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OVERSIGT OVER OPSTILLEDE I 

PÆDAGOGISK SEKTOR 

Alle opstillede er opdelt i valgkredse.  

Vær opmærksom på, at der desværre ikke er opstillet kandidater i 4 af de 35 valgkredse i 

Pædagogisk sektor – det betyder, at kunder der er bosat i disse kredse aktivt skal vælge en anden 

valgkreds for at afgive stemme ved valget.  

Det drejer sig om: 

• Valgkreds 5: Bornholm 

• Valgkreds 24: Esbjerg 

• Valgkreds 30: Guldborgsund 

• Valgkreds 33: Lolland 
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Valgkreds 1 - København samt medlemmer bosat uden for valgkredsene. 

  
Casper Dahl Stenfelt 
Aktivt indbetalende 
 

Jeg hedder Casper Dahl Stenfelt og jeg vil meget gerne stille op som 

forbrugergruppe repræsentant i Pensam Det har jeg valgt fordi jeg gerne vil være 

med til at påvirke hvordan vores pensionsmidler bliver investeret, med tanke på 

Klima og socialt ansvar mem hvor der selvfølgelig også sikres mest muligt overskud 

til Pensam´s medlemmer Til daglig er jeg Socialpædagog i København og arbejder 

med Fysisk og Psykisk handicappede Udover mit arbejde er jeg aktiv i FOA 

UNGDOM og jeg desuden den ene af ungdommens repræsentanter i FOA`s 

Hovedbestyrelse 

 

Hamid Hassani Sefidabi 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op til forbrugergruppevalget i pensam, da jeg vil have indflydelse på 

vores pension. Jeg stiller op fordi jeg er nysgerrig på hvordan det hele er skruet 

sammen, og vil prøve via min indflydelse i pensam gøre det mere overskueligt at 

forstå hvad pension betyder for dig. Jeg er uddannet pædagogisk Assistent og 

arbejder med unge i varetægtsorugat på en sikret institution i Københavns 

kommune 

 

Hanne Bros 
Aktivt indbetalende 

 

Som forbruger i PenSam vil jeg gerne forstå pensionssystemet bedre. Hvorfor har vi 

som døgnpersonale med mange fysiske løft ikke automatisk ret til fysioterapi eller 

lignende forebyggende og lindrende ordninger ganske gratis? Det er mig et 

mysterium, at kontorfolk har sundhedsordninger, mens vi ikke har. Desuden vil jeg 

gerne være de deltidsansattes stemme. Vi tjener mindre og får dårligere 

pensionsafkast - hvad tænker Pensams ledelse om det. Til daglig arbejder jeg som 

omsorgs- og pædagogmedhjælper på Grøndalsvænge, et bosted for fysisk og 

psykisk handicappede, primært udviklingshæmmede. 

Lillian Møller 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg arbejder som pædagog i et fritidscenter. Jeg har været valgt til Pensams 

forbruger gruppe for pædagogisk sektor i en periode og deltaget i alle møder. Jeg 

ønsker, at være en del, af Pensams forbruger gruppe, for at være med til, at 

beslutte, at vores pension bliver investeret ordentligt og bæredygtigt. 
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Mads Haugaard Rasmussen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg er af den type, hvis man kan gøre en indsats, så skal man gribe den. Jeg er 

nysgerrig på hvilket luksuøst liv jeg får når jeg skal på pension. Men også om 

PenSam ville kunne gøre mere for en under sit arbejdsliv. Jeg håber på at blive valgt 

ind i forbrugergrupperne for at blive klogere og for selvfølgelig at gøre en forskel 

ligesom i mit arbejdsliv, jeg har meget på hjertet og er god til at se tingene fra flere 

vikler. Hvorfor gøre som vi plejer hvis man kan gøre det på en bedre måde? Til 

dagligt arbejder jeg på en special skole for børn med ADHD og/eller autisme i 

nordvest. Mads H R 

 

Mads Timo á Rogvi 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg ønsker at stille op til forbrugergruppevalget i PenSam, da jeg finder det yderste 

nødvendigt at vores stemme bliver hørt, og at vi har direkte indflydelse hvordan 

vores pension fordeles, samt om og hvordan vores pension investeres. Jeg vil 

derudover gøre meget ud af at kunne fungere som bindeled mellem medlemmer 

og PenSam. 

 

 

 

Marie Ask-Khellil 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg er med som suppleant det er jeg varet siden sidst valg. Jeg synes det er vigtigt 

at man er med og bestemmer hvad der skal ske med ens pension. Det er også godt 

at udveksle ord med andre mennesker fra hele Danmark. Fordele man kan bruge, 

som man kan fortælle sine kolleger. Jeg er uddannet kok, arbejder med at lave mad 

i børnehave, arbejder også som pædagogmedhjælper. 

 

 

 

Niels Andreasen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg arbejder med udviklingshæmmede/autister i Cas 4, Det Runde Hus. Jeg har en 

kandidat i Innovation og Entreprenørskab fra CBS og en bachelor i filosofi og 

virksomhedsstudier fra RUC. Derudover har jeg opbygget mit eget regnskabsfirma 

Din Regnskabsafdeling, hvor jeg laver regnskaber og investerer i aktier. Jeg stiller 

op til forbrugergruppen, fordi jeg gerne vil sikre, at vi får den bedst mulige pension, 

som både handler etisk og økonomisk ansvarligt. Jeg vil rigtig gerne bruge 

medlemsdemokratiet til at udbrede en større forståelse for pension til mine 

kollegaer, så I får en god alderdom. 
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Pernille Stampe Hildebrandt 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg ved intet om pension. Hver gang, jeg modtager et brev , ser det ud som om jeg 

har mistet penge og skal leve for 29 kroner om måneden, jeg vil gerne bruge 4 år 

på at sætte mig nærmere ind i det, således at jeg måske( alle forbehold taget nu) 

kan forklare andre hvad det handler om 

 

 

 

Pia Ludvigsen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op til forbrugergruppen for at sikre medlemmerne af FOA størst mulig 

indflydelse på forvaltningen af vores pensionskroner. Såfremt jeg bliver valgt vil jeg 

blandt andet arbejde for: - At mest muligt af vores pensionsindbetaling går til 

alderspension. - Synlighed omkring administrationsomkostningerne i Pensam, samt 

holde dem så lavt som det er muligt. - Bevarelse af de solidariske og kollektive 

forsikringer. - Arbejde for mere klar og tydelig kommunikation mellem Pensam og 

medlemmerne. Da pensionsordninger for større og større indflydelse på hvordan vi 

skal klare os på vores ældre 

Poul Brasch 
Aktivt indbetalende 

 

Socialpædagog gennem 12 år. Er tillige kunstskribent, og udøvende kunstner. 

Tidligere kreativ reklamemand (Tegner/grafiker) med eget bureau. Fyldt 62 år og 

hastig på vej til pensionsalderen, selv om jeg skal gå linjen ud. Altså ingen efterløn. 

Jeg, som mange, har ikke tillagt den del af efterårs livet større interesse. Klart at den 

periode, skal tillægges intelligent målsætning, omhyggelighed og ansvarlighed. 

Poul Brasch Socialpædagog & Billedmager 

 

 

Sanne Berg 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg er interesseret i vores pensionsordninger og brænder for positiv indflydelse. Jeg 

opstiller som repræsentant eller modtager gene genvalg som suppleant. 
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Stine Kaysen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg synes det lyder som en kærkommen lejlighed for at få mere indblik i hvad 

pensionen er, består af og hvordan den forvaltes. Jeg er et nysgerrigt og 

vidensbegærligt menneske, som altid søger retfærdigheden for alle parter. Jeg vil 

arbejde på, at der tages de nødvendige tiltag for, at vores pension kan vokse og 

blive stærkere. 

 

 

Tobias Rose 
Hvilende 

 

Jeg ønsker at bidrage til arbejdet inden for den pædagogiske sektor. 

 

 

 

 

 

Winnie A.Heather Sasula 
Allerede pensionist 

 

Fordi jeg vil gerne have indflydelse på hvordan pensions penge skal bruges og 

investeres således den kan bedst tilgodeses medlemmer på bedst mulige måde. 

 

 

 

 

 

Valgkreds 2 - Pædagogmedhjælperne/de pædagogiske assistenter i 

Albertslund, Høje-Tåstrup, Ishøj og Vallensbæk 
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Jette Almskou 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg vil gerne personligt vide mere om min pension. De fleste af mine direkte 

kolleger er kvinder, som ikke interesserer sig voldsomt for deres pensioner, måske 

kan den viden, jeg tilegner mig, bidrage til at udbrede andres kendskab til deres 

pension. 

 

 

Lennard Pedersen 
Hvilende 

 

Jeg bliver folkepensionist om 2 måneder, så jeg har god til at arbejde for den mest 

simple og grundige information - og at vi får det bedst mulige udbytte af vor 

pension. Til daglig er på efterløn, og er medlem af Børneringens hovedbestyrelse. 

 

 

 

 

Valgkreds 3 - Pædagogmedhjælperne/de pædagogiske assistenter i Ballerup, 

Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk 

  

Jonna Rønnest 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op til valget fordi der skal være nogen, der bærer virkeligheden hen til 

skrivebordene i Pensam. Jeg har kontakt til mange medarbejdere og hører om 

arbejdslivets udfordringer. Det skal bæres ind i Pensam. Det gør jeg og det vil jeg 

rigtig gerne blive ved med. Pensam skal fortsat samarbejde med medlemmerne om 

at skabe de bedste pensioner. Pensam arbejder aktivt på at nedbringe 

administrationsudgifter, så der er flere penge til vores pensioner. Det gør de blandt 

andet efter pres fra forbrugergrupperne. Det pres vil jeg gerne være med til at 

fastholde. 
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Valgkreds 4 - Pædagogmedhjælperne/de pædagogiske assistenter i 

Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Tårnby 
 

Heidi Bryde 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg genopstiller til forbrugergrupperne i PenSam, fordi jeg synes, at det er en 

spændende platform, hvor jeg kan være med til at bidrage til en fælles strategi, for 

PenSam, for alle FOAs medlemmer, og her har jeg opbakning fra min lokale FOA 

afdeling - FOA PMF kbh syd. 

Jeg vil gerne være med til at sikre, at medlemmerne af FOA bedst muligt er 

repræsenteret, og deres stemme bliver hørt. 

Ved tæt samarbejde med medlemmerne og kollegaerne i min lokale afdeling, vil 

jeg kunne bringe udfordringer, ideer, og holdninger til bordet, når der skal orienteres, drøftes og tages 

stilling til f.eks fordelingen af pensionskronen, forsikring ved visse kritiske sygdomme, kriterier for uafbrudt 

sygdom i forbindelse med opretholdt dækning.  

Jeg vil gerne være talerør og mellemled mellem det enkelte medlem og PenSam. Det kan jeg bl.a. ved, at jeg 

til dagligt arbejder som pædagogmedhjælper, er tillidsrepræsentant på egen arbejdsplads og frikøbt en dag 

om ugen som fællestillidsrepræsentant i Hvidovre kommune. 

  

Jeg selv har PenSam bank, PenSam forsikring og PenSam pension, og derfor har jeg fingeren på pulsen, på 

flere niveauer. 

 

Thomas Wiatr 

Aktivt indbetalende 

 

Det handler om at vi ALLE skal forsikres bedst muligt. Det er et hårdt arbejde at 

være pædagog. Pædagoger er en udsat gruppe, der bliver udsat for virkelig mange 

ting. Det skal vores pension afspejle, ligeledes skal vi sikres derefter. Stem på dem 

som er engageret og dem som vil kæmpe DIN sag. Jeg er en af dem, stem på mig. 
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Valgkreds 5 - Bornholm 

  

- 

Valgkreds 6 - Frederikssund 

 

Kristian Olsen 

Hvilende 

 

Arbejder til dagligt på den sikrede døgninstitution for børn og unge Sølager 

beliggende i hundested. Jeg stiller op for at optimere synligheden omkring 

pensam. 

 

 

 

 

Valgkreds 7 - Nordsjælland 

  

Gitte Nielsen 
Aktivt indbetalende 

 

 

 

 

 

Jens Peter Sørensen 
Allerede pensionist 

 

Jeg har en stor interesse i at opsparernes penge bliver investeret rigtig og giver et 

fornuftigt afkast . Jeg har været ansat i Fredensborg kommune i 30 år og været 

FOAs. Tillidsmand i mange år samt været sikkerheds repræsentant 
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Mette Garde 
Aktivt indbetalende 

 

Viste faktisk ikke at der fandtes forbrugergrupper i PenSam. Måske ikke den bedste 

intro. Men da jeg i dag læste om valget og forbrugergrupperne, var jeg med det 

samme klar over, at jeg meget gerne stille op i en forbrugergruppe. Jeg arbejder 

som skolesekretær i Rudersdal Kommune på 10´ende år og var tidligere i det 

"private" i flere store virksomheder bla. HP og Novo Nordisk. Mener selv at jeg har 

overblik, vil brænde for at få det bedste ud af de 4 år i en forbrugergruppe, for alle. 

 

 

Susanne Walther Andreasen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg hedder Susanne Walther Andreasen 55 år, gift og bor i Hillerød. Jeg arbejder 

som dagplejer , hvor jeg har været ansat siden 1992. Siden 2002 har jeg været 

Tillidsrepræsentant for dagplejerne. Jeg ønsker og genopstille til forbrugergruppen, 

da jeg gerne vil være med til og tegne fremtiden for medlemmerne og deres 

pensionsordninger. Være med til og være talerør mellem medlemmer og Pensam. 

Vigtigheden af jeg kan videre formidle min viden omkring de ting, som pensam 

også har f.eks. bank, forsikring og sundhedsguide. Jeg håber din stemme og vil 

gøre en indsats i Pensam. Susanne W. Andreasen 

 

Valgkreds 8 - Vendsyssel 

  

Helle Stougård 
Aktivt indbetalende 

 

Min navn er Helle Stougård, 50 år, og har arbejdet som Dagplejer siden 2000 i 

Brønderslev kommune. Jeg stiller op fordi. - Jeg sidder i forbrugergruppen pt, og 

synes det er et spændende udvalg at sidde i. -Har indflydelse og medbestemmelse 

på nye tiltag til pension. Får en god viden om pension. 
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Valgkreds 9 - Frederikshavn 

  

Pia Lundby 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg hedder Pia Lundby, 57 år, pædagogisk assistent og tillidsrepræsentant siden 

2001. Til daglig arbejder jeg i en aldersintegreret daginstitution i Frederikshavn. Jeg 

stiller op som kandidat til forbrugergruppevalget for at få indflydelse på vores 

pension og for at få et større indblik i hvad vores pensionspenge skal bruges på. 

 

 

 

 

Valgkreds 10 - Mariagerfjord 

  

Bente Linnemann Nielsen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg har været med i 4 år. Jeg synes det er vigtig at have fokus på et godt arbejdsliv, 

at vores pensionsordning er tidssvarende men også at vi er godt dækket gennem 

vores forsikringer i PenSam. I det daglige er jeg fællestillidsrepræsentant for 

dagplejerne i Mariagerfjord Kommune. Jeg er næstformand i vores lokal MED. 

Ordinær medlem i Fag Med og HU. Derudover er jeg pædagogisk sektorformand i 

FOA Mariagerfjord. 

 

 

 

Valgkreds 11 - Nordjylland 

 

 Finn Christensen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg vælger at stille op til forbrugergruppen, da jeg mener det er vigtig, at få 

diskuteret, hvordan vores forsikring dækker. Dette er også det jeg vil lægge særligt 

vægt på. I det daglige arbejder jeg på en specialskole for børn med autisme, og jeg 

er tillidsmand for pædagogmedhjælpere, et arbejde som jeg også synes er 

spændende. 
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Joan Sloth-Kristensen 
Hvilende 

 

Jeg arbejder dagligt som dagplejepædagog. Jeg stiller op for at få indflydelse på 

sammensætningen af den fremtidige pension. Jeg har ikke nogen erfaring, men 

forventer at blive klædt godt på. 

 

 

 

 

Sonja Nielsen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg har siddet i Forbrugergruppen siden sidste valg, og syntes det er vigtigt at vi 

har indflydelse på hvordan de penge vi indbetaler til Pensam bliver brugt. At være 

medlem af Forbrugergruppen, betyder at man har indflydelse på de fleste 

beslutninger der bliver tager, men helt personlig er det for mig, vores pension der 

er vigtigst, og det er der jeg vil prøve at gøre min stemme gældende. Jeg er 

dagplejer i Vesthimmerlands kommune med Arbejdsmiljø kasketten på. 

 

 

Tenna Pflug 
Aktivt indbetalende 

 

Inden jeg blev dagplejer i Aalborg Kommune var jeg ansat som forsikringskonsulent 

i IF Forsikring. Dermed har jeg et bredt kendskab og interesse i forsikringer, som jeg 

kan bidrage med i forbrugergruppen. Vores pensionsmidler skal bruges der, hvor 

det gavner flest. Jeg vil arbejde for at vores afkast til de løbende udbetalinger bliver 

forbedret. Det er vigtigt, at vi kan trække os tilbage fra arbejdsmarkedet med 

tryghed for, at vi har en god pension. 
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Valgkreds 12 - Herning 

 

 Viggo Dinesen 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg har de seneste 4 år været valg ind i forbrugergruppeledelsen af de øvrige 

forbrugergrupper repræsentanter i PenSam på det pædagogiske. Jeg ønsker at 

styrke vores indflydelse på fremtidens pension, være med til at skabe tryghed, ved 

at have en pension der udvikler sig positivt, også i forhold til udviklingen i 

samfundet. I 2021 overgår PenSam til et nyt IT systemet, hvor der kan blive 

mulighed for at vælge nye produkter ind i ens pension, men hvilken produkter? Det 

bliver en af opgaverne for de nye repræsentanter, at sammensætte en 

pensionsordningen, som jeg gerne vil være en del af. 

 

Valgkreds 13 - Holstebro 

  

Kurt Schougaard Sørensen 
Aktivt indbetalende 

 

Hej Jeg hedder Kurt Sørensen og bor i Holstebro. Jeg er gift og har to store børn 

Jeg arbejder i børnehave, SFH, og skole på Skave skole/Børnehus og har taget en 

pædagogisk assistent uddannelse i 2009 I min fritid er jeg fodbolddommer og er i 

bestyrelse som suppleant i FOA pædagogisk sektor 

 

 

Valgkreds 14 - Horsens  

  

Ullakia Broch 

Aktivt indbetalende 

 

Jeg hedder Ullakia Broch og stiller op til forbrugergruppe valget, da det har stor 

betydning hvordan vores Pensionsindbetalinger bliver forvaltet. Jeg har siddet i 

PMF Pension i forbrugergruppe ledelsen i 2 perioder og syns jeg bidrog med en 

anderledes indfaldsvinkel og med stor interesse. Og jeg er pt. suppleant i 

forbrugergruppen. Jeg vil kaste mig ud i arbejdet med stor entusiasme og 

samarbejder gerne med de forskellige faggrupper og medlemmer. Jeg er Freelance 

underviser i FOA og arbejder flere steder som frivillig, er bla. formand for min 

boligforening og i biblioteksbrugernævnet. 
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Valgkreds 15 - Randers 

  

Henriette Kastrup 
Aktivt indbetalende 

 

Mit navn er Henriette Kastrup og jeg er 51 år gammel. Jeg har været dagplejer i 26 

år og TR de fleste af dem. Jeg stiller op, da jeg mener, at pension vedrører os alle, 

og da fremtiden altid er usikker, er det vigtigt, at ens pension i det mindste er 

sikret, og sammensat så godt som muligt mht til forsikringer, engangudbetalinger 

osv. Jeg håber, hvis jeg bliver valgt, at at få mulighed for, via forbrugergruppen, at 

være med til at gennemføre eventuelle ændringer og forbedringer, som mine 

kollegaer og FOA medlemmer ønsker. 

 

Pia Kristensen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg hedder Pia Kristensen, er 58 år, arbejder som FTR for pædagogmedhjælperne i 

Favrskov Kommune, privat bor jeg i Randers. Jeg har været aktiv i PenSam 

forbrugergruppe i en del år, de sidste 4 år har jeg siddet som suppleant i 

forbrugergruppen. Pension er en vigtig del af arbejdslivet og jeg vil gerne være 

med til, at sætte dagsorden for hvad din/min pension skal indeholde. Jeg går ind 

for at pensionen skal give mest mulig afkast til alderdommen, men jeg mener også 

at der skal være plads til at tilkøbe ordringer, der kan gavne dig/mig i vores 

arbejdsliv. Håber på din stemme 

 

Valgkreds 16 - Silkeborg-Skanderborg 

  

Karen Munk Andersen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg vil arbejde for at vi fortsat har den bedste pensionsordning. Jeg er pt. 

forbrugergruppemedlem og har været med til at optimere afkastet, og derved bl. a. 

få mere i alderspensionen. Det er også vigtig at PenSam har fokus på bl. a. klima, 

arbejdsmiljø og børns vilkår (undgå børnearbejde). Jeg har arbejdet på at få 

sammensat pensionen bedst mulig, med de vilkår vi har. Jeg er 

tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant i dagplejen i Silkeborg kommune. 
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Valgkreds 17 - Skive 

  

Gitte Hansen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg har gennem flere år været medlem af forbrugergruppen, jeg syntes der er rigtig 

spændende at være med til at træffe beslutninger om, hvordan pensionsordningen 

skal indrettes, og hvordan pension i PenSam forsikrer dig og kollegerne, uanset om 

I er unge eller lidt oppe i årene. Jeg har igennem mit job som faglig sekretær i FOA 

og mit virke som fællestillidsrepræsentant meget glæde af den viden jeg får som 

forbrugergruppemedlem. Jeg vil arbejde for at PenSam kunder får det bedste 

udbytte af deres ordning i PenSam og at vores forsikringer bliver tilpasset bedst til 

PenSam kunder. 

Peter Markussen 
Aktivt indbetalende 

 

Stiller op fordi jeg gerne vil have indflydelse på den udvikling PenSam har indenfor 

den pædagogisk sektor. Jeg vil især lægge vægt på at skabe øget 

gennemskuelighed og åbenhed omkring PenSams arbejdsprocessor. 

 

 

 

Valgkreds 18 - Viborg 

  

Inger Lise Jørgensen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op som forbrugergruppe medlem og har været en del af 

forbrugergruppen i de sidste 2 perioder. Min holdning til arbejdsmarkedspension 

er, at mest muligt skal gå til alders pension. Og vi skal gå aktivt ind i det politiske 

rum, så vi som medlemmer af Pen Sam og FOA, skal forsøge at sikre mindst mulig 

modregning i forhold til pension. Vi skal have professionelle løsninger, som jeg 

personligt syntes vi har fået med en personlig elektronisk side , hvor vi selv kan 

følge med i vores egene dækninger. Det er dejligt, at vi har besluttet at investere 

penge i grønne investeringer. 
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Lise Lotte Mortensen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op som repræsentant i forbrugergruppen, fordi jeg synes at det er vigtigt 

at en "arbejdende" dagplejer bliver repræsenteret, i stedet for frikøbte 

tillidsrepræsentanter. Jeg vil gerne repræsentere mine kollegaer og evt, 

viderebringe spørgsmål og ønsker til forbrugergruppen. Jeg vil vægte højt at vi kan 

optjene en god pension, samtidig med at vi skal bevare et sikkerhedsnet for dem 

som bliver syge og uarbejdsdygtige. I min dagligdag er jeg dagplejer, 

aflastningsfamilie for en handicappet dreng og mormor til 4 børnebørn. Jeg løber 

når jeg har tid - hyggeløb og halvmarathon 

Valgkreds 19 - Aarhus 

  

Joan Karlsen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op til forbrugergruppen i PenSam fordi jeg gerne vil se mere til hvad der 

røre sig i forhold til vores pension - jeg er pædagogisk assistent og Motorikvejleder 

i Aarhus kommune - jeg er optaget af at jeg skal arbejde til jeg er 69 år - hvordan 

kan jeg have indflydelse på at vi får en pension der kan gøre livet lettere for mig og 

mine kollegaer når vi skal på pension - er det muligt at spare mere op så vi evt kan 

gå fra før - Samtidig vil jeg gerne være med til at kunne komme med nye ideer til 

hvordan kan pensionen og vores betingelser blive bedre. 

 

Kristoffer Geer 

Hvilende 

 

Kære Læser Som ungt medlem af PenSam, vil jeg repræsentere et langsigtet 

perspektiv. Mit mål med mit kandidatur er at få dybere indsigt i sammenhængen i 

PenSam samt sikre et langsigtet perspektiv på investeringer. Jeg er uddannet 

psykolog, og arbejder med teknologi som skal gøre en forskel for mennesker med 

demens. Det er min ambition at gøre en forskel for de ældre i vores samfund, og på 

den måde er det meget meningsfuldt for mig, også at engagere mig i PenSams 

forbrugergruppe. De bedste hilsener, Kristoffer Geer 
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Michael Nybro 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg hedder Michael Nybro at jeg stiller op fordi at jeg godt kunne tænke mig at 

vide noget mere i pension at hjælpe dem der har problemer med tingene og være 

med til at Have indflydelse på hvordan vi bruger vores penge så vi kan få noget ud 

af dem. Jeg har selv haft virksomhed siden 2017 og være arbejdet som 

rengøringsassistent på de forskellige militærbaser så jeg sikkerhedsgodkendt. så 

derfor stiller jeg op og det kunne være spændende at være med til at gøre noget 

for dem der har pension ved pensam Håber alt jeg bliver valgt på grund af min 

erfaring og på arbejdsmarkedet. Mvh Michael 

 

Tine Thordén 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg genopstiller! Lidt om mig, jeg hedder Tine Thordén, født i 1970, gift og har 3 

store børn, har været offentlig ansat siden 1992 på et fritidshjem, tillidsvalgt næsten 

lige så længe og fuldfrikøbt fællestillidsrepræsentant siden 2006. Jeg sidder i den 

pædagogiske sektorbestyrelse i FOA Århus, og er bestyrelsesmedlem i Fagklubben 

for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. Jeg interesserer mig for 

folks vilkår, rettigheder, pension, økonomi og investeringer. Jeg blev i tidernes 

morgen opfordret til at stille op til forbrugergruppen i pædagogisk sektor i 

PenSam, jeg blev valgt ind i forbrugergruppeledelsen i 2012 og igen i 2016 og har 

siden været meget aktiv i forhold til, hvordan vi arbejder med og forvalter vores pensionsmidler. Jeg har 

deltaget i samtlige møder og er næstformand i den pædagogiske forbrugergruppeledelse. Jeg har især fokus 

på vores omkostninger, både administrative og direkte og indirekte investeringsomkostninger. Jeg startede 

med og arbejdede meget for, at vi skulle få e-Boks, da porto og papir var en post der kunne spares en del på. 

Ligeledes har vi blandt andet arbejdet med de kritiske diagnoser, investeringer og et nyt forenklet it-system, 

omkostningsdelen bliver vi ved med at arbejde med. Jeg er pt. genvalgt til at sidde i PenSam Livs bestyrelse, 

og via det hverv har jeg deltaget i den obligatorisk bestyrelsesuddannelse på CBS (Copenhagen Business 

School) samt diverse seminarer i Pensam. Jeg repræsenterer alle faggrupper i PenSam og gør meget for, at 

der er et ekstra fokus på, at der arbejdes på en bedre alderspension til alle. Jeg opfordrer alle til at få tjekket 

deres pension på www.pensionsinfo.dk da det ofte viser sig, at man har flere pensioner, som der måske med 

fordel kan blive lagt sammen. Vil du have indflydelse på din pension, så stem meget gerne på mig. 

Valgkreds 20 - Lillebælt 

  
 

Lilli Frederiksen 
Aktivt indbetalende 
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Valgkreds 21 - Odense 

  

Kim Jane Boerskov Johnsen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg hedder Kim Johnsen og er fælles arbejdsmiljørepræsentant for dagplejerne i 

Odense Kommune. Jeg har i den sidste periode været valgt som suppleant til 

forbrugergruppeledelsen i pædagogisk sektor. Jeg er i de sidste fire år blevet 

indkaldt flere gange. På disse møder har jeg fået endnu mere lyst til at arbejde 

videre som repræsentant i Pensionskassen.Hvis jeg bliver valgt, vil jeg arbejde for at 

vi får mest muligt af vores indbetalte kroner lagt til vores pension. 

 

 

Valgkreds 22 - Sydfyn 

  

René Meyrowitsch 
Allerede pensionist 

 

Jeg stiiler op fordi jeg syntes det er vigtig, at alle bliver inddraget i hvad der sker i 

Pen Sam, og jeg lægger også vægt på , at Pen Sams medlemmer skal fortælle de 

gode historier , for derved, at tilstræbe, at Pen Sam også kan fortælle de gode 

historier. 

Valgkreds 23 - Pædagogmedhjælperne/de pædagogiske 

assistenter Fyn 

  

Mahir Arrar 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op for at kunne have en indflydelse på hvad der skal tages stilling til 

omkring pensam. Og ligger meget vægt på at alle vil blive hørt og får en chance for 

at komme med sine ideer. Jeg arbejder til dagligt på en skole , og vikar på et 

børnehjem i weekenderne . 
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Mette Krohn Gade 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg genopstiller til pædagogisk sektors forbruger gr. for at rep. jer fynske PMF-

kollegaer, med vores medindflydelse til at drøft og påvirke de beslutninger der 

træffes om produktudvikling og nye tiltag, gennem et konstruktivt samarbejde med 

de andre forbruger gr. og Pensam. Jeg vægter - Pension kr. Aldersopsparing, Lave 

omkostninger, Hvordan pensions kr. investeres, Gode afkast, Løbende opdatering af 

kritisk sygdom, Status på gl. PMF-pension. I mit job er jeg FTR for børnehusene i 

Odenses og aktiv i PMF Fyn s bestyrelsen for tage del i vores faglige kamp for udd. 

og gode arbejdsfællesskaber. 

 

Valgkreds 24 - Esbjerg 

- 

Valgkreds 25 - Kolding 

  

Karen Birgitte Bach Hove 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg ønsker at gøre en forskel for FOA´s medlemmer herigennem også at have 

indflydelse på at FOA´s medlemmer får den bedste pension. Afdelingsnæstformand 

i FOA Kolding 

 

 

 

 

Trine Salling 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op fordi jeg gerne vil med til at træffe beslutninger om hvordan 

pensionsordningen skal indrettes , så vi får det bedst mulige. Jeg arbejder til daglig 

som TR og AMR i dagplejen. 

 

 

 

Valgkreds 26 - Sønderborg 
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Karsten Wohlgemuth 
Aktivt indbetalende 

 

De sidste 4 år har jeg haft mulighed for at sætte i Pensam forbrugergruppe. Det har 

været interessant, at se hvordan vi bruger og prioriterer vores "Pensions krone". For 

mig er det vigtigt at vi som pensionsselvskab sikre vores medlemmer, at de kan 

klare den fremtid som går dem i møde. En fremtiden med mere arbejdspres og 

flere år på arbejdsmarked. Jeg mener at vi i Pensam skal sikre ansvarlige og 

forsvarlige investeringer når vi bruger medlemmerns pensionsopsparing. 

 

Valgkreds 27 - Sønderjylland 

  

Søren Kofoed 
Aktivt indbetalende 

 

Hej Jeg stille op til valg i forbrugergruppe, da jeg interesse mig for arbejdet i 

PenSam og hvordan vores pension skal være. Jeg har i 3 perioder været valgt i 

forbrugergruppen og derfra valgt til forbrugergruppeledelsen. Jeg arbejder på 

omkostningerne skal ned, så der bliver mere til din pensionist tilværelse. Jeg vil holde PenSam i “ørene” med 

nye produkter. De ny produkter skal ikke påvirke din pensionskroner. Jeg ansat i FOA Sønderjylland og har 

planlægning af uddannelse for tillidsvalgte og IT som arbejdsområde. Jeg hjælpe medlemmer med kontakt til 

PenSam ved bl.a. sygdom eller dødsfald 

 

Yakub Arman Kring 
Hvilende 

 

Medlemsdemokrati Jeg er 31 og er matematiklærer. Det er svært at tage stilling til 

sin pension, specielt når man føler at den er så langt væk fra en. Det er vigtigt, at 

pensionsordningen udvikler sig og løbende bliver tilpasset kundernes behov. Derfor 

vil jeg spille en afgørende rolle i PenSam's arbejde, jeg vil meget gerne bringe 

vigtig viden fra mine kollegaernes hverdag og arbejdsliv ind i PenSam. Min tilgang 

vil være nysgerrighed og undren. En differentieret pensionsalder model? hvordan 

skal den se ud? Men hvad er argumenterne – og hvad er den virkelige virkelighed? 

 

Valgkreds 28 - Varde 
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Trine Larsen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg hedder Trine, jeg er 40 år. Uddannet pædagog, men har siden dec. 2017 

arbejdet som dagplejer, og udfylder nu hvervet som valgt TR, for dagplejerne i 

Varde kommune. I mit hverv som TR har jeg en stor berøringsflade med mine 

kollegaer, andre TR valgte, samt et tæt samarbejde med FOA - hvor jeg endvidere 

er valgt bestyrelsesmedlem for Pædagogisk sektor. Jeg ønsker at stille op til 

forbrugergruppe valget i PenSam, da jeg mener at kunne bidrage med min faglige 

viden og ikke mindst den jeg har/får qua mine mange samarbejdspartner og 

derved bringe viden og holdninger videre til og fra medlemmerne 

 

Valgkreds 29 - Vejle 

  

Betina Engsig Hansen 
Aktivt indbetalende 

 

Hejsa. Jeg hedder Betina og har siden januar 1999 arbejdet som pædagog 

medhjælper. Jeg er 43 år gammel, gift og har 2 skønne unger 😉. Er tillidsmand og 

har været det igennem en lang årrække. Jeg stiller op til valget i Pensams 

forbrugergruppe, da jeg gerne vil være med til at påvirke hvordan pensionen i 

PenSam forsikrer mine kollegaer, unge som gamle. Jeg mener, at det er vigtigt at os 

der indbetaler til PenSam pension også får indflydelse på, hvordan pensions 

ordningerne skal indrettes . Derudover, håber jeg, at jeg kan være med til at gøre 

pensionsordningerne lidt mere gennemskuelige. 

 

Valgkreds 30 - Guldborgsund 

  
- 

Valgkreds 31 - Vestsjælland 

  

Elin Bundgaard 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg er i dag forbrugergrupperepræsentant, og stiller op igen. Jeg mener, jeg via det 

daglige arbejde, som fælles tillidsrepræsentant i Sorø kommune har et godt indblik 

i, hvad det enkelte medlem af Pensam ønsker, at få ud af sine pensions penge for 

sig selv og for fællesskabet. Jeg finder det vigtigt, at lave de rigtigt protieringer til at 

sikre, at det er penge til pensionen, men også til at fællesskabet, har initiativer, der 

hjælpe og sikre de af vores kollegaer, der bliver belastet fysisk eller psykisk. Jeg vil 

arbejde for, at Pensam forbliver er et pensions selskab, vi kan være stolte af. 
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Jonna Voss 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg har været med i en del år og syntes det er spændene at være med. Derfor stiller 

jeg op. Jeg lægger vægt på det er vigtigt at vide hvad der sker i min/vores pension 

og hvordan pengene bliver fordelt og hvad der sker med investeringerne af 

pengene. Jeg er dagplejer, et pragtfuldt job. 

 

 

 

Marie Thorhauge 
Allerede pensionist 

 

Er Uddannet Pædagog. Har en Master i ledelse Can Pæd i pædagogik Har været 

leder i 25 år i forskellige Inst Er også Coach og Supervisor. Gik på efterløn i 2012. 

Har de sidste 4 år undervist i aftenskolen i Yoga, Pilates og Zumba. Er politisk aktiv. 

Sidder i en bestyrelse. Sidder ligeledes som næstformand i et Menighedsråd. Jeg 

går ind for mådehold, værdighed, samhørighed, alsidighed, ærlighed og 

konstruktivitet. Jeg bor sammen med min dejlige mand. Har 3 børn og 3 

børnebørn. Mvh Marie 

 

Pia Gregersen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg synes det ville være dejligt at få viden og indsigt i penSam, da jeg i mange år 

har betalt til pension og det for mig og mange af mine kollegaer er noget vi bare 

betaler til, som ikke har en særlig stor bevågenhed, dette vil jeg gerne ændre på. 

Jeg har altid haft forskellige tillidsposter, både privat og på arbejde, nu vil jeg gerne 

bidraget med det jeg kan i forbrugergruppen i PenSam. Til daglig arbejder jeg, som 

pædagog i daginstitution i Københavns kommune, jeg er arbejdsmiljørepræsentant. 

Venlig hilsen Pia Gregersen 

 

Valgkreds 32 - Køge 
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Kirsten Pauly Schmidt 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg er fællestillidsrep. i Køge kommune for pædagogisk sektor. og er ansat i en 

børnehave snart 22 år. Jeg er Jeg er blevet opfordret til at stille op af afdelingen. 

 

 

 

Valgkreds 33 - Lolland 

- 

 

Valgkreds 34 - Roskilde 

  

Randi Sommer Albæk 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg ønsker at stille op til PenSam’s forbrugergruppe, da jeg jeg vil være med til at få 

indflydelse på hvordan PenSam udvikler sig, både i forhold til pension og 

forsikringsdækning. Det er vigtig at vores pensionsordning udvikler sig og følger 

vores behov. Til daglig er jeg FTR for pædagogmedhjælperne og de pædagogiske 

assistenter i Lejre kommune. Jeg ville kunne viderebringe input og foreslag fra 

kollegaerne samt være med til at udbrede kendskabet til PenSam Pension og dets 

øvrige tilbud. 

 

Valgkreds 35 - Sydsjælland 

  

Tina Westergaard 
Aktivt indbetalende 

 

Da pension for mig er meget vigtigt vil jeg gerne være med til at have indflydelse 

på, hvordan og til hvad vores indbetalinger til PenSam bliver brugt. Jeg vil også 

arbejde for at alle kan få en ordentlig pension. Til daglig er jeg 

pædagogmedhjælper i Dalby Børnehuse, det er en 0-6 års institution i Faxe 

Kommune, og jeg er i børnehaven. Derudover er jeg også Fællestillidsrepræsentant 

for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i Faxe kommune, hvor jeg 

arbejder for et godt arbejdsmiljø, gode arbejds- og lønforhold for alle mine 

kollegaer i Faxe Kommune 

 


