
 
 

 
Til medlemmer af DLF, Kreds 33 og 37, som vil have styr på det med 
pension, selvom der er længe til, og til de, som overvejer 
at gå på pension / efterløn i den nærmeste fremtid 
 

Invitation til informationsmøde om pension og efterløn.  
Mød konsulenter fra LP pension og Lærernes A-kasse 
 

 
Torsdag d. 26. november 2020 kl. 16.30 – 18.15 på 

Søhøjskolen - tidligere Hampelandskolen 
Hampelandvej 7a 

3650 Ølstykke 
 
Eftermiddagens program er som følger: 
Du kan vælge at høre pensionsoplæg 1 eller pensionsoplæg 2. 
(Husk at fortælle hvilken af de 2, du deltager i, når du tilmelder dig) 
Derefter kan du evt. høre oplæg fra Lærernes A-kasse om efterløn (fortæl ligeledes om du deltager, og 
for at målrette dette oplæg vil det være en hjælp, hvis du også angiver din alder ved tilmeldingen) 
 
Kl. 16.30 – 17.45:  

1. Orientering om LP pension 
Selv om du synes, du er alt for ung til at tænke på din pension, så kan det alligevel være en god ide at ofre din 
ordning lidt opmærksomhed. Det handler nemlig om mere end alderspension. 
 
Brug et par timer på et informationsmøde og hør om, hvordan 

• du kan få hjælp af Lærernes Pension, hvis du får problemer med helbredet 

• du er stillet, hvis du går ned i arbejdstid 

• din familie er stillet, hvis du dør tidligt 

• det ser ud med din pension 

Gør det personligt: Tag din bærbare eller din tablet og dit Nem Id med. 
 

2. Orientering om tjenestemandspension 
 
Kl. 17.45 – 18.15 Orientering om A-kasse/efterløn.   
 
Undervejs byder kredsene på en forfriskning og en sandwich. 
 
Du bedes tilmelde dig mødet til dit eget kredskontor senest fredag den 20. november 2020 med angivelse af, 
hvilke programpunkter du ønsker at deltage i.  
 
Med venlig hilsen 
 
DLF, Kreds 33  DLF, Kreds 37 
Egedal Lærerkreds  Frederikssund Lærerkreds 
47179952   47313369 
033@dlf.org   037@dlf.org 
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