
   Sygeplejerske, kend din økonomi 2019 

 
  

Læs mere og tilmeld dig på www.dsr.dk/midtjylland under ’Aktiviteter’  

 

                                           

 

Program 

Kl. 16.30 Tjek ind og forplejning  

Kl. 17.00 Velkomst 
Formandsgruppen i Kreds Midtjylland 

 Tre stationer  
Der afvikles tre runder, hvor du har mulighed for at besøge PKA, Lån og Spar Bank 
og advokat Helle Brandt.  
Du kan besøge de tre stationer på skift, eller hvis du har mange spørgsmål til en af 
stationerne, kan du vælge denne station i alle tre runder. Du bestemmer! 

Kl. 17.10 
 

Runde 1 

Advokat-station 
Hvordan kan du passe på det du holder mest af, når live bliver svært, eller hvad sker 
der, hvis du ikke er her i morgen, hvem arver dig eller arver du hvis du pludselig er 
alene i morgen eller/og hvad har du ret til hvis I bliver skilt eller hvis samlivet ophør? 

Helle Brandt, Advokat, Advokatgruppen 

Lån og Spar Bank-station 
Kom og hør om medlemsejet bank der dyrker fællesskaber, hvor DU er medejer.  
Som medlem af DSR giver vi enkelte medlem særlige bankfordele og kompetent 
rådgivning med unik indsigt.  
DK` bedste rente på en lønkonto 3% - Omlæg dit lån om få luft i budgettet, få 
rådgivning om boligkøb.  
Vi kan hjælpe med at få din formue til at vokse - Få lagt en god pensionsplan for 
familiens samlede formue.  

Ismail Kaplan, Filialchef, Lån og Spar Bank 

PKA-station 
Kig forbi din pensionskasse og bliv klogere på, hvad det betyder for din pension, hvis 
du vælger at arbejde på deltid. Du kan også høre mere om delpension, som er din 
mulighed for at sætte pensionsudbetalingerne på pause eller at skrue ned for dem, 
hvis du gerne vil fortsætte med at arbejde efter dit pensionstidspunkt. 

Rådgiver fra PKA 

Kl. 18.10 På vej til runde 2 
Deltagerne skifter evt. station! 

Kl. 18.25 Runde 2 
Besøg en af de tre stationer, som er beskrevet i runde 1. 

Kl. 19.25 Kaffepause 
På vej til runde 3 – deltagerne skifter evt. station! 

Kl. 19.50 Runde 3 
Besøg en af de tre stationer, som er beskrevet i runde 1. 

Kl. 20.50 Tak for i aften! 
Hvad tager du med hjem? 

 Hvor og hvornår? 
 
D. 10. oktober 19 
Medlemshuset 
Marienlystvej 14 
8600 Silkeborg 
 

D. 05. november 19 
Lokalkontoret 
Ecopark 
Bautavej 1A 
8210 Aarhus V 
 

D. 05. december 19 
BDO, Lounge 
Tingvej 1, 2. sal 
8800 Viborg 
 
 
 
Tilmelding: 
Senest d. 03. oktober 
2019 via kredsens 
hjemmeside, og husk 
hvis du tager en 
ledsager med at 
skrive dette under 
bemærkninger.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
Forplejning: 
Fra 16.30 – 17.05: 
Sandwich + frugt + 
grønt 
Kaffe, te, vand 
(kan spises under 
velkomsten) 

Fra 18.10: 
Kaffe, te og kage 
 

Kom og få viden om økonomi, pensionsordninger og hvordan deltidsansættelse, barselsorlov 
mm. påvirker din livspension. Du kan også få råd fra en advokat om klassiske familiesituationer, 
skilsmisser, dødsfald, mulige faldgruber og ikke mindst få svar på dine spørgsmål. 
Og du er velkommen til at tage en ledsager med!

 

http://www.dsr.dk/midtjylland

