
Nyt fra 
Ringkøbing-Skjern 
Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune - Ved Fjorden 6 - 6950 Ringkøbing - www.rksk.dk - post@rksk.dk - Telefon 9974 2424 - Fax 9734 6691
Telefon- og åbningstider: Mandag kl. 10.00 - 17.00 - Tirsdag - fredag kl. 10.00 - 13.30

Stillinger

 Lærer
Afdeling: Borris Skole
Ansøgningsfrist: 20-09-2019

 Teknisk serviceleder til Fjordglimt Ældrecenter, 
Hvide Sande og Holmbohjemmet, Kloster
Afdeling: Fjordglimt Ældrecenter
Ansøgningsfrist: 23-09-2019

 SSP-vejleder
Afdeling: Ungdomsskolen
Ansøgningsfrist: 21-09-2019

 Musik- og dansklærer til Ådum Børneunivers
Afdeling: Ådum Skole
Ansøgningsfrist: 19-09-2019

 Genopslag - Pædagog til aftenvagt
Afdeling: Center Vest
Ansøgningsfrist: 30-09-2019

 Genopslag - Pædagog
Afdeling: Center Vest
Ansøgningsfrist: 30-09-2019

 Genopslag - Barselsvikariat
Afdeling: Center Vest
Ansøgningsfrist: 30-09-2019

 Engageret sygeplejerske søges 
til botilbuddet Grønbjerghjemmet
Afdeling: Center Vest
Ansøgningsfrist: 30-09-2019

 Rådgiver til Myndighedsteam 
i Handicap og Psykiatri
Afdeling: Specialteam (Handicap og Psykiatri)
Ansøgningsfrist: 22-09-2019

 2 ernæringsassistenter/ kokke
Afdeling: Åkanden, Tarm
Ansøgningsfrist: 07-10-2019

 Sygeplejerske/ social- og sundhedsassistent 
til nattevagt
Afdeling: Centerparken, Videbæk
Ansøgningsfrist: 20-10-2019

Sundhed

Andet

SØNDAGSAKTIVITET 
29. SEPTEMBER 2019 KL. 13-15

PROVSTGAARDS HUS VED 
SKJERN Å’S DELTA

Provstgaards Hus er smukt placeret ved Skjern Å’s 
delta. Det lille hus blev bygget i 1922 af brødrene 
Niels Provstgaard og Søren Kristian Jensen. Brød-
rene Provstgaard levede af naturen omkring sig. De 
solgte bl.a. �isk og gik på jagt efter oddere. Vi går en 
tur ud til deltaet, hvor åen møder �jorden.
Mødested: Pumpestation Nord, 
Fuglsandvej, Skjern.
Turleder: Naturvejleder Sabine Jensen.
Kontaktperson: Sabine Jensen – tlf. 2168 1362.
Praktiske oplysninger: Turen er 6 km.
Tilmelding til kaffe og kage i Provstgaard Hus 
senest 25. september 2019 på tlf. 6086 4219 
Pris 75 kr.

Yderligere information på telefon 9974 1034 
eller sundhedscenter.vest@rksk.dk
læs mere på www.sundhedscenter-vest.rksk.dk

COLORS: KULER
https://kuler.adobe.com/Rio-Na-
ture-color-theme-1291882/

Loppemarked
Vi slår igen dørene op til loppemarked lørdag den 
21. 09.2019 kl. 10.00 – 13.00. Markedet a�holdes på 
Herningvej 114 (Rundkørslen v/ Røgind Kro).
Der vil være mulighed for at købe pølser, brød, øl, vand, 
kaffe/the og kage.
Vel mødt til en hyggelig dag. Fjordparken Ældrecenter - 
Vennekredsen.

Aktivcentret Hvide Sande, Parallelvej 116
Spis og gå hjem: Onsdag den 18.09.2019 kl. 17.00 - 19.30.
Banko: Torsdag den 19.09.2019 kl. 13.30.
www.aktivcentret.hvidesande.rksk.dk

Fjordparken Aktivitetscenter
Tirsdag den 1.10.2019 kl. 10.00: Gymnastik 
- Kom til hygge, samvær og få rørt hele kroppen.
Torsdag den 3.10.2019 kl. 12.00: Høstfest 
- Tilmelding i centret.

Bibliotek

Seniorer

Videbæk Bibliotek
Torsdag d. 3. oktober kl. 9.30-10.15
Mød musikkens magi og syng med Kristine fra Musik-
skolen Ringkøbing-Skjern. Vi skal synge, spille og lære 
nye fagter. Instrumenterne er med i kufferten, hør 
hvilke lyde de gemmer på. Gennem leg og musik vil 
vi gemme rasleæg, danse rundt i ring, synge om fluer, 
næser og hænder. (Også for børn under 1 år).
Gratis billet på riskbib.dk fra torsdag d. 26. sep. kl. 10.00

Musikalsk legestue - med Kristine Mikkelsen - For 1 - 3 årige

Forfatterforedrag - Helle Vincentz - Om eget forfatterskab

Videbæk Bibliotek
Mandag d. 7. oktober kl. 19.00
Helle Vincentz lukker foredragsgæsterne helt ind, når 
hun fortæller om, hvordan hun finder de kontrover-
sielle emner, hun skriver om i sine spændingsromaner, 
grådighed i medicinalindustrien, fusk i fertilitetsindu-
strien og korruption i olieindustrien. Hun løfter bl.a. 
sløret for, hvordan hun udfører sin grundige research.
Køb billet på riskbib.dk - 75 kr. inkl. kaffe/te

Bogcafé - Når virkelighed og fantasi smelter sammen

Her præsenteres et par håndfulde gode bøger under te-
maet ’Når virkelighed og fantasi smelter sammen’. Det 
er bøger hvor forfatterens eget liv i høj grad afspejles i 
romanen. Der er nye og ældre titler og danske og uden-
landske forfattere i en skønsom blanding. Fælles for dem 
er, at bibliotekarerne har læst dem med stor fornøjelse.

Tarm Bibliotek
Tirsdag d. 1. oktober kl. 10.30-11.30

Gratis adgang - bare mød op! Vi byder på kaffe/te/lidt sødt

Bogcafé - Gode bøger

Bibliotekarerne præsenterer et par håndfulde gode bø-
ger til efteråret. Der er nye og ældre titler og danske og 
udenlandske forfattere i en skønsom blanding.

Men fælles for dem er, at bibliotekarerne har læst dem 
med stor fornøjelse.

Skjern Bibliotek
Onsdag d. 2. oktober kl. 10.30 - 11.30

Gratis adgang - bare mød op! Vi byder på kaffe/te/lidt sødt

BOGSALG - Kom forbi og gør en god handel
Videbæk Bibliotek
Tors. d. 3. okt. kl. 10 til søn. d. 6. okt. kl. 22

Kontant betaling til personale eller med Mobile Pay.

For at holde bibliotekernes samlinger aktuelle og indby-
dende bliver uaktuelle og slidte bøger og blade løbende 
kasseret. Det kan også være materialer, som bibliote-
kerne har for mange af. Priser: Bøger 10 kr., cd’er/film 
10 kr, blade 2 kr. Hvis du tør vente, er priserne søndag 
d. 6. oktober kun 5 kr. eller fyld en hel pose for 50 kr.

Vildmarks-Jon - Foredrag v/ Jon Lindberg Jensen
Ringkøbing Rådhushal
Torsdag d. 26. september kl. 19.00
Hør om Jons oplevelser med at overleve i total isolation i 
Alene i vildmarken og hans erfaringer med kampen mod 
naturen og sig selv. For alle, som er fascineret af naturen 
og som overvejer at finde ind til det, der virkelig tæller.
Køb billet på riskbib.dk - 50 kr. inkl. kaffe/te

I samarbejde med AOF og medfinansieret 
af Folkeoplysningens 10 % debatpulje. 

Torsdag d. 26. september kl. 19.00
Hør om Jons oplevelser med at overleve i total isolation i 

VOKSNE

Er du flyttet til 
Ringkøbing-Skjern Kommune?

Så kig forbi vores uformelle 
velkomstcafé i

Torsdag den 26. september kl. 16.00-18.00

Torsdag den 26. september kl. 16.00-18.00

Torsdag  den 3. oktober kl. 16.00-18.00

Mandag den 7. oktober kl. 16.00-18.00

Mandag den 7. oktober kl. 16.00-18.00

Vi glæder os til se dig!

www.flytmodvest.dk 

Børn og Unge
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Omberegning af arbejdsgiverbidrag 
til pensionsordning.
Har du tidligere fået tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i Serviceloven 
og havde du på det tidspunkt en arbejdsgiverfinansieret pensions- 
ordning i forbindelse med lønindtægten?

Så kan du have ret til at få beregnet dit pensionsbidrag på ny.

Ringkøbing-Skjern Kommune · Ved Fjorden 6 · 6950 Ringkøbing · post@rksk.dk · rksk.dk

Omberegning af 
pensionsbidrag

Liv og udvikling i nærheden

Det skyldes, da Ankestyrelsen har 
ændret praksis for, hvordan bidraget 
til pension skal beregnes. 

Grundet forældelsesfristen er der kun 
tale om sager, hvor der har været en 
udbetaling af kompensation for tabt 
arbejdsfortjeneste efter 20. febr. 2015. 

Der kan være tale om en mindre re-
gulering, der vil blive sendt direkte til 
pensionsselskabet. 

Du skal selv henvende dig til Ringkø-
bing-Skjern Kommune, såfremt din sag 
ikke længere er aktiv, og du ønsker at 

få beregnet dit pensionsbidrag på ny. 
Er din sag aktiv, vil den blive korrigeret 
automatisk. 

Vil du have din sag genoptaget kan 
du kontakte Børn og Familie, Ringkø-
bing-Skjern Kommune på telefon 9974 
1017 eller 9974 1132 eller via Digital 
post: born.familie@rksk.dk 

Læs mere om genoptagelse af sagerne 
på www.ankestyrelsen.dk


