Verdens
Hyggeligste
Efterlønskasse

(Det er jo næsten ikke til at opdrive en arbejdsløs med de emsige jobkonsulenter, der er herinde, red.)

LEDER
Kære læser. Velkommen til denne udgave af tidl. DSA’s – nu VHE’s uformelige og uformelle
nyhedsmedie. Og velkommen i VHE, jeg håber du bliver glad for at være her (jeg ved du er
nyansat, for ingen med mere end blot få måneders anciennitet gider læse avisen, red.). Det
var oprindelig meningen, at mediet skulle dokumentere de væsentligste nyheder og
begivenheder i Danmarks Sjoveste A-kasse, men man kan jo ikke være heldig hver gang. Så
lad os bare kaste os ud i det i det nye format. Vi gør det, simpelthen! Du, kære læser
(bemærk ental, red.), og jeg (red., red.). Sammen - FOR DANMARK, nå nej. For
Socialdemokra…..,, nej det var den med Svend mit dem blauen Augen, FOR GRETE – og
MERETE! YES. Sådan…Oooooog værsgo’……..
----Ledelsen og juristeriet har netop været på seminar, hvor man har drøftet VHE’s vision. Den
er nu blevet finpudset og er helt tip top istandsat, og så i den grad klar til at blive søsat.
Faktisk er ledelsen så glade for den, at den i daglig tale omtales som en slags supervision.
Service-Tina har med flere dages forsinkelse udsendt fraværsliste for i overmorgen:
- Vores allesammens Grete (i daglig tale ”mor”, men bliv bare
siddende alligevel, red.) træffes ikke i dag, da hun er i Skælskør
for at indvie Gigthospitalets nye supermarked, REUMA 1000.
- Louise kommer ikke i dag, da hun har høegfeber og et højt
hold i ryggen.
- Pia kommer Slet ikke hele ugen.
- Martin Nældefeber Halvdags går kl. 12 pga. snue.
- Bente 10song kommer ikke foreløbig, men det er nok kun
midlertidigt.
- ESDH Bærbar-Hansen kommer ikke i dag, da hun skal ind og
scannes (nej, ikke ind-scannes, Heidi!, red.), for den virus hun
for nylig fandt på hjemmesiden. (IT er informeret, red.)
- Karen Dimsen kom ikke til julefrosten, af frygt for at danse som et brækket ben.
Efter oprydning af tidl. Michael Virkeligblunds skuffedarium har service-Søren fundet
adskillige remedier til fastholdelse af medlemmerne i VHE. Det drejer sig primært om
indmeldelsesblanketter af fluepapir, dobbeltklæbende tape, langærmede tidl. DSA t-shirts i
størrelse xxxxxxxl (dvs. ærmer så lange som spændetrøjer, red.), reb og snor samt
ankelkæder i armeret jernbeton. (Men fastholde sig selv, det kunne han godt nok ikke!, red.)

Flere kammerater i VHE (nu er alle vist med på hvem vi er, red.) er bestyrtede over, at 25
ørerne allerede blev inddraget, før resultaterne fra underenskomstforhandlingerne nåede at
blive helt udmøntet. For at minimere risikoen for at det samme sker næste gang, overvejes
det at indføre 15-årige overenskomstperioder, så en eventuel skrotning af 50 ørerne i 2014
ikke kommer til at give problemer med mindsteudbetalingen til den tid.
Som sikkert ubekendt er der sket store organisatoriske rokeringer
i VHE, siden menneskerettighedsdomstolen slog fast, at tidl.
DSA’s forbehold overfor arbejdskraftens frie bevægelighed og
familiesammenføring ikke helt holdt vand. På den baggrund har
repræsentanterne fra kvindeligt ledelsesforbund besluttet at
indføre følgende model, der som en slags amagerhylde skal
lægges ned oven på den indtil nu enestående organisation:
- Team Tina (med to ben fra hver lejr)
- Team Service (tidl. Serviceteamet, men de har valgt at peppe sit lidt op) (det var da vist
heller ikke for tidligt, bob bob, red.)
- Team KRIFA (en flok frafaldne ørkentørre vandringsmænd i sandaler og med pjalter på
kroppen) (for et par af dem er der endog tale om særdeles omfangsrige
pjalter, red.)
- Teamchef (tidl. Chef-teamet, men for at gøre det lidt friskere har de valgt at relancere sig)
- Team Høeg (til at varetage kontakten til Falck Healtschare og Svaneapoteket)
samt ikke størst….
- Et tværfagligt barselsprojekt, hvor indtil videre kun Klaus Herstedvester og Jane
Østersøster indgår (da de er blevet gravide med hinanden, red.), efter midl. (ude af drift,
red.) Sine Lysestage hurtigt valgte at barsle med sit eget lille projekt.
Og det bringer os automatisk videre til rubrikken ”Nyt fra
dBio- og -grafklubben”. I denne uge anmelder vi den nye
dogmefilm
fra
Jordemoderforeningen
om
fødselsforberedelse for tværfaglige familiesammenførte,
og af en eller anden grund har vi spurgt Bjandy Dandy
Hobby Bobby Warhol om han gad hjælpe os med at
anmelde denne film, så vi har ganske enkelt (men stadig
uden helt at vide hvorfor det var ham vi fik spurgt, red.)
spurgt ham: ”Hvad siger du til den?” – og han svarede:
”Fed film – fed film, vent lidt, jeg skal lige gispe færdig og
tørre sveden af panden – nej, det er altså en fed film – alle
skal se den. ”Terkel kan knibe” er simpelthen den bedste
film jeg har set siden ”Vinterbørn” – eller var det
”Vinterbyøster” – aaarrrghh, nu kan jeg ikke huske det.”

Heidi/Klaus fra Team Service oplyser, at der er kommet to nye HOTLINE mail-adresser
vedr. den marginalt lille del af VHE, der stadig varetager tidl. DSA’s opgaver, nemlig
følgende:
jegernyuddannetogdeneralleredegalmedmig@dsa-akasse.dk
værnepligtige og førstegangsledige)

(for

nyuddannede,

mantrordeterløgnmennuerdengalmedmigigen@dsa-akasse.dk (for øvrige medlemmer)
Servicemålet for betjeningen i @-HOTLINE er 2-4 ledig-mails pr. uge, men det kan være at
dette mål bliver sat ned i løbet af ugen.
Denne uges ”menu” i kantinen bærer fortsat præg af forårets strejke i sundhedskartellet.
Der er således fortsat tale om et nødberedskab på alle fade, hvor kun fødevarer til de
allermest livsvigtige kropsfunktioner vil blive serveret, som fx svesker, bulgur og
hvedebaserede hvedekerner fra Lillebitteø, masser af - i blind raseri forarbejdede og
sammenblandede - salatbarstilbehør, og et lille drys kanel. Menuen for denne uge kan for
øvrigt ikke længere læses i menuen i Word, men er ved at blive konverteret fra brødtekst til
HTML (det har nu egentlig altid smagt af HTML, red.).

Vi skulle som lovet have bragt en smagsprøve på VHE’s nye dameblad ”Ude og Inde”, men
redaktørerne, der jo er tidl. og nuv. Iben Rødhætte Henriksen, samt mest tidl. men sikkert
snart igen nuv. Bente Klampenborg TiHiHiHihison (der er nu altså vrinsk i det efternavn,
red.), er ikke kommet i gang med artiklen om ”Separationsangst set Udefra”, da de ikke har
haft mod til det endnu.

Teamchef-gruppen ser med stigende skepsis på
deltagelsen i yoga-træningen i Kvæsthuset, og ser
den gerne erstattet af en vækkelsesbølgebevægelse.
”Vi holder et vågent øje med udviklingen, og det er
vist mere end man kan sige om deltagerne, der ofte er
i trance indtil umiddelbart før frokost”, udtaler
Teamchef-gruppen samstemmende, efter de har
været til træning i kor.

VHE’s Sportstillæg – sport og kort – særnummer om VHE’s Olympiske Atleter
Ved de overståede olympiske lege for sagsbehandlere udenfor EØS (i Beijing, Kina, red.)
deltog VHE i følgende discipliner, med sædvanen tro stor succes:
- Claus Schou deltog i maraton-morgenhår, hvor han kom i finalen, men blev
ureglementeret klippet i straffesparkfeltet uden dommeren så det.
- I seniordisciplinen deltog Iben Henriksen og Bente 10song i ludo, hvor de først
blev slået hjem, men siden kom tilbage på banen med lynets hast.
- I 49’er for overenskomstudvalg med deltagelse af FællestilLisMurmannen og Skabelone
Mortensen, lå det i lang tid til guld, røgelse og en ekstra feriedag, men højest overraskende
og helt usportsligt nedlagde det spanske overenskomstudvalg protest, fordi de hævdede at
VHE’erne havde siddet i samme båd som arbejdsgiverne.
I a-kasse MGP (afholdt samme sted for at få dem langt nok væk, red.) stillede Finn Skovmår
Anabolsen op med dette meget aktuelle hit, der dog aldrig kom i finalen:
Langefinger - langefinger - hvor er du?
Her er jeg – her er jeg
g-dag g-dag g-dag
(Så kan man også huske at der går 3 g-dage på en nyledig, hvis der kommer én, red.)

I blindskrift for mænd i 70 kg’s klassen, deltog Martin ”The Mikado
Man” Kvartbert og blev en overlegen vinder, da hans modstander gav op
allerede i 1. omgang, alene ved synet af Martins patenterede (®, red.)
skrifttype i en 12 pitch kursiv og fed udgave, og ikke var i stand til at
skille en eneste pind fra den anden, eller endsige genkende så meget som
en enkelt af dem som værende indenfor en blot nogenlunde anstændig
radius af det internationale alfabet.
I holdcoaching for hold blev det bare til en skuffende sidsteplads, selv om holdet svarede
rigtigt på alle spørgsmålene (det var nok derfor, red.). Som en drastisk konsekvens heraf, har
hele holdet i holdcoaching for hold været på en ekstraordinær træningslejr i kælderen,
under ledelse af Susanne Dambrug og Ghita Mørk-Ruhårh. Som noget helt
ekstraordinært har red. efterfølgende fået lov til at bånde en samtale mellem en af de mest
progress…øh.. prospekti.. … øh …retrospektokalejdosk… . .nejda øh..et eller andet med
fremgangsrige sagsbehandlere (der gerne vil være anonym, red.), og et af de mest besværlige
ledige medlemmer man kan tænke sig vi nogen sinde har haft, nemlig: NN fra Odense (der
har fået sit navn sløret, da Oluf Sjösänd og Tina Liljekonval eller ævler op om bål og brand
og ”fuldmagt mig her” og ”fuldmagt mig der”, red.). Men tilbage til den båndede samtale,
som vi her fra red. egentlig synes er så god, at den er et skoleeksempel i individuel
holdcoaching, og derfor – og nu skal vi nok snart slutte – derfor er den lagt som bagside til
indstik i denne udgave af VSE-sportsnydt – så du kan lægge den under skriveunderlaget, hvis
du under en potentiel mislykket coachingkamp med et måske bedre forberedt og endog
bedrevidende medlem, skulle have brug for lidt inspiration.

SÆRTILLÆG OM COACHINGENS XHV for ordblinde (ABC for jer andre, red.) i VHE
Coaching i VHE er nu indført på samtaleniveau overfor alle ledige og ikke ledige samt
forsikrede af alle andre slags for ikke at tale om efterlønnere (også dem på 6 måneder
erklæring 2 gange om året, red.). Vi bringer her som tidligere appetitvækket et skoleagtigt
eksempel på hvordan en helt igennem velgennemført coaching-samtale kan gennemføres.
Sagsbehandler: Velkommen til VHE, hvad kan jeg coache dig med?
Medlem: Goddag, jeg vil gerne melde mig ledig!
Sagsbehandler: OK, hvad er det værste der kan ske ved det?
Medlem: Jeg har ikke noget arbejde, og tjener ingen penge.
Sagsbehandler: Hvad gør det ved dig at du ikke har et arbejde og ikke tjener penge?
Medlem: Jeg har ikke noget at lave, og ikke noget at leve af.
Sagsbehandler: Hvad tænker du der kan ske ved det?
Medlem: Jeg tænker, at jeg kan dø af kedsomhed, hvis jeg ikke er død af sult forinden.
Sagsbehandler: Hvad er det værste der kan ske?
Medlem: Det værste er nok at dø af kedsomhed, det tror jeg ikke er rart.
Sagsbehandler: Hvad er umiddelbart det du tænker, at du vil gøre ved det.
Medlem: Jeg tænker at jeg vil finde et arbejde, så jeg ikke dør af kedsomhed.
Sagsbehandler: Tror du det er let eller svært at finde et arbejde, så længe du ringer herind og
jeg coacher dig til at finde frem til den løsning, som er bedst for dig?
Medlem: Jeg tænker det nok er svært…
Sagsbehandler: Hvilke tanker går gennem dig, ved tanken om at afslutte denne samtale, og
sige tak for en rigtig god og konstruktiv coaching?
Medlem: Tja, det jeg umiddelbart tænker, er nok at jeg ….dut dut dut dut
Sagsbehandler: OK, men så farvel da, og selv tak.
Medlem: dut dut dut dut dut dut (ja, det er altså ikke medlemmet, men telefonen, der siger
det, red.)
Sagsbehandler: Held og lykke med dit nye arbejde, og hvis du har spørgsmål, er du altid
velkommen til at kontakte VHE.
Medlem: dut dut dut dut dut (stadig ikke medlemmet, men telefonen, red.)
Sagsbehandler: Tja, det gik jo godt! Nu skal det gøre godt med en pause.

