge pensam. Til daglig er jeg 

nyuddannet social og sundhedsassistent, og arbejder på OK-Fonden i Egå. Under 
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min uddannelse har jeg siddet med i landselevbestyrelsen og haft et tæt samarbejde med FOA. 

Mette Schou Andersen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg vil gerne stille op til valget, da mange af dem jeg kender både privat og på 

arbejdspladsen faktisk ikke ved ret meget om Deres pension eller Deres rettigheder 

og regler. Jeg har nu efter 2 dødsfald i familien, fundet ud af lidt om pensioner, 

men ikke nok. Jeg synes det er vigtigt at alle vil få indblik i hvad Deres 

pensionsopsparing indebærer helt præcist. 

 

Steen Jørgensen 

Aktivt indbetalende 

 

Genopstiller - Har altid været meget aktiv og mener det er vigtigt at vi som menige 

bruger vores stemmer - tidligere TR og forbrugmedlem vigtigt at vores 

pensionsopsparing investeres i ikke militær understøtten de virksomheder og kun 

støtter demokratiske lande/firmaer - og så skal vi selvfølgelig minimere 

omkostningerne til adm så mest muligt går til pension. 

 

Susanne Hillers 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg ønsker at stille op igen til forbrugergruppevalget da jeg gerne vil arbejde på at 

fremme pensionsordninger for sosugrupperne og være med til at præge den fra 

medlemmernes side. Jeg har tidligere været med og syntes det er vigtig at vi 

bruger vores indflydelse hvor vi kan på at forbedre vores pensionsordninger. Jeg er 

sosu assistent i hjemmeplejen i Tilst/Sabro ved Århus. Jeg er vant til det faglige 

arbejde da jeg tidligere har været både TR, formand for faggruppe klub for sosu-

ledere i Århus og AMR Håber i stemmer på mig så jeg kan være med hvor 

indflydelsen er 

Tinne Stubbe Østergaard 

Aktivt indbetalende 

 

Pensam administrerer vores pension og en del forsikringer, fx udbetaling ved kritisk 

sygdom. Jeg var forbrugergrupperepræsentant i Pensam, da jeg boede i 

Nordsjælland og kender derfor arbejdet som repræsentant. Jeg har været med til at 

revidere listen over kritiske sygdomme og at ændre reglerne, så en kommune ikke 
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kan kræve en pension hævet før tid i stedet for give kontanthjælp til en langtidssygemeldt. Forbrugernes 

demokratiske mulighed for have indflydelse på reglerne gennem repræsentanter er vigtig, fordi samfundet 

ændrer sig, og vi kender bedre konsekvenserne for den enkelte. 

Vibeke Dam 

Aktivt indbetalende 

 

Det jeg vil arbejde for er, at få flere unge til at opstille til forbrugerrådet, da det er 

vigtig de unge kommer ind og præger deres pension . Til daglig er jeg ansat på 

AUH på børneafdelingen. 

 

 

Vibeke Haumann Jensen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op til forbrugergruppevalget, da jeg vil have indflydelse på: - mere til 

pension og mindre til omkostninger - hvor meget af pensionsindbetalingen der 

skal gå til opsparing - hvor meget der skal gå til dækning ved førtidspension, 

sygdom og død - være med til at præge demokratiet og udviklingen i PenSam - 

være bindeled mellem medlemmer af FOA og PenSam - overvåge at investeringer 

af pensionspengene er etiske og grønne Jeg er valgt på 8. år og vidende til, at 

PenSam år for år er vokset til et af de pensionsselskaber, der giver bedst afkast! Formand for Sygehjælpernes 

Brancheklub 

 

17. Valgkreds 17 - Lillebælt 

  

Alice Brimo 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg vil gerne være med til at sikre en fair pensionsordning. Og være med til at 

kunne få vores politikere i tale med hensyn til dem som fx er nedslidte og ikke kan 

mere. Jeg er social og sundhedsassistent på et plejecenter 
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Ken Asmus Pedersen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg genopstiller, har været valgt i 10 år. Jeg er 58 år. Vil bruge min deltagelse til at 

sætte PenSam på dagsordenen på personalemøder og i andre fora. Jeg er TR 

suppleant og Arbejdsmiljørepræsentant og for mig går det godt hånd i hånd, vil 

gerne sikre oplysning om og drøftelse af pensioner med mine kolleger og andre. 

Sammensætning af pension, til og fravalg skal formidles. Ligledes formidle hvor 

vigtig en pensionsordning er og hvordan den er sammensat. Livet og hverdagen 

skal også hænge sammen når vi går på pension eller hvis vi af sygdomsmæssige 

årsager må stoppe på arbejdsmarkedet. 

 

18. Valgkreds 18 – Odense 

 

Anders Møller 

Aktivt indbetalende 

 

JA til etiske investeringer. JA til investeringer i klimavenlige, og bæredygtige 

investeringer. JA til fokus på afkast til alderspensionen. Ja til størst mulighed for at 

du som medlem selv kan vælge produkter. Nej til investeringer i "sort energi" Nej 

til investeringer i lande og virksomheder der ikke overholder menneskeretligheder. 

Dette har jeg i alle årene i PenSam været aktiv omkring, og ønsker et forsat 

mandat til. Jeg har været valgt i forbrugergruppen i ca. 20 år og i 

Forbrugergruppeledelsen i ca. 15 år. Jeg er ansat i SUF i Odense og arbejder med 

socialt udsatte unge. Ønsker genvalg. 

ANJA HEIDI ROSENLUND 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg hedder, Anja Rosenlund og har de sidste 10 år været valgt til forbrugergruppen 

og som delegeret. 58 somre og 10 år tilbage i jobbet. Jeg har altid, næsten, haft en 

særlig interesse for hvad der skal til og hvilke muligheder der er, for et få en værdig 

pensionstilværelse. Hvordan man efter et langt og ofte hårdt arbejdsliv, kan trække 

sig tilbage og samtidig have både fysik og økonomi til at opretholde en god 

hverdag og et godt levegrundlag. Men også den hjælpende hånd, der kan være 

brug for ved kritisk sygdom eller særlig nedslidning, har min opmærksomhed. For 

mig hænger hele livet sammen. 
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Bo Smidt 

Allerede pensionist 

 

Vi/jer - (jeg som portør på OUH i 40 år) har sparet mange milo/mia op her i Pen-

Sam. Dem skal vi passe godt på,få dem godt investeret med et godt afkast-holde 

omkostningerne nede.(er godt på vej) Endvidere skal der kæmpe for at få 

modregning reduceret ned/helt væk i den offentlig Folkepension. "KOM NU" Få 

stemt det er mange milliarder det drejer sig om.. Det her er bla.det jeg vil arbejde 

for :-) 

 

 

Christina Bank 
Aktivt indbetalende 

Jeg stiller op til PenSams forbrugergrupper, da jeg gerne forsat med til at 

påvirke, at vi får det bedste ud af vores pension. I mit daglige virke som 

næstformand i Social- og sundhedssektoren i FOA Odense, er jeg i daglig 

kontakt med medlemmer, så jeg har en finger på pulsen for hvad der sker og 

rør sig blandt FOAs medlemmer. Jeg møder særligt medlemmer der en 

nedslidte fysisk og / eller psykisk, dem kunne jeg godt tænke mig vi havde 

færre eller ingen af, og her kan PenSam arbejde forebyggende. Giv mig en 

stemme hvis du er enig med mig. KH Christina 

 

Erik Mikkelsen 

Aktivt indbetalende 

 

Mit fokus er følgende: 1. God og forståelig medlemsservice 2. Ordentlig sikring ved 

pensionering og sygdom 3. Investeringer der er etisk forsvarlige og sikrer gode 

pensionstilsagn 4. Minimering af omkostningerne til administration og investering 

Jeg er sygehjælper siden 1981. Valgt som faglig sekretær i FOA Odense siden 1994 

og i hverdagen bruger jeg de input jeg får i arbejdet for SOSU´erne og i arbejdet 

for at sikre medlemmerne en god service fra PenSam. Vil du vide mere så kontakt 

mig gerne på 2373 4042 eller mail em025@foa.dk God service er nøgleordet! 

Venlig hilsen Erik Mikkelsen 

Frederik Kaufmann 

Aktivt indbetalende 

 

Hej! Jeg hedder Frederik. Jeg er uddannet som SSA fra 2017, og arbejder fuldtid, i 
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Odense kommunes hjemmepleje. Jeg er til daglig ret aktiv, da jeg både svømmer og dyrker Taekwondo, hvor 

jeg også sidder som kassere. Derudover er jeg tidl. talsperson for FOA elevbestyrelse, samt aktiv i SOSU Fyns 

skolebestyrelse. Jeg blev opmærksom på PenSam gemmen FOAUngdom i Odense, hvor jeg sidder som 

formand. Jeg ønsker at støtte op om PenSam's udbredelse af information til unge, ved at stille op i 

forbrugergruppen, samt byde ind med min erfaring inde for arrangementer, ledelsesstruktur og 

ungdomsarbejde. 

George Cokker 

Aktivt indbetalende 

 

Social- og sundhedsassistent Natgruppen 

 

 

 

 

Helle Heilmann 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg genopstiller til forbrugergruppevalget i 2019. Har været repræsentant i flere 

valgperioder. Arbejdet i forbrugergruppen er vigtigt - både for de aktive/inaktive 

medlemmer, men også når man når pensionsalder. Medlemmet skal have mest 

muligt ud af sin pension med nogle valgmuligheder - og udgifter til administration 

skal være minimale. Jeg er tillidsrepræsentant på 20. år og er plejer på Psykiatrisk 

afdeling Odense gennem 35 år. Er næstformand i vores lokale MED udvalg og 

repræsentant i FMU (fælles MED psykiatri) samt suppl. til Hovedudvalget i Region Syddanmark. Jeg er 59 år, 

gift. 

Helle Nørlem 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg ønsker og være med til og påvirke beslutningerne om, hvordan pensions 

ordningerne indrettes, og hvordan pengene skal fordeles. Jeg har gennem mit 

arbejde som fælle stillidsrepræsentant kontakt til mange medlemmer, som giver 

mig indput til hvad de ønsker, dermed mener jeg mange medlemmer kommer til 

orde gennem mig. 
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Jytte Bonnerup-Kjær 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er uddannet plejehjemsassistent, og har arbejdet i ældreplejen i gennem snart 

25år. Jeg stiller op til forbrugergruppeudvalget fordi jeg vil være med til at forbedre 

pensionsvilkårene. Jeg vil lægge stor vægt på flexjobberne da de er en overset 

gruppe i den nye pensionsreform. Det er vigtigt for mig at pensionsvilkårene 

forbedres, for at få rekrutteret personale nok i fremtiden. 

 

Kenneth Voldsgaard Marten 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg ønsker at stille op til PenSams Forbrugergruppe. Det vil jeg fordi, jeg gerne vil 

have indflydelse på hvordan vores pensions penge bliver brugt, og hvordan skal 

PenSam investere vores penge så vi får mest muligt ud af dem. Jeg har de sidste 4 

år siddet som suppleant til forbrugergruppen, og har derfor deltaget i 4 møder, her 

er min interesse for arbejdet i forbrugergruppen kun steget, og jeg ønsker nu at 

være en større medspiller i PenSams forbrugergruppe. Jeg vil kæmpe for vores 

pension. 

Marianne Efraimsen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er en kvinde på 63 år der i mange år har arbejdet som social og 

sundhedsassistent.Jeg har tidligere været forbrugergruppe medlem i 10 år de sidste 

år har jeg været suppleant men har nu tid at give og stiller derfor op som medlem 

af forbrugergruppen Marianne Efraimsen. 

 

Marianne Boe Eriksen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg ønsker at få god indsigt i hvordan pensam arbejder med vores penge, der er 

andre selskaber der har forrentet medlemmernes penge bedre, så jeg vil stille 

spørgsmål til om der findes bedre muligheder. Jeg arbejder med senhjerneskade 

unge mennesker. Og starter som sosu assistent elev snart. Vh Marianne. 
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Mette-Kirstine Saltoft Schelin Jensen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op til valget, fordi jeg gerne vil være en aktiv del af hvad vores penge i 

PenSam gå til. Jeg har ikke meget indblik i dette, og synes det er nået af en labyrint 

at komme igennem. Nu stiller jeg op, i håb om at jeg kan være med til at gøre det 

mere gennemsigtigt for alle. Jeg arbejder som social-og sundhedshjælper, de sidste 

13 år på et plejecenter i Nyborg kommune. Jeg har været uddannet siden 98. Jeg er 

gift og er mor til to drenge på 13 og 18 år. Vi bor i er hus i Nyborg med vores to 

katte. Jeg brander for mit arbejde, og mine kollegaer er teamkoordinator og TR 

suppleant. 

Ove Rasmussen 

Allerede pensionist 

 

Hej Pensam kollegaer: Jeg har i nogle år været delegeret og vil forsat gerne følge 

Pensams rejse, til at blive en af Danmarks bedst pensionskasser. Det har været og 

bliver en spændende rejse fremad. Jeg er særlig interesseret i afkast og 

omkostninger, samt forsikringer i Pensam. Jeg er nu pensionist, så jeg ved hvilken 

betydning pensionen fra Pensam har. Til ALLE, HUSK at STEMME. Hilsen Ove 

Rasmussen Nr. Søby 

 

Petra Larsen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg arbejde som Social-og sundhedsassistent og hjælper og pleje ældre, syge og 

handicappede mennesker, som ikke kan klare sig selv. Pensionsopsparing er en 

investering i min fremtid. Jeg får mulighed for at få indblik og hvordan 

pensionsordningen udvikler sig. 

 

Solgerd Ejdesgaard 

Allerede pensionist 

 

Som pensionist har jeg en erfaring, som jeg kan videregive til kollegaerne som er 

på arbejdsmarkedet. Det vigtigste for mig er at oplyse kollegaerne om, at 

pensionen fra PenSam gør at hverdagen som pensionist bliver lidt lettere, derfor 

skal vi ikke bruge pengene på andre ydelser for så bliver der mindre til pensionen. 

Jeg er i bestyrelsen i AOF og politisk aktiv i socialdemokratiet. Jeg er medlem af 
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fodslaw (vandregruppe) 

Sys Høj 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg har interesse i hvad de penge andre og jeg lægger til side til pension bliver 

brugt til og ikke bliver investeret i ting der giver tab, så ens opsparing bliver spildt. 

At det bliver let for medlemmer, at få indsigt i tingene og gøre det gennemskueligt 

og fair og så vidt muligt undgå ens opsparing satses og så gøre det let at forstå 

hvordan man får udbetalt sin pensions opsparing i sammenhæng med anden 

pension eller hvad der nu er muligt. Til daglig gør jeg rent, men jeg er også tilkalde 

vagt indenfor plejen, hvor jeg er uddannet , som social- og sundhedsjælper. 

Tine Riis Kristensen 

Aktivt indbetalende 

 

 

 

 

 

19. Valgkreds 19 - Sydfyn 

Anne-Grethe Jensen 

Allerede pensionist 

 

 

 

Bodil Schack Bommelund 

Allerede pensionist 

 

Jeg er født i 1948 og har i ca. 40 år arbejdet som sygehj./sosuass. Er i dag 

pensionist. Jeg har i en årrække været med i forbrugergruppen, hvor jeg har været 

med til, at sætte fokus på: Hvor PenSam kan hjælpe og støtte dig/mig. Både i 

arbejdslivet (ved tilskadekomst, sygdom dødsfald, etc.) og som pensionist (give 
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økonomisk råderum, til en god hverdag, oplevelser, etc.) Min erfaring dækker både arbejdsliv og pensionist 

tilværelsen. Jeg vil derfor gerne være med til, også i fremtiden, at sikre og tilpasse begge områder. 

 

Elin Skov 

Allerede pensionist 

 

Jeg er folkepensionister. Har før været med, men har holdt en pause p.g.a sygdom. 

Jeg vil arbejde mod de bedste betingelser for alle. 

 

 

 

Jens Høyrup 

Aktivt indbetalende 

 

For at få indflydelse på Pensionsformue... fordeling.. og administration. Grøn 

omstilling... investering i klimavenlige teknologi og løsninger. Sygehjælper i 

hjemmeplejen Faaborg-Midtfyn. 

 

 

Kirsten Dybro Korf 

Allerede pensionist 

 

jeg stiller op til valg da jeg synes det er vigtigt at have indflydelse og være med til 

at sikre at det kommer medlemmerne til gode selvom jeg er pensionist mener jeg 

at jeg har noget at byde ind med. jeg er stadig aktiv i FOA Sydfyn og følger med i 

hvad der rør sig 

 

Ole Vilhelmsen 

Allerede pensionist 
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Viam Akchi 

Aktivt indbetalende 

 

Som social og sundhedsassistent har masser af kompetencer og opgaver i 

hverdagen som: Jeg arbejder med borgere med både fysiske og psykiske lidelser 

Jeg arbejder med fokus på sygepleje, forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering 

og hygiejne Jeg arbejder selvstændigt med medicinering Jeg kommunikerer med, 

motiverer, vejleder og guider mennesker i svære livssituationer Jeg tager ansvar for 

opgaver og koordinerer teams og informationer, ofte på tværs af 

sundhedspersonale Er praktikvejleder, inkontinens instruktør, Demens nøgleperson 

mm. Er på arbejde på den første Demens By i Danmark. 

20. Valgkreds 20 - Esbjerg 
 

Anja Warming 

Aktivt indbetalende 

 

Hej. Jeg er en dame i den bedste alder på 43 år, er gift og har 3 børn. Jeg har 

arbejdet i sundhedssektor siden 2000 og vores fag er en målgruppe, som bliver 

hårdt belastet fysisk og psykisk. Derfor stiller jeg op, om håb på at jeg kan være 

med til at gøre en forskel Inden for min faggruppe. Jeg arbejder som social-

sundhedsassistent 37 timer i Gram og er tillidsrepræsentant for FOA I Rødekro. 

 

Christian Gärtner 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg hedder Christian Gärtner og er social- og sundhedsassistent i en udekørende 

gruppe i på Strandby i Esbjerg kommune. Jeg stammer oprindeligt fra Tyskland og 

har været i Danmark i 10år nu. Derudover er jeg tillidsrepræsentant for 4 teams. 

Som TR står jeg jo allerede indenfor mine kollegaers behov og rettigheder. Det er 

dejligt at være en del af, når man kan støtte op på og være aktiv med at gøre en 

forskel. I denne tid her skal vi stå sammen og bakke op på, at vores vilkår bliver 

forbedret. Vores pension trænger til at blive øget. 
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Kaythi Moe 

Allerede pensionist 

 

SSH 

 

 

 

 

Kurt Rudolph Vandborg 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg hedder Kurt Vandborg, og er 23 år gammel. Er uddannet social og 

sundhedshjælper, og arbejder i socialpsykiatrien. Jeg stiller op til forbrugergruppen 

fordi jeg synes det er vigtigt at vi unge også bliver hørt vi, skal være på 

arbejdsmarkedet i mange år, og derfor er det vigtigt at vi også har en indflydelse 

på netop pensionen. Jeg vil hvis jeg bliver valgt, vil jeg lægge vægt på at de unge 

der er indenfor vores område føler sig hørt. Når jeg ikke arbejder er jeg aktiv i en 

forening for unge LGBT-personer, og ellers er sammen med venner og familie. 

Sarah Lewis Kimambo 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg hedder Sarah, og jeg er 45 år. Jeg bor og arbejde daglig som SSA på en 

ældrecenter i Esbjerg. Jeg vælger at stille op fordi, jeg har modtaget opmuntring 

brev/e-mail fra pensum at jeg kan. Ligeledes synes jeg at, det vil være spændende 

at følge op på hvad der sker i Pensum. Jeg ved ikke meget om Pensum, udover at 

være medlem. Dette vil jeg gerne lære mere om, ved at stille mig i 

forbrugergruppevalget. 

Torben Olsen 

Allerede pensionist 

 

Hej Mit navn er torben olsen Min baggrund er at jeg igennem 36 år var portør på 

esbjerg central sygehus i dag sydvestjysk sygehus og jeg har og er med som 

delegeret i generalforsamlingen og som pensionist har jeg jo tiden og pensioner 

har altid haft min interesse så jeg håber på jeres velvillighed. Tak Vh Torben Olsen 
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Torben Juul Larsen 

Aktivt indbetalende 

 

Mit navn er Torben Juul Larsen. Jeg arbejder på SVS, Esbjerg som Portør. Jeg er 

Tillidsrepræsentant for Portørerne og sidder i bestyrelsen i Social-og 

Sundhedssektoren, FOA Esbjerg Jeg har fokus på : • at medlemmernes opsparede 

pensionsmidler forvaltes bedst muligt. • at PenSam fortsætter nedbringelsen af 

omkostningerne. • at PenSam investerer etisk korrekt. 

 

21. Valgkreds 21 - Kolding 

  

Gitta Kørschen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op igen, da jeg synes det er spændende at være med til at påvirke og 

have indflydelse på nogle af de beslutninger der bliver truffet i Pen Sam. I mit 

daglige arbejde som faglig konsulent i FOA Kolding, møder jeg mange medlemmer 

og ved hvad der rører sig og dermed også hvilke krav og ønsker der er i henhold til 

pensionsordningen. Jeg håber at få en periode mere som forbrugergruppemedlem. 

 

Kalthum Farah 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er sikker på, at du allerede planlægger dine aktiviteter for ældre år. Jeg håber, 

at en del af din planlægning inkluderer overvejelse at vælge mig i 

forbrugergrupperne i PenSam 2019. Efter at have arbejdet som hjemmehjælper og 

været involveret i foreningen livet både i United Kingdom og Danmark siden 2011, 

har jeg længe arbejdet for positiv ændring i ældre området. Jeg føler nu, at tiden er 

inde til at bidrage mere. Jeg vil bringe friske ideer og positive løsninger til Pensam. 

Tillad mig, at ærligt repræsenterer dig. kh Kalthum Farah 
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22. Valgkreds 22 - Sønderborg 

  

Jens Lykke Hein 

Hvilende 

 

Ting jeg vil arbejde omkring er om der er andre sygdomme der kunne være dækket 

under kritisk sygdom, skal vores forsikring udvides med andre behandlinger samt 

skal dødsfaldsforsikringen være højere. 

 

 

Lamia Mansouri 

Aktivt indbetalende 

 

Vores sundhed og hvordan bliver behandlet i vores arbejdssted . Hvad er vores 

rettighed når vi bliver syg og vores sygefravær hvordan bliver behandlet også. 

 

 

 

Martin Holmgaard 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er social- & sundhedsassistent ved Sønderborg Kommune og i fritiden er jeg 

foreningsformand for Socialdemokratiet i Sønderborg. Jeg stiller op fordi jeg synes 

det er vigtigt, at vores pensionspenge bliver forvaltet på en måde, at det er til gavn 

for os og for vores land. Jeg vil særligt lægge vægt på, at der bliver investeret i en 

grøn fremtid og mest størst muligt udbytte for os - almindelige mennesker "på 

gulvet". 

Mette ROHDE 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg vil med min stemme have indflydelse på hvilken regler der er for at kunne få en 

fornuftig pension når dette er nødvendigt. Med min stemme vil jeg have 

indflydelse. 
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23. Valgkreds 23 - Sønderjylland 

  

Bjarne Jensen 

Aktivt indbetalende 

Vil gerne påvirke at pensionen forsætter til pårørende efter 67år, endvidere se om 

ikke pensionen kunne blive markant højere. 

 

 

 

Cathrine Rasmussen 

Aktivt indbetalende 

 

Hvorfor skal jeg tænke over pension i god tid? De valg, du gør i dag, kan have 

betydning for det liv, du kan leve som pensionist. Det gælder også selvom din 

pensionisttilværelse måske først starter mange år ude i fremtiden. Noget jeg særligt 

vil lægge vægt på i forbrugergrupperne er hvordan pensionsordningen skal 

indrettes og udvikles. Desuden vil jeg kunne bidrage med 12 års erfaring indenfor 

sundhedsvæsnet. 

Elena Schou 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op fordi jeg vil blive klogere og for at skabe økonomisk indblik over vores 

pension. Er man dækket, hvis man bliver syg, nedslidt, kommer til skade eller mister 

arbejdsevnen. Hvis man dør, er de på- rørende sikret et økonomisk fundament at 

komme videre på. ?!?! Og når man bliver gammel, vil man have en fornuftig 

opsparing, som giver et større økonomisk spillerum i den tredje alder?!?! Jeg er 

social og sundhedsassistent. 

 

Lene Andersen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op, da jeg gerne vil have mere indflydelse på mit, til den tid pensionsliv. 

Arbejder til daglig som sosu-hjælper. 
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Marianne Stausholm 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg genopstiller til Pen Sams forbrugergruppe af lyst og interesse. De sidste 4 år 

har været super spændende og lærerige. Blanding af medindflydelse og at kunne 

medtage ønsker/ problemstillinger fra mine kollegaer, er drivkraften i arbejdet at 

fortsætte. Nysgerrigheden i at dykke længere ned i arbejdet gør, at jeg håber at 

kunne fortsætter arbejdet. Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent og 

arbejder som aktivitetsmedarbejder i et daghjem og aktivitetscenter samt er AMR. 

Jeg vil gå til opgaven med energi og lyst. 

Mette Heise Boisen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg genopstiller som forbrugergruppemedlem, da jeg på denne måde kan være 

med til at videregive til PenSam og påvirke hvad vores ønsker er for vores 

pensionsopsparing samt forsikring og igen gå tilbage til mine kolleger i 

Sønderjylland og orientere om hvad der rører sig vedrørende vores 

pensionsopsparing. I næste valgperiode vil jeg arbejde endnu mere med at få 

indholdet fra forbrugergruppe-møderne meldt tilbage til kolleger i Sønderjylland 

og fortsat præge møderne med vores holdninger og ønsker. 

Nete Kiv Abdersen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op for at få medindflydelse når vi skal pensioneres. Jeg lægger særligt 

vægt på mine kollegers muligheder fra Pensam da vi gør en kæmpe indsats i 

psykiatrien og for særligt udsatte. Jeg har været ansat som ssa’er i psykiatrien ca 12 

år og brænder for mit arbejde og vil blive ved også efter pensionsalderen. 

 

Uve Madsen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg ønsker at stille op til valg da jeg finder de ting der bliver arbejdet med i 

PenSam meget spændende . Jeg har været Portør i 43 år og arbejder ved Sygehus 

Sønderjylland i Åbenrå . Som forbrugergruppe medlem vil jeg være med til at 

oplyse om de ting der sker i PenSam samt hjælpe mine kolleger. 
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24. Valgkreds 24 - Varde 

Anja Lyngsø Mulberg 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er sosu-assistent på et Plejecenter, og er også tillidsrepræsentant. Jeg stiller op, 

fordi jeg synes det er et vigtigt og meget relevant område at være aktiv og 

nysgerrig på. Der sker ofte ændringer på pensionsområdet, og jeg tror det er 

vigtigt at forholde sig til hvordan man gerne vil leve livet, når man går på pension. 

Jeg vil gerne lære mere om pension, og have medindflydelse på egne og kollegers 

vegne. Jeg kan bidrage med viden, ideer og tanker fra både mine kolleger og mig 

selv. Ligeledes er der også et liv der skal leves indtil vi når dertil, som skal tænkes 

med i vores fremtid. 

Camilla Bonde 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg arbejder inden for pleje og omsorg, min uddannelsesbaggrund er følgende: 

Uddannet social og sundhedshjælper i år 2005, hvor jeg primært har arbejdet i den 

primær sektor inden for demensområdet. Jeg har nu læst videre til social og 

sundhedsassistent, færdig uddannet i år 2017, for at løfte mine kompetencer og 

karrieremuligheder inden for sundhedssektoren. Jeg stiller til november op på min 

arbejdsplads som tillidsrepræsentant, grundet jeg ønsker at gøre en forskel for alle 

mine kollegaer, og folk i sundhedsvæsnet og ligeledes ønsker jeg at få indflydelse 

på vores fremtidige pension. 

 

Hans Jakobsen 
Allerede pensionist 
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Jørn Jensen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er ansat på SVS Grindsted som portør. Jeg er tillidsrepræsentant, har været det i 

15 år. Sidder med i det lokale MED-udvalg. Aktiv netværksgruppe i FOA. Jeg 

arbejder gennem med hverv som tillidsvalgt, at mine kolleger har en god 

arbejdsplads. Jeg vil også gerne arbejde for at vi har en god seniortilværelse, hvor 

det er vigtigt at de midler som vi har gennem har indbetalt til PenSam bliver 

anvendt på baggrund af de jeg hører fra mine kolleger. 

 

Niels-Ole Hartmann 

Allerede pensionist 

Er pensioneret portør overportør chefportør. Har været delegeret flere gange 

Investering er et af mine interesseområde medindflydelse et andet. 
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25. Valgkreds 25 - Vejle 

  

Lone Snedker 

Allerede pensionist 

 

Jeg vælger at genopstille, da jeg fortsat har interesse og lyst til arbejdet, for at sikre 

medlemmerne/kunderne den bedst mulige pensionsordning, med størst fokus på 

alderspensionen, men også på, at pensionskronen investeres bedst muligt. Jeg 

støtter arbejdet med at nedbringe administrationsudgifterne, og vil arbejde for, at 

forbrugerne fortsat får indflydelse på pensionsordningerne. Jeg er, som rigtigt 

mange kunder/medlemmer overgået til pension og mener det er vigtigt, at vi får 

flere unge ind i forbrugergrupperne, men også, at det er vigtigt, at pensionisterne 

har stærke stemmer i arbejdet. 

Tim Kristensen 

Aktivt indbetalende 

 

Genopstiller til forbrugergruppen,har været aktiv i flere perioder.Har en bred 

interesse for pensionsforhold.Vigtigt at medlemmernes opsparede pensionsmidler 

bliver forvaltet bedst muligt, med en etisk investerings profil. Vil have fokus på 

alderspension/ omkostningerne. Være bindeled mellem kolleger og PenSam. Ansat 

på Vejle Sygehus.Tr for Portør +andre FOA grupper Sidder i Afdelings bestyrelsen 

FOA Vejle. 

 

26. Valgkreds 26 - Guldborgsund 

  

Anette Aagaard 

Aktivt indbetalende 

 

Kære Alle. Undertegnede stiller op som forbrugergruppe medlem, grunden jeg har 

i mange år været FTR på Nykøbing F. akut sygehus og har stor interesse omkring 

Pen-Sam og kan bruge min viden til stor gavn for mine kollegaer samt sektoren, jeg 

har fortsat lyst til at bruge 4 år mere som delegeret og arbejde videre med 

udviklingen af Pen-Sam. Med bedste hilsner Anette Aagaard. 
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Ellen Lis Olsen 

Allerede pensionist 

 

Hej jeg hedder Ellen og har været suplant de sidste 2 år og er blevet fanget af 

arbejdet med pensam nu hvor jeg har fået mere tid så det er derfor jeg stiller op . 

 

 

 

Katja Lorenzen 

Aktivt indbetalende 

 

Der er lang tid til jeg går på pension, men alligevel, har jeg mange tanker og 

drømme om hvad jeg skal som pensionist. Derfor vil jeg være med til at gøre en 

forskel for os fremtidige pensionister og det liv vi kan få når vi går på pension. 

 

Pia Kressner 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op fordi jeg gerne vil have indflydelse på hvad der sker med vores 

pensioner. Jeg lægger vægt på at der er så mange aktive på arbejdsmarkedet der 

er med til at bestemme hvordan vores pensioner skal forvaltes 

 

 

27. Valgkreds 27 - Sjælland 

  

Bente Olesen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg vil meget gerne fortsat være en del af forbrugergruppen, da jeg syntes det er 

interessant og det er lækkert at have mulighed for at have medindflydelse. 
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Bärbel Harboe Dyhr 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er en arbejdsom person, som trives med at arbejde med praktiske opgaver. Jeg 

arbejder systematisk og struktureret med de opgaver jeg får stillet, og jeg handler 

proaktivt, hvis der opstår udfordringer. Det er en fornøjelse for mig at arbejde 

sammen med andre mennesker, da jeg typisk godt kan lide at være flere om at løse 

opgaverne. Jeg kan godt lide klar kommunikation og klare retningslinjer for 

opgaveløsning og jeg sørger altid selv for at kommunikere klart og tydeligt. Lidt om 

mig selv: Jeg 59 år, ansat i sundhedsvæsnet, elsker min familie, natur og rejser 

Heidi Teegen 

Aktivt indbetalende 

 

Efter mange opfordringer stiller jeg op igen Jeg har været med i forbruger gruppen 

social og sundhed de sidste 4 år , er ansat i Ringsted Hjemmepleje som 

Sosuhjælper i næsten 40 år. Jeg lægger vægt på at styrke demokratiet i Pensam, så 

kunderne har mest mulig indflydelse på deres egen pensions penge. Det er også 

vigtigt at tænke på Pensams investeringer, helst mange grønne, så der bliver 

ordentlige afkast, så man kan leve af pensionen i fremtiden. Venlig hilsen Heidi 

 

Inge Remonde 

Aktivt indbetalende 

 

58 år er ikke hel ung, men jeg har et ungt hjerte og sind. Jeg brænder for at gøre et 

ordentligt stykke arbejde i vores pensionsordning. Jeg er ansat i Ringsted 

hjemmepleje. Jeg vil arbejde for: Størst mulig afkast til pension Gennemskuelige 

dokumenter fra Pensam Sikre udbetaling til kritiske sygdomme, revidere listen 

løbende. Jeg har været valgt i 8 år i forbrugergruppen social og sundhed og 

fortsætter gerne 4 år endnu. 

 

Inna Larsen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er 41 år, født og opvokset i Moldova. Kom til Danmark i 2006. Jeg er gift og har 

to drenge på 18 år og 6 år. Jeg er vinterbader. Elsker at fotografere og rejse. Til 

dagligt arbejder jeg som sosu-assistent på et bosted. Jeg er serviceminded, positiv, 

konstruktiv, objektiv og jeg er professionel. Jeg sætter stor pris på tæt samarbejde 

mellem kollegerne. Jeg kan komme med værdifuldt input fra mine kollegers 

hverdag. Jeg vil ønske at være med til at træffe beslutninger om, hvordan 

pensionsordningen skal indrettes. 
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Jean Petersen 

Allerede pensionist 

 

Vil gerne fortsætte med at arbejde aktivt i den demokratisk process i PenSam ved 

at være med i forbrugergruppen. Især nu ved overgangen til sammenlægning med 

Pensamliv som jeg er en del af. Mit ny liv som pensionist er jeg aktiv som mentor, 

medlemmer af integrationsrådet i Holbæk kommune, Verdens Kvinder, samarbejde 

med NGO ‘s MANEPO (Malawi Network Of Elderly People) Yankho Childrens 

Homecare. 

 

Knud Erik Hansen 

Allerede pensionist 

 

Jeg stiller op som kandidat fordi jeg håber og tror at jeg kan være medvirkende til 

at lave et retfærdigt og godt pensionssystem for os medlemmer. Mit daglige 

gøremål er at arbejde som frivillig på Det Psykiatriske Museum i Nykøbing Sj. en 

beskæftigelse jeg har haft siden jeg gik på efterløn i 2011. 

 

Lene Mikkelsen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg har været med i 4 år , og vil stadig gerne repræsentere alle mine kollegaer, i 

PenSam. 

 

 

Majbrit Pietras 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg arbejder til daglig i hjemmeplejen i Skælskør som TR.Det har jeg gjort i 25 år. 

Gift og har børn. Jeg syntes at det lyder rigtig spændende at sidde med i 

forbrugergruppevalget. Dels fordi jeg kan være med til forme vores pension og 

dækninger i forhold til hvordan mellemsdemokratiet i PenSam bliver styrket og 

fordi jeg har en mulighed for at gøre en forskel. Jeg vil selvfølgelig høre mine 

kollegaer hvad de mener der er godt og hvad der muligvis skal rettes lidt på. 
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Michael Pedersen 

Aktivt indbetalende 

 

Det er min overbevisning, at det er vigtigt at vi alle deltager aktivt, og er med til at 

sikre at vores penge bliver, forvaltet på en ansvarlig måde, som vil være til gavn og 

glæde for os alle. Til hverdag arbejder jeg, som social og sundhedsassistent. Jeg vil 

ligge særlig vægt på, at vores penge bliver investeret på en forsvarlig måde, som vil 

komme os alle til gode i det lange løb. 

 

Robert Gerken 

Aktivt indbetalende 

 

hej Jeg tro at jeg kan gøre en forskel og vil gerne gøre det bedste for vores pension 

fremad og at vi for størst mulige udbytte 

 

 

 

Sandar Kyaw 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er som social og sundhedhjælpe . Jeg arbejde samme med ælder mannesker. 

Jeg har købet øvrige forskring . Jeg er en kunder af PenSam forskring. 

 

 

 

Shila Marian Jørgensen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er 46 år. Arbejder i fleksjob på et bosted. Mor til 5 børn. Bor i Fårevejle. Jeg vil 

det her, fordi det interesserer mig . Og jeg vil ha medindflydelse 
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Susanne Nielsen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg ønsker at genopstille som forbrugergrupperepræsentant. Jeg syntes det er 

spænende at få en indblik i hvad der rør sig i vores pensionskasse. Og vigtigt at få 

indflydelse og dele ud af den viden jeg får derigennem. Jeg er til dagligt FTR i 

hjemmeplejen Slagelse kommune. Hilsen Susanne. 

 

Vivian Cayetano Andersen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg er uddannet i sundhedsområde i 2009 og arbejde i faget siden. Jeg stiller mig i 

pensam da jeg er nysgerrig om hvad og hvordan I behandler andre kontingente 

klage. Jeg vil særlig opmærksom på om forbrugergrupperne om hvordan de kan 

øges tillid til Pensam for at skabe flere kunde. Jeg arbejder som social og 

sundhedsassistent 35 timer om ugen i dagvagt, udkørende i Slagelse kommune. 

Jeg kommer fra Filippinerne og har boet i Danmark siden 2002 Mvh Vivian 

Cayetano Andersen 

28. Valgkreds 28 - Køge 
  

Helle Andreasen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er til daglig sosu-assistent i hjemmeplejen. Jeg er engageret tillidsrepræsentant 

og går gerne forrest. Jeg er i en alder af 32 år interesseret i mine kollegaer, unge 

som senior og deres muligheder for fremtiden og pension. Jeg ønsker at stille op til 

forbrugergruppevalget, da jeg syntes det er vigtigt at blive hørt og være med til at 

forme vores fremtid. Jeg håber at komme i betragtning så jeg kan gøre en forskel. 

 

Ken Poulsen 

Aktivt indbetalende 

 

For at sikre de mange millioner PenSam besidder, tilfalder medlemmerne. 
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Marianne Petersen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg arbejder som SOSU-Assistent på et Døgn-rehabiliteringscenter i Køge 

Kommune, og har ca. 10 år tilbage på arbejdsmarkedet. Jeg kunne personligt blive 

meget klogere på pensionen, Jeg ville arbejde på at gøre pensionsoversigten, så 

overskuelig som muligt. 

 

 

29. Valgkreds 29 - Lolland 

  

Kirsten Nielsen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg hedder Kirsten Nielsen, 62 år gammel og arbejder som SSA på Plejecenter 

Kildebo i Sakskøbing hvor jeg har været ansat i knapt 25 år. Jeg opstiller som 

delegeret i pensionskassen for social og sundhed hvor jeg har været aktiv som 

delegeret i 3 valgperioder. Da jeg snart har den alder hvor pension er en vigtig del 

for min fremtid er det mig magtpåliggende at sikre mine kolleger de bedste vilkår 

fremadrettet og her kan jeg gøre min indflydelse synlig ved at deltage aktivt i 

diverse møder og kommende afstemninger der vil komme i pensionskassen. 

30. Valgkreds 30 - Roskilde 

  

Jan Buch-Larsen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op til valget da jeg har været valgt de sidste ca. 30 år, jeg mener selv jeg 

er et godt aktiv for pensionen, da jeg er MEGET kritisk i forhold til hvordan vores 

pensionskroner investeres, så jeg håber MEGET på, at blive genvalgt så jeg kan 

fortsætte min mission om, at få flere kroner når vi skal pensioneres. Jeg er portør på 

Herlev Hospital (34 års ansættelse) På forhånd tak til dem som stemmer på mig. 

Med venlig hilsen Jan Buch-Larsen 
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Jette Bjergskov 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg synes det lyder spændende og har aldrig prøvet sådan noget før. I det daglige 

køre jeg som aftenvagt i hjemmeplejen i Ballerup. 

 

 

 

Jill Glennie Mikkelsen 

Aktivt indbetalende 

 

1. For at udvide mit kendskab til PenSams arbejdsformer. 2. Både jeg selv kan få en 

bedre forståelse af PemSam så jeg kan videregive den viden til mine kollegaer. 3. Til 

daglig arbejder jeg på Langagergård Plejecenter i Karlslunde som SOSU - assistent, 

hvor jeg til tider bruges som ansvarshavende. 

 

Linda Hansen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er ansat som sosu hjælper i hjemmeplejen i Jyllinge, ud over det er jeg TR og 

med i LMU og MED udvalget Jeg har haft en formandspost i boligselskabet 

Sjælland afdeling Stougården i Gundsømagle i 5 år. Jeg stiller op i 

forbrugergruppeudvalget da jeg brænder for at få indflydelse i pensam, så jeg kan 

gøre en forskel. Og for at få et større indblik i pensams arbejdsgang i forhold til foa. 

Liubov Larsen 

Hvilende 

 

Jeg hedder Liubov(Liv) Litvinchuk Larsen. Om mig selv kan jeg også fortælle, at jeg 

er 61 årige kvinde fra Ukraine og har boet i Danmark i næsten 10 år. Som 

menneske er jeg udadvendt, glad, ansvarsbevidst og ivrig efter at lære nyt. Min 

fritid går med min vener, og når der er tid, træner jeg i et motionscenter. Jeg stiller 

mig op til forbrugergruppevalget i PenSam hvori jeg gerne vil uddybe mine 

kompetencer. Som menneske er jeg udadvendt og nysgerrig. Jeg bliver nemt 

begejstret for mine opgaver og meget fokuseret på, at finde de bedste løsninger. 



74 
 

Jeg lægger vægt på en alsidig hverdag og trives i udfordrende og tværfaglige sammenhænge. Derudover har 

jeg nemt ved at omgås andre mennesker. Jeg er positiv og hjælpsom og har let til smil. Jeg er grundig og 

arbejder altid effektivt. 

Pia Qvist 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg har tidligere været valgt som forbrugergruppemedlem. jeg måtte trække mig, 

pga et uddannelsesforløb, der desværre kom til at strække sig lidt længere end 

ventet. jeg havde et længere sygdomsforløb på 10 måneder og var derfor 

taknemmelig for den håndsrækning på 100.000, som Pensam udbetalte . Jeg har 

arbejdet som ssh i Roskilde kommune samt været AMR. Hvor fokus har været 

forflytning samt udvikle andre metoder til at undgå nedslidning. Nu har jeg valgt at 

arbejde som SSA i psykiatri, da belastningen ved sengene blev for meget. Mit fokus 

vil være" Nedslidning i Plejen" samt tidlig Pension 

 

31. Valgkreds 31 - Sydsjælland 

  

Anita Slovic 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg arbejder som sosu assistent og tillidsrepræsentant på fødegangen på Hvidovre 

hospital. Jeg finder det vigtigt, at man i udvalget har en blandet skare af 

aldersgrupper repræsenteret. 

 

 

Annie Pilegaard 

Allerede pensionist 

 

Jeg hedder Annie Pilegaard og bor på Møn Jeg har været medlem af 

forbrugergruppen siden den startede og vil meget gerne fortsætte en periode til. 

Jeg har i alle årene forsøgt at være fremsynet men har vægtet alderspensionen højt 

i forhold til andre ydelser. Det vil jeg fortsætte med . Jeg fik en arbejdsskade der 

satte mig ud af spil og ved hvor vigtig ydelserne fra PenSam var for at jeg kunne 

beholde hus og levevis. Jeg er nu folkepensionist men det har ikke svækket min 

interesse for at bevare og udbygge PenSam. 
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Flemming Guldberg 

Allerede pensionist 

 

 

 

 

Heino Hahn 

Aktivt indbetalende 

 

Heino Hahn Jeg stille op igen, da jeg mener at der skal mere fokus på hvad Pensam 

gør i forhold til pensions alderen stiger. Jeg har deltaget et par gange som 

stedfortræder. For at sige det pænt, er gennemsnits alderen ALT for høj. Mange 

havde kun i tankerne hvordan fremtiden var for dem selv. Det ønsker jeg at gøre op 

med. Der skal også tænkes på fremtiden og de nye og hvad Pensam kan gøre for 

dem der må forsætte til de er 74 eller mere.🤯🤯 Så stem på mig, hvis i ønsker 

forandring og nytænkning. Heino Hahn SSA Region Sjælland. Næstformand i social 

udvalget Vordingborg kommune 

Helle Nielsen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg er ansat som faglig konsulent i FOA Sydsjælland, og kommer igennem mit 

arbejde i berøring med mange mennesker. Jeg har siddet i Pensams 

forbrugergruppe en del år efterhånden, og synes det er en både interessant og 

vigtig post. Jeg synes det er vigtigt, at PenSam pension passer til de medlemmer 

som FOA har, og det vil jeg gerne være med at sikre ved at sidde i 

forbrugergruppen, og give mit input i den løbende debat om, hvordan pensionen 

skrues sammen. 
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Lisbeth Petersen 

Aktivt indbetalende 

 

Har været med i forbrugeren i 4 år er sociale og sundhedsassistent arbejde inde for 

psykiatrien har være ansat samme sted i 25 år. Føler at det er vigtig at vi har 

indflydelse på hvad vores opsparing bruge til. Være med til at høre kolleger om der 

holdning, være forgang mand for indflydelse. Jeg kan fortælle hvad der sker i 

forhold til udvikling af vores pensionen frem i tiden, ikke mindets at vi har 

indflydelse på pensionen/ indbetalinger skatte tænkning af de opsparede penge 

frem i tiden, Hvor dan fordeles pensionen i forhold til kritisk forsikring. Det at vi kan 

informer vores faggruppe. 

Lise Andreasen 

Allerede pensionist 

 

 

 

 

 

Michelle Overgaard 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg ønsker at stille fordi det er vigtigt at der er nogen der kæmper for vores 

fremtid. Fordi at det er vigtig at vi derude på gulvet bliver hørt. Fordi jeg hører til 

den gruppe der tror på jeg at jeg stadig kan gøre en forskel. 

 

 

Noureddine Bannani 

Aktivt indbetalende 

 

Kære Pensam Jeg har valgt at stil op som kandidat inde for sundhed, på baggrund 

af den bred og stor erfering inde for den sektoren, så er den person der kan gøre 

forskellig og bidrag til en forbedring til en sund arbejdsmiljø og hvordan man 

skabe en sund kultur på arbejds pladsen og hvad der spiller på ind på skabelsen af 

en sund kultur, jeg ser på det personligt ansvar i sundhed og præsenterer en simpel 

metode til afdækning af den enkelt personlige sundhedstilstand. Kære pensum Jeg 

håber at , jeg komme til betrækning som sundheds kandidat. Kærlig hilsen Noureddine Bannani 
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Pia Levå 

Aktivt indbetalende 

 

Hej Mit navn er Pia, jeg er 45 år og mor til 2 voksne børn. Jeg er gift på 25 år. Til 

dagligt arbejder jeg i hjemmeplejen (Næstved kommune) som Social og 

Sundhedsassistent. Jeg sidenløbende fuldført akademiuddannelsen i 

sundhedspraksis. Jeg har valgt at stille op til forbrugergruppevalget i PenSam, da 

jeg mener, det er vigtigt at have et indblik og forståelse for vores pension og 

forsikringer. Hvis jeg bliver valgt ind, vil jeg lægge særlig vægt på, at formidle ny 

viden videre til min faggruppe, samt på bedste vis repræsentere mine kollegaers 

interesser og ønsker for deres fremtid. 

Remo Lennert Christensen 

Allerede pensionist 

 

Jeg ønsker at stille op igen, fordi jeg mener, at jeg stadig har noget at bidrage med. 

Jeg har stor interesse i, at Pensams medlemmer får den største mulighed for, at få 

det bedste ud af, at have sin pensionsopsparing netop i Pensam, og at vi er 

medlemsstyret. Min fornemste opgave er at hjælpe de nye medlemmer ind i 

organisationen, således at jeg med ro kan overgive det til ungdommen. Erfaring 

tæller også. Venlig hilsen Remo Lennert Christensen 

Ulla Bøgeskov Jensen 

Aktivt indbetalende 

 

Har nu været med i 8 år og er meget glad for de beslutninger der tages. Håber at 

jeg kan få lov til at fortsætte det gode arbejde, med at forbedre vores alle sammens 

pensionvilkår. 

 


