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Folkesparekassen og Landsforeningen JAK 
indbyder til debataften i Odense og Aarhus

Odense: 13. september kl. 19.00 i Folkespare-

kassens lokaler, Kronprinsensgade 7

Aarhus: 27. september kl. 19.00 i  

Antroposofisk Selskabs Hus, Rosenvangsallé 251, 

Højbjerg

Lars Bækgaard (medlem af Retsforbundet og lektor ved 
Aarhus Universitet)

Erik Christensen (medlem af Borgerlønsbevægelsen og 
pensioneret lektor ved Ålborg Universitet)

Mikkel Klinge Nielsen (tovholder for arbejdsgruppen)

Første skridt mod et retfærdigt og miljømæssigt bæredyg-
tigt samfund er en reform af det økonomiske system. Kom 
og hør hvorfor, hvori reformen består, hvad den vil betyde 
for dig og vær med i debatten. Reformen er udarbejdet af 
en arbejdsgruppe med tilknytning til JAK, grundskyldbe-
vægelsen/Retsforbundet og borgerlønsbevægelsen. Op-
lægsholderne er alle medlemmer af arbejdsgruppen.

Kontakt: Folkesparekassens afdelinger i Odense og Aarhus

Andre muligheder for at deltage i møder om emnet:
13/10 kl. 19-22: Foredrag, AOF København/Frederiksberg
24/10 kl. 19-22: Foredrag, AOF Birkerød
25/10 kl. 19-22: Foredrag, AOF København/Frederiksberg
27/10 kl. 19-22: Foredrag, AOF København/Frederiksberg
7/11 kl. 19-22: Foredrag, AOF Aalborg
9/11 kl. 18.30-21.30: Foredrag, AOF Slagelse

Kontakt den lokale afdeling af AOF for at høre nærmere 
om, hvor det foregår! 

    fra Folkesparekassen
Nyt

Ny medarbejder i Silkeborg

Martin Jokumsen, Silkeborg

Ny medarbejder i Silkeborg pr. 1. april 2011.
Martin er uddannet bankassistent i 2007 i 

Spar Nords afdeling i Herning.
Han er født og opvokset i Ikast. I 1998-1999 

aftjente han værnepligt ved telegraftropperne 
i Fredericia og blev derefter elev ved Merlin i 
Silkeborg.

I 2001 flyttede Martin som færdiguddan-
net salgsassistent med speciale i foto til Merlins 
afdeling i Ryesgade (forlængelsen af strøget) i 
Aarhus. Her arbejdede han indtil 2003. I 2004 
fik han tilsagn om elevplads i Spar Nords afde-
ling i Herning, og indtil han tiltrådte stillingen 
i august 2005, havde han et job som skolese-
kretær ved Tranbjerg Skole – syd for Aarhus. I 
årene 2001 - 2005 delte Martin lejlighed med 
en kammerat på Banegårdsgade. Lige ved Fol-
kesparekassen.

Med elevpladsen i Spar Nord flyttede Martin 
tilbage til Herning. I 2007 flyttede han med, da 
Spar Nord åbnede ny afdeling i Ikast. Han bor 
med kæresten Birthe. Parret bor i Herning og er 
naboer til Karina, der også arbejder i Folkespare-
kassens afdeling i Silkeborg

Martin Jokumsens primære opgave i Folke-
sparekassen bliver rådgivning af kunder.

Tag med Folkesparekassen på ARoS 

I september 2011 ar-
rangerer lokalrådet i 
Aarhus en fælles tur på 
kunstmuseet ARoS. Her 
er planen, at vi vil tage 
kunder og bekendte 
med en tur på taget.
Nærmere betegnet i 

museets nyeste tilbygning og kunstværk, “Your Pano-
rama Rainbow” – skabt af den kendte islandske kunstner 
Olafur Eliasson.
Panoramaet er en cirkelgang, der er bygget af glas i alle 
regnbuens farver. Her kan du nyde udsigten af Aarhus  
– i præcis den farve, du ønsker.
Datoen er endnu ikke fastlagt, men hold øje med Folke-
sparekassens nyheder på hjemmesiden eller spørg i din 
afdeling.
Her kan du også finde mere info om tilmelding til arran-
gementet.
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    fra Folkesparekassen
Nyt

Medvind til de grønne energilån

Med Folkesparekassens nye grønne energilån kan du låne til 

renovering, der forbedrer både miljø og økonomi. I JAK bla-

det nr. 2 beskrev vi det nye lån, der ligger på 5,5 procent.

Lige nu er der flere tiltag, som gør det billigere og mere attrak-
tivt at komme i gang med at miljøforbedre.
Den vigtigste er selvfølgelig at spare miljøet for unødvendigt 
udslip af CO².
Den næstvigtigste er, at du kan spare penge på varmeregningen 
hvert år fremover.

Du kan desuden sælge besparelsen til dit energiselskab. Hvad er 
nu det?
Jo, landets energiselskaber har fået til opgave af staten at redu-
cere CO²-udledningen. Derfor køber de energi-besparelser hos 
de kunder, der miljøforbedrer. Selskaberne kan ikke selv spare 
på forbruget. Det er kun dig, som energi-forbruger, der kan det. 
Derfor er selskaberne meget aktive for at sikre besparelser.
For eksempel køber Energi Midt dine besparelser for 30 øre per 
sparet kWh.
Når du har besluttet dig for at renovere - lad os sige, at du skifter 
isolering på loftet - skal du give besked til EnergiMidt. Så bereg-
ner du (på EnergiMidts hjemmeside) det, du kan få i tilskud.
Beløbet får du udbetalt direkte fra EnergiMidt.

Oven i miljøhatten har Folketinget netop vedtaget en forsøgs-
ordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet. 
Ordningen betyder, at man kan få et ligningsmæssigt fradrag for 
op til 15.000 kroner pr. person.
Er man en familie med to forældre, betyder det, at I kan få 
fradrag for udgifter på for eksempel renovering op til 30.000 
kroner årligt. Den skattemæssige besparelse vil så være på cirka 
10.000 kroner. Ordningen træder i kraft fra og med den 1. juni 
i år og varer i første omgang til udgangen af 2013. 
Du skal være opmærksom på, at fradraget kun 
gælder til løn - desuden skal personen, som udfører 
arbejdet, enten have dansk CVR-nummer eller CPR-
nummer.

Få mere at vide om energi-tilskuddet på: 
energimidt.dk.
Du kan læse hele lovforslaget på Folketingets hjem-
meside: http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.
aspx?/samling/20101/lovforslag/L208/index.htm 
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Aarhus-afdelingen har fået make-over

Folkesparekassens afdeling i Aarhus har i 2010 været under 

en større ombygning. Renoveringen er nu slut, og resultatet 

er præcis, hvad afdelingsleder Erik Boesen ønskede.

– Vi har fået lejligheden på første sal integreret i ekspeditionslo-
kalerne. Før havde vi kun fem arbejdspladser her i stueetagen, 
men med mødelokalet ovenpå har vi plads til to mere, fortæller 
Erik Boesen.

Sidste etape af renoveringen var at få lagt gulvtæppe. Det er 
sort og i store kvadrater, som gulvet også er i hovedafdelingen i 
Silkeborg.

- Vi har fået malet væggene hvide, hullet mellem de to rum i 
ekspeditionen er blevet udvidet. Der er åbnet op til førstesalen 
og sat en trappe op. Vi har fået klimaanlæg, og så er fordøren 
skiftet, fortæller Karen Thygesen om ombygningen.

Arkivet på førstesalen er indskrænket til et enkelt smalt reol-
rum, mens de tidligere to lokaler ovenpå er lagt sammen til et 
fælles konferencerum.

Der er anskaffet ny kasse med hæve-sænke-funktion, og så er 
den rykket ind midt for indgangsdøren.

- Vi er rigtig glade for det. Og vi håber, at kunderne også bli-
ver det. Det sidste, vi mangler, er nye skriveborde til medarbej-
derne. De kommer snart, forsikrer Erik Boesen.


