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Om pension:
pension er noget med at 
stoppe med at arbejde. så 
maler man og laver cykler. 
Man kan også have høns. 
Man hygger sig – det kan 
man også, når man ikke er 
på pension.
 Om pensionister:
pensionister er ret 
normale, de arbejder bare 
ikke mere. gamle menne-
sker bliver små, men min 
morfar er nu ret høj.
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 du skAL HoLde AF 

HverdAGen
når man går på pension, får man ikke bare en lang ferie.  
Man får en ny og meget anderledes hverdag. for nogle kan 
den omvæltning blive rigtig svær. derfor er det ikke kun  
pengene, man bør kigge på, når pensionen skal planlægges.

PLAnLæG  din Pension4

det er vigtigt at have 
gang i aktiviteter og 
netværk før den første 
dag som pensionist, så 
man ikke skal starte 
det nye liv fra bunden.
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Jeg Holder af 

Hverdagen
Jeg er vild 

Med den. Hold da Helt ferie 
Hvor Jeg Holder af  

Hverdagen. Jeg Holder 

stinkende  
Meget  

af Hverdagen 
Dan Turréll

”
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F
lere forhold er vigtige, når man 
forbereder sin tilbagetrækning fra 
arbejdsmarkedet. fem, faktisk. det er 
i hvert fald det, Bent Mathiasen, som 

er kursuskoordinator i Ældre sagen, hører, hver 
gang han spørger. og det er uanset, om hans 
kursister får en hel formiddag eller tre minutter 
til at svare. de fem forhold er familie, sundhed, 
bolig, aktiviteter og økonomi. prioriteret i den 
rækkefølge.

Økonomi betyder mindst
det sidste forhold – økonomien – er her, hvor 
lærernes pension kommer ind i billedet, og 
det er naturligt nok den del af din pensionist-
tilværelse, vi synes, er meget vigtig. Men at den 
helt åbenbart ikke er den vigtigste, bekræfter 
sagsbehandlere i danmarks lærerforening, som 
møder medlemmer, der går i pensionstanker.

”nogle bliver overraskede over, at de ikke 
har mere i pension. Men de finder næsten altid 
ud af det alligevel. når tanken om at komme 
væk fra arbejdslivet som lærer én gang har 
meldt sig, er den svær at forlade,” siger Carsten 
larsen fra lolland-falsters lærerforening, og 
hans kollega Christina even fra odsherreds 
lærerkreds bekræfter:

”ofte kommer ældre medlemmer for at få 
at vide, hvornår de har råd til at gå på pension. 
de vil gerne væk. nogle løser det ved at gå ned 
i tid, men blive ved med at betale fuldt ind til 
pension.” 

Pension er ikke en ferie
penge eller ej, så er pensionering en stor om-
væltning, og for nogle bliver det overraskende 
svært. nogle kommer i decideret livskrise. i 
Ældre sagen møder Bent Mathiasen stadig 

flere, som har svært ved overgangen – og de 
fleste er mænd. 

Bent Mathiasens eftertrykkelige råd er, at 
du taler alle fem faktorer godt igennem med dig 
selv og dine nærmeste. og du kan godt starte 
fem år før, du går på pension.

”ellers står du der lige pludselig og har kun 
pensionsselskabernes billeder af, at nu skal du 
ud at rejse, spille golf og drikke rødvin. Økonomi 
er deres fokus: du skal have penge til din ferie 
og dine rejser. det er også rigtigt. Men der er en 
hverdag! vi skal ha’ det godt med os selv, med 
vores ægtefælle, som vi nu skal til at gå op ad. vi 
skal ha’ det godt med venner, børn og børnebørn. 
det kommer ikke af sig selv. det kommer af at 
tale om det og være opmærksomme på det.”

Kom i gang og hold dig i gang
det er vigtigt, at det ikke først er på skærings-
dagen, at man skal til at løbe et nyt livsindhold 
i gang. netop derfor er der en del flere mænd 
end kvinder, der ryger ud i en krise, når de 
kommer på pension. arbejdet har ofte fyldt det 
hele i mændenes liv, og de har ikke et etableret 
fritidsliv ved siden af, som nu kan vokse. de 
bliver derfor ramt hårdt på deres identitet, når 
de stopper arbejdet. 

”de bliver ensomme og sidder hjemme i 
sofaen. Jo længere tid, der går, jo mere social 
fobi får de. det bliver svært at være sammen 
med andre, for de har ikke noget at fortælle. så 
falder selvværdet,” forklarer Bent Mathiasen. 

så det gælder om at komme i gang, så man 
er i gang, når tiden bliver ens egen. der kan være 
mange gode år tilbage, når man går på pension. 
pensionen har ændret sig fra at være en desti-
nation til at være en fase på livsvejen. n

hverdagen …

navn: BenT MaTHiasen 

TiTel: seniORkOnsulenT

ansaT: ælDRe sagen 
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alder er ingen hindring. 
de 60-89-årige topper 
lykkekurven i danmark. 
de største trusler mod 
lykken er ensomhed og 
dårligt helbred.

top 
5

Hvad fylder mest, 
når vi planlægger 

pension?
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økonomi

Aktiviteter
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sundHed

FAmiLie



lån 10 bøger på biblioteket om hvad som 
helst, du synes lyder spændende, nano-
teknologi, australien, fotografering – alt duer.

skim bøgerne igennem – nærlæs kun de 
afsnit, der lyder mest interessant.

skriv en sætning eller to fra hvert afsnit.

nu har du en lang liste over ting,  
der interesserer dig.

find grupper eller foredrag om de emner.  
kom af sted – op af sofaen ud at smage på 
livet. du finder det rette hen ad vejen.

Find
 

insp
irat

ion

BenT MaThiasens 
goDe råD  
Til aT KoMMe i 
gang
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danmark er fuld af 
aktive pensionister, 
og der er altid en 
gruppe eller et 
netværk, du kan 
koble dig på.
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DeT siger sPecialisTen!8

Du skriver i Din bog, at 
menneskets essentielle 
levetiD er 45 år. HvaD  
betyDer Det?
fra naturens og evolutionens synspunkt burde 
vi dø, når vi er 45 år. så har vi nemlig sikret 
artens videreførelse; vi har reproduceret os 
og sørget for vores afkom, til de selv kan repro-
ducere. de år, det tager at nå dertil, er vores 
essentielle levetid. vores liv derefter er, fra et 
biologisk synspunkt, spild af tid. igennem det 
meste af vores arts historie har vi da heller ikke 
levet længere. Men læg mærke til, at vi ikke 
er døde af alderdom. vi er døde af sygdom og 
infektioner, i kamp, som et måltid for et dyr 
eller i en ulykke. 

gennem fællesskaber, sprog, samfund 
etc. har vi så gjort os i stand til at undgå og 
overkomme de trusler mod vores liv, og nu kan 
vi leve dobbelt så længe, som naturen egentlig 
har udviklet os til. det vidunderlige er, at intet 
i vores biologi modarbejder det projekt. der er 
ikke nogen installeret fjende i kroppen, ingen 
skadende bremsemekanisme, der tæller ned til 
vores sidste hjerteslag, når vi er 45. tværtimod. 
vores krop prøver ihærdigt på at hjælpe os med 
at holde os i live så længe som muligt. vores 
krop er vores ven, og den forbliver vores ven.

aldringsforandringer er forsvar
Mange af de forandringer, vi oplever med 
alderen, er kroppens forsvar. fx daler næsten 

alle hormonniveauer. det bidrager til vores 
overlevelse, fordi produktion af hormoner er en 
meget bekostelig proces for kroppen, som er 
unødvendig, nu når vores reproduktion er over-
stået. kroppen økonomiserer med sin energi. 

at vi får mere fedt på kroppen er en for-
svarsmekanisme, for knogler bliver svagere, 
når vi ældes, og fedt beskytter i nogen grad 
mod brud, hvis vi falder. og bliver man syg, 
er det også nemmere at blive rask, hvis man 
har noget fedt på kroppen. Blodtrykket og 
sukkerniveauet bliver lidt højere hos ældre 
mennesker, og det er en forsvarsmekanisme. 
vores krop arbejder hele tiden på at forblive i 
live. så vores BMi og blodtryk og blodsukker 
skal ikke være det samme, som da vi var 30 

det overFLødiGe Liv 
Pensionistlivet starter, når vi er færdige med at arbejde og slutter, når vi dør. Punktum. Men hvornår er 
vi for gamle til at arbejde? Og hvor længe skal vi regne med at leve derefter? Mens politikerne diskuterer, 
har [Pan’sjo’n] spurgt en aldersforsker, om biologien kan hjælpe os med svar. 

suresH rAttAn er 

ph.d. dr. scient. og lektor ved 

institut for Molekylærbiologi og 

genetik ved aarhus Universitet, 

hvor han forsker i aldring. Han 

har netop udgivet den populær-

videnskabelige bog ”alder”.
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år. Udfordringen er, at videnskaben endnu ikke 
kan fortælle os præcis, hvilket niveau der er 
det bedste. der er generelle anbefalinger og 
individuelle anbefalinger. 

men kroppen bliver jo 
svagere meD alDeren?
Ja, kroppen svækkes, ikke mindst fordi den skal 
yde meget længere, end den er udviklet til. den 
bliver slidt, bliver langsommere, og før eller 
siden går noget galt her og der. det kan starte 
tidligt med, at vores hår mister farve eller 
bliver tyndere, vi skal bruge læsebriller, vi skal 
bruge høreapparat.

Med alderen går alt langsommere, lige me-
get hvor sund du er. en 105-årig japaner, som er 
det bedste eksempel på en perfekt sund krop 
- løb 100 meter på 42,2 sekunder. Usain Bolt 
løber den samme distance på 9,5 sekunder. det 
er, hvad aldring er – alt går langsommere. 

kan Du pege på nogle  
forDele, Der kommer  
meD Høj alDer?
vores hjerne bliver langsommere til at opfatte 
og lære nyt – men til gengæld den bliver hur-
tigere til at analysere og se mønstre. den kan 
hurtigere omdanne information til viden.

og så er det min oplevelse som 61-årig, at 
der er andre fordele, der kommer med alderen: 
vi udvikler mere empati, stærkere intuition, vi 
bliver visere, mere tolerante og mere fri.

det er i hvert fald, hvad jeg selv tror på om 
alder. Men disse egenskaber er selvfølgelig me-
ningsløse, hvis det kun er mig selv, der ser dem. 
Hvis andre ikke anerkender dem, hvis jeg som 
et gammelt menneske bliver betragtet som en 
byrde, og jeg bliver kørt ud på et sidespor, så er 
det jo ikke meget værd.

Man kan ikke måle sundhed
i Den ene enDe af vores 
pensionistliv er Der et 
tal, en alDer, Der bestem-
mer, Hvornår vi er gamle 
nok til at gå på pension. 
kan biologien tilbyDe en 
mere meningsfulD måDe 
at bestemme Det på? 
et tal er nemt. Man spørger ”Hvor gammel er 
du?”, og man får et tal som svar. det tal siger 

bare ikke noget om, hvor velfungerende ens 
krop er, eller hvordan ens livsbane fremover 
bliver. Biologisk kan man have forskellig alder, 
når man har levet i fx 65 år. problemet er, at 
der ikke findes nogen videnskabelig måde, 
hvorpå vi kan måle sundhed eller aldring. der er 
lavet forsøg, hvor man har målt på 60 såkaldte 
biomarkører, blodprøver, gener, proteiner, etc., 
men der er intet anvendeligt kommet ud af 
det. en biologisk aldersmarkør skal jo både 
kunne fortælle, hvad der biologisk er sket til 
nu, og hvad der kommer til at ske. det øger 
variablerne uendeligt. ikke mindst fordi vi hele 
livet bliver mere og mere individuelle.

i Den anDen enDe af pen-
sionistlivet er vores livs 
afslutning. kan biologi-
en Hjælpe os til at regne 
uD, Hvor mange år vi skal 
spare op til?
til nu kan videnskaben ikke sige noget om 
individet. der er for mange ubekendte variable 
faktorer. så ingen kan forudsige dødstidspunk-
tet for et individ – den forventede levealder er 
bare statistik. der er folk, som lever fuldstæn-
dig sundt, fysisk, psykisk og socialt, og som 
alligevel dør tidligt af kræft, hjerteanfald eller 
lignende. og alle kender en onkel, som røg 40 

cigaretter om dagen og aldrig motionerede, 
men som blev 96 år.

du kan du ikke forudsige overlevelse eller 
sundhedstilstand for et individ. selv når det 
gælder genetiske sygdomme, er der kun tale 
om sandsynligheder – ikke absolutter. 

på samme måde kan man heller ikke sige 
noget om, hvilke dele af kroppen der vil ældes 
hurtigst eller give op først. Bliver jeg døv, får 
jeg hjerteproblemer, får jeg en demenssyg-
dom? selvfølgelig spiller gener og livsstil ind. 
Men intet er sikkert.

så Der er ikke et trick 
til et langt liv?
nej! for nylig blev en italiensk kvinde på sin 117. 
fødselsdag spurgt om det samme, og hun kun-
ne fortælle, ”Jeg spiser to rå æg hver dag”. det 
er muligt, at det har betydet noget for hende, 
men det er helt sikkert, at det ikke kan over-
føres til andre, der ønsker et langt liv. Hvert 
individ lever sit eget liv. vi er næsten ens, når vi 
bliver født, men vi er originaler, når vi dør. det, 
som kommer til at ske med min krop, kommer 
ikke til at ske med din! ikke to individer er ens. 
ikke engang tvillinger. det er livets kontinuum. 
vi lever ikke under en deterministisk kontrol fra 
gener eller proteiner eller livsstil. vi lever vores 
eget liv, og vi dør vores egen død.

vi prøver i dette samfund desperat at und-
vige alder. tænk bare på det absurde begreb 
anti-aging! vi taber! vi bliver ældre, så det 
bedste vi kan gøre, er at acceptere det. aldring 
er et fænomen, du er nødt til at leve med. den 
eneste måde at standse aldring på er ved at 
dø. n

vi prØver  
i dette saMfUnd  

desperat at  

Undvige alder.  
Men den kaMp taBer vi.  

aCCepter det. 
suresh raTTan, BiogeronTolog og leKTor  

veD aarhus universiTeT,  
forsKer i alDringens Biologi

”
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For gammel? Gammel nok? Hvornår  er det rette tidspunkt?
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sTigenDe PensionsalDer

  E r  d u  f ø d t
E r  d i n  

f o l k E p E n s i o n s  a l d E r

før 1. januar 1954 65 år

1. jan 1954 - 30. juni 1954 65 ½ år

1. juli 1954 - 31. dec. 1954 66 år

1. jan 1955 - 30. juni 1955 66 ½ år

1. juli 1955 - 31. dec. 1962 67 år

efter 1. jan 1963 68 år

der pågår livlig og i nogle tilfælde indædt diskussion 
om pensionsalderen lige nu. Hvornår er det rimeligt  
at gå på pension? følger vores nedslidning vores alder? 
Hvor mange år er det rimeligt at leve på pension?

hvornår Kan Du gå På Pension?
Betingelserne for at du kan begynde at få din  
lærerpension udbetalt, er 

1    der må ikke være mere end fem år til din folke-

pensionsalder. (Hvis din pension er oprettet før 1. maj 

2007, kan du begynde at få den udbetalt, når du fylder 60 år.)

2    du skal være gået ned i tid eller fratrådt dit 

arbejde for at få pension.

10



For gammel? Gammel nok? Hvornår  er det rette tidspunkt?

lene, afprøve alle forskellige scenarier, du kan 
forestille dig. og bare rolig - du kan altid hoppe 
ud igen. du har ikke sat noget i gang, før du har 
skrevet under med din nemid.

fleksibel pensionering til fremtiden
til nu er det ikke så mange medlemmer, der har 
benyttet sig af mulighederne. 11 har brugt pau-
seknappen, og 11 er gået på delpension. Men 
det er ikke så overraskende ifølge pensionsråd-
giver i lærernes pension, annelise rosenberg.
”Mange af de medlemmer, der lige nu planlæg-
ger deres pension, er stadig med i efterløns-
ordningen. når det ebber ud, vil de fleksible 
muligheder i lærerpensionen givetvis blive 
brugt mere,” siger annelise rosenberg.

”og så skal man huske, at én ting er, at pen-
sionsordningen åbner mulighed for fleksibel 
tilbagetrækning. Men arbejdsgiverne skal altså 
også være med på ideen.” n

lærernes pension har reageret på et ønske fra 
medlemmerne om fleksibilitet i forhold til pen-
sioneringstidspunkter. derfor er der i pensions-
ordningen både mulighed for at trappe gradvist 
op for pensionen og for at gå tilbage til arbejde 
i en periode, efter at pensionen har været sat 
i gang, og så stille pensionsudbe talingerne på 
pause imens.

Du kan trappe ned
Hvis du i samråd med din arbejdsgiver får 
mulighed for at trappe langsomt ud af arbejds-
livet, er der mulighed i din pensionsordning for 
at gøre det. du kan nemlig gå delvist på pen-
sion - gå ned i arbejdstid og få en tilsvarende 
del af din pension udbetalt. går du fx 40 % ned 
i tid, kan du få 40% af din pension udbetalt.

Du kan tage en pause og vende  
tilbage til arbejde
Måske finder du ud af, når du er gået på pen-
sion, at det alligevel var lidt for tidligt for dig, 
og du har lyst til at arbejde nogle år eller måne-
der mere. det kan godt lade sig gøre, selv om 
du har sat udbetalingen af din pension i gang. 
du kan nemlig sætte den på pause. det kræver 
bare at du ringer til os og beder om det. 

fleksibiliteten omfatter den del af din 
pensionsordning, som er den livsvarige alders-
pension.

Det er ikke gratis
Husk, at du ”spiser” af din pension, når du går 
på delpension, så der er mindre til dig resten af 
livet, end hvis du arbejder fuld tid frem til din 
folkepensionsalder. du skal også vide, at din 
invalidepensionsdækning falder bort, når du 
sætter din pension i gang – lige meget om du 
er på delpension, eller du holder en pause. 

Prøv! – der sker ikke noget
log dig ind på hjemmesiden og se, hvad du kan 
få udbetalt i pension. Her kan du lege med tal-

Gør-dET-sElv-  
pEnsion
3.237 – så mange medlemmer 

satte i 2016 selv gang i udbetaling 

af deres alderspension eller alders-

sum via hjemmesiden. Det svarer 

til næsten 90 procent af alle, der 

startede pensionsudbetalinger.
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PssT …  
Du Der unge lærer:

ja – der er mange, mange år 

til noget af dette her bliver 

aktuelt for dig. Men du kunne 

lige regne på, hvor meget 300 

eller 500 kroner om måneden 

indbetalt nu, kan blive til på 

de mange, mange år. 
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-tillykke med i går, Gulli.
Den unge dreng stopper op på sin vej fra  
det ene klasselokale til det andet.  

- Tak, siger gulli og introducerer:
- Det er jC – han er en af mine elever i den 
anden klasse. 

stolthed pibler ud af alle sprækker i gullis 
rustne, velbrugte matematiklærer-stemme. 

- Var du her ikke i går? spørger hun.

- jeg kom for sent. 

- fjols, lyder det venligt.

- jamen, blev du ikke først ansat den 10.?

- Det mener jeg jo. Men oppe i skolevæse-
net står, at jeg er ansat den 1. så jeg blev 
fuldstændig taget… 

- Med bukserne nede? griner jC.

- ja, gulli slår en høj latter op, - det gjorde 
jeg, jC. 

jC går videre, og gulli fortæller, hvilken dej-
lig dreng, hun synes, han er. som om  
det ikke stråler ud af hende. 
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55 år som lærer
den 1. marts 2017 fik gulli seiersen sig en over-
raskelse. der var samling i aulaen, blomster, 
klapsalver og taler – for hende. den dag havde hun 
nemlig ifølge kommunens kalender – og ikke helt 
i overensstemmelse med hendes egen - været 
ansat som lærer på gentofte skole i 55 år.

gulli seiersen er 75 år, hun arbejder på fuld 
tid, og hun har ingen aktuelle planer om at gå på 
pension. 

elsker sit arbejde
årsagen til, at gulli seiersen bliver ved med at 
arbejde, er såre enkel: Hun kan li’ det!

”Jeg går glad i skole hver dag, jeg kan li’ at 
have gode kolleger og at snakke med de unge. 
det gør jeg meget – for at kende dem, så de 
mærker, at jeg er her for at hjælpe dem; jeg er ikke 
bare den irriterende matematiklærer. Jeg elsker at 
sidde i weekenderne og lave opgaver til dem.” 

oplever ikke pres
da skolen for nogle år siden var nødt til at 
tage afsked med tre lærere, spekulerede gulli 

seiersen på, om det mon ville blive hende, når 
nu hun var så gammel. det blev det ikke. der er 
heller ingen, der presser på for at få gulli til at 
gå på pension. ikke mere.

”Mine børn kunne godt finde på at foreslå 
det for nogle år siden, men ikke længere. ver-
den har accepteret, at der ikke er noget at gøre. 
det her er mit liv, og jeg bliver”, ler gulli.

Dårligt helbred eller dårlig ledelse  
kan gøre udslaget
det eneste, der kunne få gulli seiersen til at 
overveje at gå på pension, er, hvis helbredet 
svigter, ”og måske hvis man får en ledelse, 
man ikke bryder sig om. Jeg har dog overlevet 
ni inspektører og tre skolelove, ikke mindst 
fordi jeg har nogle gode kolleger.” 

Hun har ingen planer om eller lyst til at 
trappe ned og be’ om færre timer, og indtil 
videre har hun heller ingen anelse om, hvornår 
hun kommer til at gå pension.

”det bliver, når jeg bliver gammel.”   
og hvem ved hvornår det sker?

JeG Går På Pension, når   JeG bLiver GAmmeL

Jeg Bliver HØJ af traner

når jeg sidder i min 
have og ser tranerne 
kredse over mit hus, 
bliver jeg helt høj.

lars nørgaard andersen 
nåede egentlig aldrig at 
blive træt af sit lærerliv. 



”Man skal gøre sig 
umage” er et af gullis 
eviggyldige valgsprog. 
dem har hun så mange 
af, at nogle af hende 
elever en dag forærede 
hende en æske honning-
ristede hvedekorn med 
navnet ”gullis guldkorn”.
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Det sværeste er ikke i skolen
gulli seiersen oplever ikke, at arbejdet er blevet 
vanskeligere, fordi hun er oppe i årene. Men 
livet i folkeskolen har selvfølgelig forandret sig 
på 55 år. 

”alt det digitale er jeg ikke interesseret i, og 
jeg synes ikke, det er sjovt. Heldigvis er mine 
kolleger søde til at hjælpe mig, så mine elever 
kan det samme som de andres.”

Hun hører også om, at lærere i indskolingen 
har nye udfordringer med børn, der er vant 
til at være små stjerner derhjemme. Men i 
udskolingen, hvor gulli underviser, er børnene 
gode til at arbejde sammen. til gengæld kan 
forældrene være en udfordring.

”Mange af de unge har urimelige vilkår med 
vanskelige forældre. forældre, der er meget 
engagerede, men det er jo kun fordi, de elsker 
deres barn. ”

Det svære er at være den eneste
for gulli seiersen er det sværeste ved at fort-
sætte med at arbejde i så høj en alder, at hun er 
ret alene om at gøre det.

JeG Går På Pension, når   JeG bLiver GAmmeL

Jeg Bliver HØJ af traner ”det lyder som en kliche, men det er jo sandt, 
at der ikke er to dage, der er ens for en lærer. 
der har da været dage, hvor jeg ikke syntes, at 
det hele var så fantastisk morsomt, men alt 
i alt har det været fint hele vejen”, siger lars 
nørgaard. 

lars er 64 år, og han har været pensionist i 
godt 2½ år. det var heller ikke fordi, han følte 
sig gammel, han gik på pension. slet ikke. 

”når nogen spørger, siger jeg, at jeg kun 
føler mig halvgammel”. 

alligevel besluttede han, allerede da han var 
omkring 60, at han ville gå på pension når han 
fyldte 62. da havde han været lærer i 37 gode 
år og optjent fuld pension, og der var mange 
andre ting, som han havde lyst til at bruge 
mere tid på. det kunne godt lade sig gøre.

”Jeg regnede ud, at hvis jeg gik som 62-årig 
ville jeg få en nedgang på 4 % i den fulde pen-
sion. det kunne jeg sagtens leve af”. 

fuglene trak
næsten hele sit liv har lars interesseret sig for 
fugle, og han har rejst på fuglekig i hele verden. 

Men fugle lever og trækker efter deres egne 
skemaer, som ikke altid passer med en dansk 
folkeskole. 

”som lærer er man bundet af, at man skal 
rejse i skoleferierne. nu har jeg mulighed for at 
rejse ud på andre tidspunkter, og det nyder jeg. 
for eksempel var jeg i Japan i januar for at se på 
japanske traner og beringshavørne”.

turene tager han både alene og sammen 
med andre, nogle gange som rejseleder i 
dansk ornitologisk forening, en forening, hvor 
han lægger mere og mere af sin tid i frivilligt 
arbejde. 

ikke den store forberedelse
lars gjorde ikke noget særligt for at forberede 
overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv. 

”de formelle ting var hurtigt overstået. det 
hjalp inspektøren fint med. og da jeg gik på 
sommerferie sidste gang, efter at være blevet 
klappet ud – det var en stor oplevelse – så var 
det sådan, det var”, siger lars nørgaard. 

det har heller ikke været svært for ham at 
vænne sig til det nye liv. den eneste gang hvor 

det lige rykkede lidt, var den dag i august, hvor 
han vidste, at nu sad kollegerne på skolen og 
spiste rundstykker og skulle i gang den første 
dag efter sommerferien. Men ellers er det gået 
stille og roligt uden de store overraskelser. 

Det går stærkt, når man melder sig ud
Men én ting undrer ham: Hvor hurtigt et 37 år 
langt liv som lærer kommer på afstand.

”Jeg læser stadigvæk folkeskolen. Men der 
går ikke lang tid, før jeg støder på navne, jeg 
ikke kender, eller et ord jeg ikke har hørt. Man 
bliver utroligt hurtig iagttager i stedet for 
deltager”, forklarer lars.

det samme oplever han, når han er tilbage 
på sin gamle skole. et par gange om året bliver 
pensionisterne inviteret. og så er meget alle-
rede forandret.

”Jeg tjekkede på personalelisten og så en 
masse navne, jeg ikke kendte. allerede nu tror 
jeg, at halvdelen af lærerværelset er skiftet 
ud. Meget er forandret. der er ingen telefon på 
lærerværelset. det går stærkt, når man melder 
sig ud. n

”alle mine venner gik på pension for 10-15 
år siden. de rejser og får andre interes-
ser. de er søde til at invitere, men jeg siger 
som regel nej tak. når jeg kommer hjem fra 
arbejde ved 17-18-tiden, så er jeg træt, og når 
så du har sagt nej tilpas mange gange, så er 
du ikke med i den gruppe mere. Jeg synes, 
man bliver lidt ensom af det.  Men så har jeg 
glæderne ved skolen, og der er mange.” 

livet efter arbejdslivet
Hvad gulli vil bruge tiden på, når hun en 
dag går på pension, ligger ikke fast. Hun vil 
gerne i gang med noget, men det bliver nok 
hverken bridge eller golf. Måske går hun 
til filmen. Hun var med som statist-gæst i 
thomas vinterbergs film »festen« i 1998, 
og det vil hun gerne gøre mere af. der har da 
også været bud efter hende til filmen »sub-
marino«, hvor hun skulle spille en gammel 
dame – men det gik ikke. selv om gulli på 
sygesikringsbeviset havde alderen, var det 
ikke muligt at sminke hendes ungdommelige 
udstråling væk. n



AFkAst

oGså børn 
af MeDleMMer  
får forTrin
som noget helt nyt får børn 
af medlemmer nu også 
en fortrinsret til samtlige 
lærernes Pensions boliger. 
Børn af medlemmer har dog 
2. prioritet i forhold til med-
lemmer – men altså fortrin i 
forhold til helt udefra kom-
mende, der gerne vil leje.

Nyt

11,3 procent – så højt blev afkastet på 
lærernes pensions investeringer i 2016. det 
placerer lærernes pension helt i top blandt 
samtlige pensionsselskaber. der har været 
positivt afkast på stort set alle investerings-
områder, men især investeringer i de så-
kaldte emerging markets bidrog til det flotte 
resultat. Betegnelsen dækker over markeder 
i lande, der også traditionelt betegnes som 
udviklingslande, og det har blandt andet 
være kina, rusland, Brasilien og indien. på 
emerging markets-området har vores forval-
tere klaret sig bedre end markedet generelt.

fordi vi har solide reserver og nemt klarer 
finanstilsynets forskellige stresstests, kan 
vi investere lidt mere risikofyldt – på marke-
der, hvor det både kan gå meget op og ned, 
som fx de såkaldte emerging markets. det 
illustreres af, at det i 2015 gik ret meget ned 

netop her. Men i 2016 genvandt vi det tabte 
– godt og vel.

investeringsstrategien for de kommende 
år indebærer, at selskabet fortsat kan inve-
stere i områder, hvor der er bedre muligheder 
for høje afkast, men også større risiko for 
tab.

husk, pensionsopsparing  
er et maratonløb
i lærernes pension glæder vi os altid, når det 
lykkes os at skabe gode afkast, og det skal 
du som medlem også bare gøre. Men fordi 
din pensionsinvestering er en meget langsig-
tet investering – tænk på, hvor mange år der 
går fra din første indbetaling til den første al-
derspensionsudbetaling – så er det afkastet 
over flere ti-år, der tegner billedet af, hvor 
godt det er lykkedes os. n

BranCHens Bedste afkast
trods stor uro i verden rundede lærernes pension 2016 af 
med branchens bedste afkast på hele 11,3 procent. især in-
vesteringer i emerging markets bidrog til det flotte resultat.

15

10

5

0

-5

-10

-15

GennemsnitAFkAst Før skAt

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

lærernes pensions investeringsafkast 
igennem de seneste ti år. gennemsnitligt 
har afkastet ligget på lidt over 6% før skat.
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langt, langt ude i nordsøen ligger 
det tyske havvindmølleprojekt veja 
Mate, som lærernes pension er 
medinvestor i. projektet har, helt 
ifølge tidsplanen, leveret sin første 
strøm fra den første vindmølle uden 
problemer. Bygningen af dette hav-
vindmølleprojekt blev begyndt for 
et år siden, i april 2016, og det vil stå 
helt færdigt i slutningen af 2017. når 
projektet er fuldt udbygget, kan det 
producere 1,6 terawatt-timer grøn, 
vedvarende elektricitet om året. det 
er nok til 400.000 husstande.

Grøn
wattfra nord

investerinG

enDnu eT
VinDMøllePROjekT

går på vingerne

nybyggeri i nørresundby
der er flere danske ejendomsinvesteringer på vej. Med en investering 
på 250 mio. er der taget hul på opførelsen af 143 lejligheder i nør-
resundby. Byggeriet ligger lige ud til limfjorden og kommer til  
at rumme boliger til både familier, enlige og studerende. 

Boligerne bliver af den samme høje kvalitet, som kendetegner 
lærernes pensions øvrige byggerier, og her kommer selvfølgelig 
både energirigtige hvidevarer og solceller. 

fortrinsret til medlemmer af lærernes Pension
de første lejligheder vil efter planen være klar til indflytning den  
1. november 2018, og som altid har du som medlem, eller som barn 
af medlem, af lærernes pension fortrinsret til lejlighederne. der er 
allerede åbnet for en interesseliste, du kan blive skrevet op på. find 
den via lppension.dk. Udlejningen starter i foråret 2018. du kan følge 
med i de kommende numre af [pan’sj’on] eller på lppension.dk. n
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GennemsnitsrentePrinciPPet  

– forenklet forklaret
AFkAst 
lærernes pension investerer medlemmernes 
penge i forskellige aktivklasser, fx aktier, 
obligationer, skov, ejendomme og vindmøller. 
nogle klasser har høj risiko. de kan gi’ et højt 
afkast, men man løber også en risiko for at 
tabe penge. andre har en lav risiko. Her er det 
svært at opnå den store gevinst, til gengæld 

er faren for tab mindre. vi kan ifølge loven ikke 
bare investere hele formuen med høj risiko. 

pengene fordeles i de forskellige klasser 
efter en investeringsstrategi, som bestyrelsen 
beslutter for nogle år ad gangen. i 2016 blev det 
samlede afkast på 11,3 % – det svarer til 9,6% 
efter skat. det var mere end forventet.

FæLLeskAsse 
lige som investeringen foregår i et fællesskab – man 
kan ikke se, om en investeret krone er din eller din kol-
legas, om lige dine penge gik til obligationer eller blev 
sat i vindmøller – så kommer det afkast, investeringerne 
bringer, også ned i det, vi populært kalder fælleskassen. 
fra fælleskassen tager vi så penge til at tilskrive depot-
rente til medlemmernes pensionsordninger. depotren-
ten svinger ikke bare med afkastet. vi udjævner den.

i 2017 er depotrenten lavere end det afkast, vi fik i 
2016. andre år har depotrenten været højere end det 
afkast, vi har opnået året før. 

fordi vi investerer i fællesskab, får alle medlemmer 
investeret med den samme risiko og chance. derfor får 
alle også den samme depotrente.
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dePotrenten 
Bestyrelsen fastsætter depotrenten ud fra, hvor 
stor bufferen er og fra forventningen til hvilket 
afkast, der vil komme på investeringerne. i øjeblik-
ket er forventningen, at afkastet vil blive 3,75 % i 
gennemsnit om året de næste 10 år.

vi vil altid gerne have et minimumsbeløb i fæl-
leskassen – det vil vi have i reserve. vi forventer 
ikke samme høje afkast i 2017, så afkastet fra 
2016 er med til at sikre, at lærerne også i de næste 
år kan få en pæn depotrente.

depotrenten er altid blevet fastsat for et år ad 
gangen, men bestyrelsen kan ændre renten når 
som helst. 

du får depotrente på din opsparing, også efter 
du er gået på pension.

FæLLeskAssen vokser  
oG skrumPer
i år, hvor medlemmerne får mindre i  
depotrente, end der kommer ind i 
afkast, vokser fælleskassen. i år, hvor 
afkastet er lille, eller hvor der måske er 
tab på investeringerne, bruger vi noget 
af det oparbejdede overskud til at be-
tale depotrente til medlemmerne. lidt 
som en bufferkonto i en privatøkonomi.



HAr du 
nok? 
tag et pensionstjek
det kan være svært at vide, om man har sparet 
nok op til sin alderdom. for at hjælpe dig med at 
få en fornemmelse, har vi udviklet ”pensionstjek-
ket”, som du kan tage på vores hjemmeside. en 
tommelfingerregel siger, at hvis du i alt får, hvad 
der svarer til 70% af din slutløn i pension, så er det 
fint for de fleste. 

i dag kan alle under 60 år, som har en alminde-
lig lærerpension, tage pensionstjekket. vi arbej-
der på at udvide kredsen og styrke rådgivningen 
om, hvad du kan gøre, hvis din pensionsprocent 
ligger i underkanten. 

er du fyldt 60 år, kan du selvfølgelig altid logge 
dig ind på planlæg din pension og se, hvad du kan 
forvente og lege med forskellige scenarier for din 
egen tilbagetrækning fra arbejdslivet.

70%

Lad os mødes på Facebook
siden vi startede på facebook, har vi fået mange gode spørgsmål, kritiske kommen-
tarer, sjove bemærkninger og opmuntrende rygklap fra medlemmerne. tak for det!

fra os er det budskaber som ’vær med i Medlemsforum’ og ’du får fed depo-
trente’, der nåede ud til tusindvis af lærere. en helt igennem autentisk julesang, 
sunget a cappella af bestyrelsen og uden play back, vakte jubel. det samme gjorde 
adskillige fuldstændig analoge pensions-jule-øl og sommerfest-lagkager, der blev 
udloddet i hyggelige konkurrencer. kom og vær med – find os på facebook. 

HUsk, vi Har Udvidet åBningstider 

på telefon og CHat 
Har du spørgsmål til din pensionsordning, er pen-
sionsrådgivere klar til at hjælpe dig ved telefo-
nerne eller på chatten fra 8:30 til 20:00 mandag 
til torsdag, og 8:30 til 15:00 om fredagen.

i 2016 var den gennemsnitlige ventetid på 
telefonerne 26 sekunder, den gennemsnitlige 
samtale varede under fem minutter, og medlem-
mernes tilfredshed med samtalerne var høj.

så du kan bare ringe 

70 21 61 31 2.700 
medlemmer tog et pensionstjek i 2016. 
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FLere bruger  
hjemmesiden 
antallet af brugere, der besøgte vores 
hjemmeside steg i 2016 til ca. 127.000 
fra ca. 74.000 i 2015. det er en stigning 
på 73 %. især den personlige postmappe, 
hvert medlem har liggende på sin egen 
profil, bliver meget besøgt. det skyldes 
sikkert, at det er så nemt. der er ofte  
link direkte til postmappen i de breve,  
vi sender til medlemmerne i e-boks. 

så når du får dit årsbrev fra os i  
e-boks her i foråret, så følg linket og 
aflæg din pensionsordning et visit.

også via tablet og mobiltelefon
selv om besøg fra computere udgør  
næsten to tredjedele, kommer stadig 
flere ind på hjemmesiden fra tablets  
eller smartphones. det er næsten 
udelukkende apple-produkter, lærerne 
bruger, når de er mobile. 

37.500
af dine kolleger har allerede 
givet os deres mail-adresse

vi vil gerne have din mailadresse fordi …
•	 vi vil udnytte mulighederne for at give dig en bedre service 

– uden at øge omkostningerne
•	 det er hurtigt at kontakte dig via mail
•	 det er billigt at kontakte dig via mail
•	 vi kan sende dig links, så du kan komme direkte videre og 

lande det rigtige sted på hjemmesiden, når du har logget 
ind – i samme stund, som du læser mailen. vupti!

•	 vi kan på den måde tilbyde dig hyppigere og mere rettidig 
rådgivning, som ville blive alt for dyr, hvis vi skulle gøre 
det løbende via post eller eBoks.

Til gengæld lover vi at …
•	 du kun modtager mails fra os, hvis du skal gøre noget eller 

tage stilling til noget. vi arbejder ud fra et meget firkantet 
princip om kun at skrive til dig, når der er noget, du skal 
gøre eller noget, der er vigtigt for lige præcis din ordning. 

•	 vi ikke vil sælge dig noget. som udgangspunkt har du en 
god pensionsordning. Hvis du fx er kommer sent i gang 
med at spare op eller har været på deltid i en række år, så 
kan vi godt finde på at anbefale dig at spare mere op. Men 
det er for din skyld – vi får ikke noget ud af det. 

Må vi få din?

Giv os dinMail:
L o G  d i G  i n d  P å :

lppension.dk
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lærernes pension 
har ca. 5 mia. kroner 
investeret i danske 
børnoterede aktier.

de er 
fordelt på ca. 40  

selskaber. 

i langt de fleste af  
disse selskaber udgør 

lærernes pensions  
ejerandel under ½ %.

i ganske få selskaber 
har lærernes pension 

en ejerandel på omkring 
et par procent.

lærernes pension  
har desuden omkring  

150 mio. kroner investeret  
i ikke-børsnoterede  

danske aktier.

2017 er etik-år

vores

Hvert andet år bliver lærernes pension etiske kodeks gået efter i sømme-
ne. det betyder, at både medlemsfora og bestyrelse diskuterer kodekset 
igennem, ofte på baggrund af seminarer og input fra forskellige eksperter. 
Hensigten er, at vi kontinuerligt sikrer, at kodekset fortsat er relevant og 
tidsvarende, som verden ser ud i dag. 2017 er et etik-år.

aktivt ejerskab
et tema for etik-debat i år bliver spørgsmålet om graden af aktivt ejerskab. 
at bedrive aktivt ejerskab betyder, at man som investor gør sin indflydelse 
gældende i udvikling af de selskaber, man har købt aktier i. det kan fx være 
ved at gå i dialog med selskabsledelsen, enten alene eller sammen med 
andre investorer, eller ved at stemme på generalforsamlinger. anledningen 
til, at dette tema er på etik-dagsordenen i år, er, at komiteen for god sel-
skabsledelse i efteråret 2016 bragte en række anbefalinger til blandt andet 
pensionsselskaber om, hvordan de bør forholde sig til de danske aktiesel-
skaber, som de har investeret opsparerenes penge i. anbefalingerne skal 
skabe øget fokus på den rolle, investorerne kan spille i et aktieselskab. 

Blikket på pengene
det primære fokus for komiteens anbefalinger er økonomisk værdiskabelse 
i selskaberne. investorerne skal med aktivt ejerskab medvirke til, at sel-
skaberne skaber et godt afkast, som i sidste ende sikrer – i vores tilfælde, 
lærerne - en god pension. anbefalingerne indeholder også spørgsmål om 
virksomhedernes samfundsansvar, primært ud fra perspektiv om øget 
afkast, altså at det bedst kan betale sig at agere samfundsansvarligt.

Komiteen anbefaler 
•	 	Udform	og	offentliggør	en	politik	for	aktivt	ejerskab
•	 	Overvåg	og	vær	i	dialog	med	selskaberne
•	 	Beskriv,	hvordan/hvornår	det	aktive	ejerskab	skal	eskaleres	 

– fra dialog til blacklisting
•	 	Samarbejd	med	andre	investorer	for	at	få	gennemslagskraft
•	 	Formuler	en	stemmepolitik,	og	vær	åben	om	stemmeafgivelse	ved	 

generalforsamlinger
•	 	Pas	på	interessekonflikter
•	 	Rapporter	–	evt.	som	en	del	af	årsrapporten.

følg eller forklar
komiteens anbefalinger er det, man kalder ”soft law” – det vil sige, at 
lærernes pension ikke er forpligtet til at følge dem, men at vi skal forklare, 
hvorfor vi i givet fald vælger at gøre noget andet.

mere ansvarlighed

dig og din pension



lærernes pension har i mange år haft lave omkost-
ninger, og den gode stil fortsætter. omkostnings-
procenten faldt nemlig igen og er nu nede på 1,25%. 
dine omkostninger er dermed stadig blandt de 
laveste i branchen.

de 1,25% bliver trukket hver måned af indbetalin-
gerne til din pension. 

fælles administration giver stordriftsfordele
en af årsagerne til de lave omkostninger er et kon-
stant fokus på stordriftsfordele og effektivisering 
i vores administrationsselskab, forca. lærernes 
pension ejer forca sammen med to andre arbejds-
markedspensionsselskaber, nemlig pBU og pka. 

omkostningerne  

er høvLet ned 
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ejenDoMMe i 
invesTerings-
sTraTegien
Bestyrelsen har 
fastlagt, i den 
investeringsstrategi 
der rækker fra 2017 
til 2021, at 7% af 
lærernes pensions 
samlede investerin-
ger skal være i ejen-
domme, når vi når 
frem til 2021. Heraf 
skal halvdelen være i 
danske ejendomme.

Vi tænkerFreMaD

som du kan læse andre steder i dette blad, har 2016 været et rigtig godt afkast-år for lærernes pension, og 
det er blandt andet vores investeringer i ejendomme, der har bidraget godt. 10,8 % blev det samlede afkast for 
ejendomme, og ser man isoleret på danske ejendomme blev afkastet på 19,3%. det svarer til 120 mio. kroner, 
da regnskabet var gjort op. de 70 mio. kroner stammer fra værdistigninger og 50 mio. fra lejeindtægter.

godt aFkast  
på danske  
ejendomme i 2016

dig og din pension



lærernes pension passer på mere end  
90 mia. af lærernes penge. vi gør vores  
ypperste for at passe godt på dem, men hvis 
du alligevel er bange for, om vi nu gør det 
godt nok, vil du måske bliver beroliget ved 
at vide, at vi bliver ret nøje kontrolleret. 

ordinære inspektioner hver fjerde år
Med jævne mellemrum - som er på cirka fire 
år – bliver lærernes pension kigget omhyg-
geligt efter i sømmene af finanstilsynet: 
Har vi den kapital, vi skal have? overholder 
vi lovene? følger vi bekendtgørelserne? 
Har vi de rette forretningsgange? er vores 
bestyrelse rigtigt sammensat? retter vi 
ind efter regler om god skik, regnskaber 
og revision? Hvis finanstilsynet ved deres 
gennemgang finder noget, som de mener, 
vi skal gøre anderledes, får vi et påbud. 
og det påbud skal fremgå synligt på vores 
hjemmeside. 

sær-inspektioner
Ud over disse ordinære inspektioner kan 
finanstilsynet også foretage særinspek-
tioner, mindre stikprøveundersøgelser af 
særlige forhold eller områder, som påkalder 
sig interesse på grund af forhold i omverden. 
lærernes pension har ikke været udsat for 
sådan en særinspektion. 

små detaljer
lærernes pension har aldrig i sit 23-årige liv 
som pensionsselskab fået nogen alvorlige 
påtaler, men efter inspektioner er der næsten 
altid noget, finanstilsynet mener, vi kan 
gøre lidt bedre. ved inspektionen i 2012 blev 
vi blandt andet pålagt at optimere vores 
retningslinjer for, hvordan bestyrelsen skal 
overvåge og kontrollere, at leverancer fra  
vores outsourcingpartnere - for eksempel 
vores administrationsselskab, forca - lever 
op til de aftaler, vi har indgået.

vi bLiver overvåget

22 insPektion

5.099 mio. 
større og flere indbetalinger

Medlemmernes indbetalinger steg 
fra 4.800 mio. kroner i 2015 til 5.099 
mio. i 2016. en del af stigningen 
skyldes, at antallet af indbetalende 
medlemmer voksede med knap 
1.000. en del skyldes, at den enkel-
tes indbetalinger blev højere.

5,6%
Depotrenten igen helt i top

Medlemmerne i lærernes pension kan 
i 2017 glæde sig over, at der bliver tilskre-
vet 5,6% før skat til deres pensionsord-
ning. for tredje år i træk er det blandt 
landets højeste. i en tid, hvor man skal 
være glad for ikke at betale for at have 
penge stående i banken, må det vist 
siges at være en meget fin forrentning.

Vidste du det?
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93,1 mia.
formuen vokser

ved udgangen af 2016 havde 
lærernes pension aktiver for 
93,1 mia. kroner. det er knap  
7 mia. mere end i 2015.

11,3% 
To-cifret afkast 

investeringsresultatet blev 
meget tilfredsstillende med 
et afkast på 11,3% før skat 
– det bedste i branchen!

 mere end 140.000  
medLemmer 
der er lidt mere end 141.000 medlemmer i lærernes  
pension, fordelt på ca. 50.000 mænd og ca. 91.000 kvinder.

lærernes pension er trods sine 23 år stadig 
et ungt selskab. det viser sig blandt andet 
ved, at det kun er lidt mere end 13.000 
medlemmer, der får udbetalt pension.

udbetaLinger

alderspension

63%
invalidepension

17%

Børnepension

11%
Midlertidig 
pension

3%

Ægtefælle-/	 
samleverpension

6%
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For ung til seniormøde?  
Snup et informationsmøde
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 to 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 tablet og dit nemid med.

Kom med til  
seniormøde, og hør 
om din pension
seniormøder er et tilbud til overenskomstansatte medlemmer, som er 
fyldt 58 år. er du begyndt at lægge planer for, hvad der skal ske, når du ikke 
længere er på arbejdsmarkedet, så kom og hør fx om, hvad du kan få, når du 
går på pension, hvordan din pensionsordning spiller sammen med efterløn og 
folkepension, og hvordan skattereglerne er ved udbetaling. 

Møderne starter kl. 16.30 og varer ca. 3 timer. efter mødet serverer vi 
middag. du er velkommen til at tage en ledsager med.

der er et begrænset antal pladser, så har du tilmeldt dig, og bliver du 
forhindret i at deltage, beder vi dig melde afbud, så en anden kan få pladsen. 

meLd diG eLLer Jer 
tiL På vores HJemmeside 

LPPension.dk 

seniormøder

Korsør
14. september 2017 kl. 16.30

aarhus 
27. september 2017 kl. 16.30

København
5. oktober 2017 kl. 16.30

aalborg 
26. oktober 2017 kl. 16.30

Brug evt QR koden her

Gratis!

Gratis!

meLd diG eLLer Jer 
tiL På vores HJemmeside 

LPPension.dk 

inFormAtionsmøder

odense
12. september 2017  

kl. 16.30 til 18.30

holbæk
20. september 2017  

kl. 16.30 til 18.30

viborg
26. september 2017  

kl. 16.30 til 18.30

Brug evt QR koden her


