
                                                   

 

 

Nyhedsbrev nr 33  fra FRS ( Foreningen af rådigheds – og 

servicemedlemmer…. 
 

Kære alle sammen …… 

Så er der igen en masse nyheder fra os i vores lille forening …..  

Det der pt optager os meget, er de ting der sker i DSB og BaneDK. Hvor står vores kollegaer, og hvad skal 

der blive af de gamle firmaer.  Syntes snart at man skal melde klart ud – også for at skabe klarhed og 

tryghed blandt medarbejderne – godt de har HK Trafik og jernbane i ryggen.  

Ellers er efteråret kommet og det betyder altid travlhed i vores egne rækker. Vi har lige været på udflugt til 

Fængslet i Horsens, Kate holder kursus i november og juleturen er ved at være på plads.  

Men bestyrelsen har den seneste tid holdt flere møder bla. for at planlægge 2018 og lave en strategiplan 

for perioden 2018 – 2020, som I skal høre mere om på vores Årsmøde.  

Vi har kikket hinanden i øjnene og alle er klar til at tage en tur mere og fortsætte de mange ting som vi har 

planlagt. Håber på genvalg. Som formand er jeg stolt af de øvrige 4 i bestyrelsen, der selvom de har mange 

andre ting at lave, altid prioriterer arbejdet i FRS meget højt.  

En ting som vi også har en pligt til er, at når vi høre om jobtilbud at underrette jer – denne gang har vi et 

jobtilbud med fra Flexbus (Winnie som nogen måske kender fra DSB ) – de søger salgspersonale i 

København… 

Og her kommer et stort ønske ind fra os – tilmeld dig Facebook. Bla dette jobtilbud og vores teatertilbud 

skal hurtig ud da svarfrist kan være kort – ja endda meget kort. Kontakt Erik for at kom ind i Facebook –

gruppen.    erik@kvist.it   

En del af indslagene er nogle der har været på Facebook – men ca 50% af vore medlemmer er ikke på 

Facebook. Derfor gentages de vigtigste nyheder…..  

Og så skal vi i gang med denne måneds nyheder og tilbud…… 

 



Årsmøde 2018  

Vores årsmøde afholdes den 25 januar på Centralcafeen kl 12.00i Nyborg.  

Vi er OBS på at Chef/lederkredsen afholder generalforsamling samme dag – og vi gør, så de af jer, der skal 

dertil også – kan nå begge dele. 

DSB Frikort på Nordjyske jernbaner  

Kære alle 

DSB har indgået en aftale med Nordjyske jernbaner (NJ) om at DSB frikortet kan anvendes på nedenstående 
strækninger i NJ´s tog 

Gælder strækningerne  
• Skørping-Frederikshavn 
• Hjørring til Hirtshals 
• Frederikshavn til Skagen 

Med venlig hilsen 
Lene Voigt 
Løn- og Personalekonsulent 

 

Teatertilbud fra os til dig og din familie…. 

Goddaw vi hedder FRS - vi har et godt tilbud til dig...... 

 

Nyt medlemstilbud 
Forpremiere Nørrebro Teater… 
Revisoren 
EN KORRUPT OG BINDEGAL KOMEDIE 
Onsdag den 14. februar 2018 kl. 20:00 
Prisen er 180 kr. – normalprisen er 375 kr. 
ER REGNSKABSFØRING OG BOGHOLDERI NOGET AT GRINE AD? DET BLIVER 
SVÆRT AT LADE VÆRE, NÅR NØRREBRO TEATER TAGER SMÅSKURKEN I OS ALLE 
UNDER KÆRLIG OG SATIRISK BEHANDLING. 
I en fjern provinsby går alle i panik over nyheden om, at en statsrevisor er på vej. Her 
har man nemlig altid fulgt sine egne regler, ladet de røde tal blive i skuffen og set 
igennem fingre med grådighed og korruption. 
Da en fremmed ung mand flytter ind på byens hotel, tror alle, at det er den frygtede 
revisor. Hvad ingen ved er, at han er en plattenslager af værste kaliber, og så kan 
forviklingerne ellers begynde. 
Oplev et drømmehold af skuespillere i Madeleine Røn Juuls hæsblæsende 
iscenesættelse af REVISOREN. 
En korrupt komedie om griskhed og løgne og om, hvor gal t det kan gå, når mere vil have 
mere, og nok ikke er nok. 
Billetterne kan du købe her.: https:/medlemstilbud.nemtilmeld.dk/. 
Med venlig hilsen 
Medlemstilbud 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Igen et godt kulturtilbud fra din aktive forening ..... 

Medlemstilbud 
… vi fortsætter traditionen 
Julekoncert i Holmens Kirke 
16. december 11.15 
Mødested: Restaurant Jacobsen, Kultorvet 
Traditionen tro, indbyder vi til julekoncert i Holmens Kirke kl 14, med 
Universitetskoret Lille Muko. Koret vil synge en række af de mest elskede danske 
julesange og salmer, og publikum vil undervejs blive opfordret til at synge med. 
I år møder du i programmet to fremragende solister – Sofie Elkjær Jensen og Adam 
Frandsen, akkompagneret af nogle af Danmarks dygtigste musikere på fløjter, harpe 
og orgel 
Men inden koncerten starter, bydes på frokost i Restaurant Jacobsen, Kultorvet, 
hvorefter vi spadserer gennem det julesmykkede København til Holmens Kirke - en 
dejlig tradition, som vi gerne holder i hævd. 
Medlemspris 285 kr 
Billetterne købes her: https://medlemstilbud.nemtilmeld.dk/ 
Men skynd dig – vi sælger efter ”først til mølle” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Julekoncert med Københavns Drengekor 
Mandag den 18. december kl 16,00 
                                              -men vi starter med en hyggelig frokost 

 

https://medlemstilbud.nemtilmeld.dk/


I år inviterer vi igen til julekoncert i Skt. Andreas Kirke i Gothersgade, med Københavns Drengekort 
og solister. Men inden da står programmet på en dejlig juleplatte med koldt og lunt, i Restaurant 
Jacobsen på Kultorvet – ca. 10 minutters gang fra kirken. Frokosten starter kl 13:30 
 
Du kan glæde dig til en uforglemmelig julekoncert og en stemningsfyldt eftermiddag, hvor juletræet 
og alle de levende lys er tændte i kirken, og hvor vi sammen med Drengekoret og musikere fra DR 
Symfoniorkester, og solisterne Gert Henning Jensen og Tuva Semmingsen synger julen ind.  
 
Sidste frist for billetter er den 1. december – men vi sælger efter ” først til mølle”.  
 
Medlemspris: 345 kr 

Billetterne kan du købe her: https:/medlemstilbud.nemtilmeld.dk/. 
 
Med venlig hilsen 
Medlemstilbud 

 

Kursus i A-KASSE og pensionsforhold – få pladser  

 

Kate afholder sammen med HK A-kasse og Michael kursus i Akasse og pensionsforhold i Hk-Huset  

Den 08 november. Der er få pladser tilbage…. Alle er velkommen  

Søren er også tilstede og fortæller sidste nyt fra TJM….. 

Se hele program mm på  denne link :     

https://www.hk.dk/~/media/dokumenter/afdelinger/hk%20trafik%20og%20jernbane/radighedsforeningen
/kursusakasse_081117.ashx 

 

Og så har vi været på udflugt til Fængslet i Horsens …….  

Onsdag den 27 september mødte vi 30 mand stærkt op på Horsens station – for at tage bybussen ud til 
Horsens statsfængsels – nu kaldet Fængslet. 

Hygge – rundvisning ( gårdtur ), nyt fra TJM og FRS samt fin frokost med diverse til.  

Her lidt billeder fra turen : 

    

https://medlemstilbud.nemtilmeld.dk/
https://www.hk.dk/~/media/dokumenter/afdelinger/hk%20trafik%20og%20jernbane/radighedsforeningen/kursusakasse_081117.ashx
https://www.hk.dk/~/media/dokumenter/afdelinger/hk%20trafik%20og%20jernbane/radighedsforeningen/kursusakasse_081117.ashx


 

Tror ikke ånden og opholdet i fængslet har haft en opdragende virkning….  

    



Jobtilbud – søg direkte til Winnie Højer på Winnie.hojer@flixbus.com  

Job details 

General information 

Reference number 

2017-831   

Job details 

Job title 

Station Service Coordinator M/F 

Who we are 

FlixBus is a European long-distance mobility provider with headquarters in Munich, Berlin, Milan, Paris, Stockholm, 
Amsterdam and Zagreb. Since 2013, FlixBus has offered a new, convenient and green way to travel which suits every 
budget. Thanks to a smart business model and innovative technology, the startup has established Europe's largest 
intercity bus network in less than four years and has no intention of stopping to expand anytime soon. 

Your tasks 

- You advise customers and passengers at the station  
- You support in the ticket sales process  
- You optimize the efficient departure of our buses  
- You will help with the briefing of passengers and check-in 
- You contribute towards an optimal customer experience  
- You support projects to ensure the quality and safety of our FlixBus fleet 

Your Profile 

- Ideally you have completed some working experience or trainings (in retail, travel, etc.)  
- Friendly, service- and solution-oriented  
- Proactive, reliable and conscientious  
- Fluent in Danish, a good knowledge of English, any other European language is a plus 
- Flexible to work during our station business hours 

Our offer 

- The possibility to work flexibly, goal oriented, and independently in an experienced and professional team 
- Once in a lifetime chance to participate in the development of the next big thing in a totally new and innovative market 
- The chance to develop and implement your own ideas 

Job location 

Job location 

Denmark 

Candidate criteria 

Languages 

 Danish (Native speaker level) 

 English (Professional working proficiency) 

mailto:Winnie.hojer@flixbus.com


 

Further information 

Contact person 

Marta Vukelic 

Position start date 

as soon as possible 
 
 

I må søge direkte til Winnie – andre skal søge via Marta Vukelic …. 

 
 
Kommende arrangementer i din aktive forening: 2017 / 2018    
 
Her ser i de datoer vi planlægger ud fra (med forbehold for ændring  og økonomi ): 
 
08.11 2017      Kursus i A-kasse og Pension Indbydelse sendt ud  

07.12 2017 Juletur   

2018  

25.01.2018 Årsmøde i FRS - Nyborg  

Feb  Nytårstræf med formandskabet 

06.02 2018 Udflugt for alle kredse til bla Folketinget (Arr FRS) 

April 2018 Tur til Polen – 3 dg – delvis egenbetaling 

19.04 2018 Socialmøde – med Kreds/formandskab – Mette / Birgit og Dennis/Lone 

16.05 2018  Kursus 

07.06 2018 Udflugt - København 

16.08 2018 Udflugt – Danmark    

27.09 2018 Social Møde – med kreds/formandskab Mette / Birgit og Dennis/Lone   

30.10.2018 Kursus 

06.12.2018 Juletur  

Vores alle samme forsikringsselskab ……. 

 

På alle vore udflugter vil I blive opdateret om de sidste nyheder fra vores forsikringsselskab. 

I vil også fremover se at vi skriver at I skal være medlem af selskabet for at deltage på de fleste af vores 

arrangementer. Har du et problem med det – kontakter du Søren….. 

Støt TJM – de støtter os og dele af vores arrangementer ……. 



Flere har spurgt omkring medlemskabet i FRS……     

Hver gang vi er sammen spørger flere omkring ophør af Rådighedsløn og hvad så ??  Kan de forsætte hos os 

i FRS?? 

Det komme an på nogle ting mm – så ring / skriv til Søren og få vejledning om fremtiden.  

Min mail er sorenandersenhk@gmail.com eller ring 4276 2435 ( FRS akuttelefon ) .  

Vi formidler også gerne jeres videre medlemskab efter rådighedsløn til HK T/J. 

I får lige vores bibel igen – vedtaget i HK T/J bestyrelse og godkendt på vores Årsmøde i januar 2017   : 

 Rådighedsforeningen forsætter på det ideologiske grundlag vi har i dag, men tilføres de 

Servicemedlemmer der i dag ligger hos formandskabet. Dette for at fastholde dem i HK Trafik og 

Jernbane samt at de føler de får mere for deres kontingent end i dag.    

  

 Alle medlemmer i Seniorklubben og kommende medlemmer i Rådighedslønsforeningen kan forsat 

forblive medlem i FRS og deltage i kurser og udflugter mm arrangeret af FRS, indtil den af 

regeringen fastsatte pensionsalder opnås.  

 

 Rådighedsforeningen skifter navn så Servicemedlemmerne kan genkende sig selv i den ” nye ” 

forening. Sker på vores seminar i Flensburg sidst i september.  

 

Det eneste vi ikke vil have, er at du forlader HK T/J og fællesskabet på grund af 

regler….  

  

  

mailto:sorenandersenhk@gmail.com


Det var vist alt for oktober …. Hold øje med Facebooke og mail for flere nyheder  

Til vi ses igen – pas godt på jer selv og jeres …Næste nyhedsbrev start november.  

Din aktive bestyrelse  

   

  

 
 


