
 
 

Velkommen til 
 

 
Seniorklub i Aalborg 

 

Arrangementer i efteråret 2019 

 

Du kan også finde programmet på internet under betegnelsen: 
 

www.foa.dk/foa-nordjylland   
 
 
Gældende regler vedr. bestilling og salg af billetter. 
Alle medlemmer kan bestille og købe max. 2 billetter. 
Én til sig selv samt én til ægtefælle/samlever eller et medlem. 
Medlemmer der bor længere væk end 20 km, eller pga. sygdom/ferie, 
kan ringe og bestille, KUN onsdage i lige uger fra 10 – 12.  
Tlf. 27 61 18 32 eller 27 61 18 33 
Tilmelding og billetsalg starter kl. 10:00 
 
 
Døren ud imod parkeringspladsen benyttes og åbnes kl. 09:30  

 

Træffes onsdage i lige uger fra kl. 10 til kl. 12 

Åben fra uge 32 til og med uge 48 

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-nordjylland/netvaerk-foa-nordjylland


Lukket i uge 42     

Onsdag den 28. august kl 13.00  
Guidet rundtur i Fjordbyen, Vestrefjordvej, tæt ved Skudehavnen.  
Der serveres kaffe og brød i den lokale cafe. 

Deltagerantal: max. 50 pers. 
Tilmelding fra 7. august  
Pris medlem: 25 kr.                                          ægtefælle / samlever: 50 kr. 
 
Onsdag den. 25. september kl. 9.00, kører bussen fra FOA. 
Udflugt til Feggesund Færgekro, hvor der serveres stegte ål. 
Der serveres en øl / vand samt kaffe. 
Deltagerantal max. 100 pers.                       Forventes hjemme ca. 16:45 
Tilmelding fra 21. august  
Pris medlem: 350 kr.                                     ægtefælle / samlever: 410 kr. 
 
Onsdag 23. oktober kl. 13:00  
Guidet rundvisning i Aalborg Lufthavn, vi mødes ved hovedindgangen. 
Mulighed for at handle Duty free med 10 % rabat. 
Der serveres kaffe med brød. 
Busser kører lige til døren. 
Deltagerantal max. 50 personer. 
Tilmelding fra 18. september 
Pris medlem: 50 kr.          ægtefælle/samlever: 75 kr. 
 
Onsdag 6. november kl. 13:00, NUBI’s lokaler, Hjørringvej 
Bingo Banko med 20 spil, med rækken og pladen fuld. 
Kaffe og brød serveres i pausen. 
Deltagerantal max. 140 personer. 
Tilmelding fra 2. oktober. 
Pris medlem: 35 kr. inkl. 3 pl.        ægtefælle / samlever: 65 kr. inkl. 3 pl. 
                     
Onsdag 4. december kl. 13:00, Papegøjehaven. 
Julefrokost der serveres to genstande øl, vand eller snaps. 
Deltagerantal ca. 100 personer. 
Tilmelding fra 30. oktober. 
Pris medlem: 200 kr.                                      ægtefælle / samlever: 300 kr. 
 
Med ret til ændring forbeholdes.  



 
 
Afbudstelefon til arrangementer: 
27 61 18 32 Bente Bonde Pedersen 
27 61 18 33 Birgit Hansen 
Åben: 17 til 19 dagen før, samt morgenen på arrangementsdagen. 
Gebyr tilbagebetales ikke, hvis fortæring m.m. ikke refunderes hos aktør. 
 
Bowling, hver tirsdag kl. 10.00 - 11.00:   
Medlemmer mødes i Løvvang Bowlinghal, Løvbakken i Nørresundby, hvor der 
bowles til moderate priser. Bagefter er der kaffe. Ønsker du at deltage, kan du 
henvende dig til Jytte Weinreich, 24642036, eller Erna Kanstrup 24404058. De 
samme numre modtager også afbud.  
 
Krolf, hver torsdag kl. 10.00 - 12.00:  
Medlemmer mødes på Dansk Arbejder Idræts stadion, på Åvej i Lindholm, hvor 
der spilles Krolf til minimale priser. Bagefter er der kaffe. Ønsker du at deltage, 
kan du henvende dig til Bente Bonde Pedersen, tlf. 21482513 eller Poul 
Pedersen, tlf. 26239515, samme numre modtager også afbud. Der spilles hele 
året, når vejret tillader det. 
 
 
 
Bestyrelsen i Seniorklubben FOA Nordjylland i Aalborg  
  
        Bente Bonde Pedersen, formand 27 61 18 32            
        Birgit Hansen, næstformand 27 61 18 33            
        Kirsten Kronstrand, sekretær     
        Birte Jacobsen                  
        Poul Pedersen 
        Jytte Weinreich                                      
        Erna Kanstrup 
        Grete Scheel 
 


