Det 3. liv

Uddannelsesforbundet udbyder
3. liv-kurser

På vej mod pension!
Du arbejder stadig og nærmer dig pensionslivet!
Omgivelserne sender dig signaler: Pludselig skal du sikre dig
efterlønsbevis. Du bliver indkaldt til seniorsamtale på
arbejdspladsen og bliver indbudt til arrangementer for seniorer og modtager breve fra forsikringsselskabet om særlig
rabat til kunder over 60.
Men du føler dig ikke gammel og er i konflikt med dåbsattestens kolde fakta og den følelse, du har af din alder. Du ser
ikke dig selv som pensionist og bryder dig ikke om tanken.
Vil du selv sidde ved ”rattet” og styre resten af dit arbejdsog pensionsliv, risikerer du at køre i grøften, hvis du ikke
forholder dig til, hvad der sker med dig og omkring dig. Det
kan være usikkert og besværligt, og derfor udsætter alt for
mange arbejdet med at få skabt sig et overblik og dermed
et fornuftigt beslutningsgrundlag.
Planlægning
Når du står over for betydningsfulde ændringer i dit liv, er
der helt overordnet to måder at møde ændringen på:
1. Du lader stå til og håber på, at vinden og omstændighederne fører dig i en heldig retning, og at pengene
rækker.
2. Du kan arbejde med dig selv, så du møder ændring		 erne forberedt og med en vis afklaring, og ved hvad
		 du og din eventuelle partner har at leve af.
Kort sagt: Kaos eller plan!
Tilmeld dig kursusdagen:
Få ideer og inspiration til et fortsat, aktivt og spændende liv
og et godt grundlag for at træffe nye valg og sætte nye mål.
Få overblik over dine muligheder når du forlader arbejdsmarkedet med hensyn til: Efterløn, folkepension, ATP og
pensionen fra arbejdet.
Dagen slutter med et tilbud om individuel rådgivning i
forhold til din efterløn og pension.
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Lever du i et parforhold, så tag din partner med, så I begge
får en viden om det 3. liv.

Christina Puig Petersen
Ansat i FTF-A, hvor rådgivning og vejledning i
a-kassens regler og muligheder er dagligdag.
Kender til efterlønnens finurligheder og vant til at
formidle det både til enkelte og store forsamlinger.
Kom og få gode råd om hvordan du kan få det bedste ud af din efterløn.
Karen Sanders
Konsulent i Lærernes a-kasse hvor jeg til dagligt
arbejder med vejledning indenfor efterløn,
a-kasselovgivning, jobsøgning og karrierevejledning. Bredt kendskab til efterlønsområdet og
til-byder kompetent vejledning i efterlønsreglerne
både individuelle samtaler og ved større forsamlinger.

Mikkel Avnskjold
Pensionsrådgiver i Lærernes Pension og er helt
opdateret i forhold til regler, love og muligheder,
så jeg kan vejlede vores medlemmer bedst muligt.
Tidligere har jeg arbejdet som folkeskolelærer og
nu som pensionsrådgiver i 10 år, så jeg har med
min baggrund fint kendskab til lærernes hverdag
og behov for rådgivning om pension.

Claus Jens Hansen
Kundechef hos PFA Pension med speciale i
rådgivning til organisationer, herunder overenskomster og arbejdsmarkedspensioner.
Stor kendskab og erfaring med pensionsrådgivning, samt afholdelse af informationsmøder
og seniorkurser.
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Du bedes gå ind på pensionsinfo.dk
og printe dine oplysninger ud og
medbringe sammen med dit NemID
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