
  

  

 

  
 

  

  

En forrygende dag med inspiration og gode input  
  

 

  

  
Torsdag den 25. marts kl 12.00 - 17.00 

Det gode 3. liv kræver god planlægning af både økonomi og trivsel. Selv 
om man som 55+ har mange og forhåbentligvis gode år fremfor sig endnu, 
kan man øge sin frihed og muligheder for tiden efter arbejdslivet, hvis man 
planlægger. Derfor håber vi at TAT’s seniordag bliver lige så godt besøgt 
som tidligere arrangementer, selv om vi mødes digitalt. 

Hør hvordan du får et godt overblik over din pensionsøkonomi og en 
gennemgang af dine muligheder med efterlønnen. Du får også viden om, 
hvilke faktorer som er vigtige for en god overgang fra arbejdslivet til livet 
på pension.  

Vi anbefaler at din ægtefælle/partner også deltager, så I kan få fælles 
inspiration. Det er muligt at stille spørgsmål undervejs. 

Vi vil ligeledes blive inspireret af store tanker og gode ord fra Kathrine 
Lilleør. 

Hele dagen er støttet af TJM forsikring, og både PFA og FTFa deltager med 
oplæg og viden. 

Webinaret afholdes på Teams, så du kan sidde hjemme i din stue og blive 
inspireret og det er naturligvis muligt at stille spørgsmål undervejs.  

Webinaret er tilrettelagt til dig, der er 55+ og som kan drage nytte af at 
starte overvejelserne omkring det gode 3. liv. 

Spørgsmål til deltagerne i forbindelse med tilmelding: 

Vi har også behov for at vide lidt om vores deltagere, for vi på den måde 
kan tilpasse vores kommunikation. Derfor beder vi jer sammen med 
tilmelding besvare følgende spørgsmål; 

1. Hvad er din civilstand?  
2. Hvor lang tid forventer du der går, indtil du skal på pension 
3. Arbejder du fuldtid eller deltid?  
4. Har du forsikring hos TJM forsikring?  
 
Tilmelding til TAT@TAT.dk  inden den 23.  marts. Melder du dig til inden 
udgangen af torsdag 18. marts og oplyser din nøjagtige adresse samt dit 
mobiltlf.nummer, modtager du en overraskelse i posten som gerne skal 
forsøde mødet. 

  


