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Foredrag om landsholdskonflikten ved 
Stina Lykke Petersen, målmand for 
kvindernes fodboldlandshold
I efteråret 2017 hørte vi meget om kvindelandsholdets løn-
konflikt i medierne. Uenigheden handlede om, hvorvidt lands-

holdsspillerne skulle betragte sig selv som arbejdstagere, når 
de var med landsholdet eller som Dansk Boldspil-Union (DBU) 
mente, at spillerne udelukkende skulle se sig selv som ansat-
te i deres klubber. Desuden måtte de danske fodboldkvinder 
også vente længe på den bonus, de sikrede sig, da holdet i 
sommeren 2017 vandt sølv ved EM-slutrunden i Holland.
Siden måtte DBU aflyse kampe ifm. VM-kvalifikationen, da 
Spillerforeningen og landsholdsspillerne ifm. lønforhandlin-
gerne meddelte, at spillerne kun ville møde op til træning og 
kamp, når en ny aftale var faldet på plads.
Kom og hør målmand for kvindernes fodboldlandshold Stina 
Lykke Petersen fortælle om konflikten set fra spillernes side 
og hvordan konflikten endte.
Arrangementet er kun for FOA Århus medlemmer.

Tid og sted:
Onsdag 3. oktober 2018 kl. 19.00-ca. 20.30 i FOA Århus.
Kursus nr.: A 34 • Tilmeldingsfrist: Onsdag 5. september

MEDLEMSARRANGEMENTER • ANDET HALVÅR 2018

Velkommen til et aktivt 
andet halvår 2018
På de næste sider finder du en række af afdelingens 
aktiviteter for andet halvår 2018. 

Du kan også finde aktivitetsoversigten på afdelingens 
hjemmeside www.foa-aarhus.dk.

Du kan bl.a. møde fodboldlandsholdspiller Stina Lykke 
Petersen, høre om pension v/PenSam og komme med på 
forskellige rundvisninger. Som vanligt viser FOA Cinema 
nogle gode film. 

Vi håber på stor opbakning til arrangementerne.

Varsling af
sektorårsmøder 2018

6. november holder Social- og sundhedssektoren samt 
Teknik- og servicesektoren årsmøde.
8. november holder Pædagogisk Sektor samt Kost- og 
servicesektoren årsmøde.

Dagsorden i henhold til lovene:
• Godkendelse af forretningsorden
• Godkendelse af dagsorden
• Beretning/fremtidig virksomhed
• Indkomne forslag
• Valg

Indsendelse af forslag til behandling på årsmøderne 
skal være afdelingen i hænde senest
• den 7. oktober til årsmøderne i Social- og sundheds-

sektoren samt Teknik- og servicesektoren
• den 9. oktober til årsmøderne i Pædagogisk Sektor 

samt Kost- og servicesektoren

Næste blad udkommer omkring den 5. oktober, hvor de 
endelige dagsordener og tidspunkter oplyses.

Gratis overarbejde
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Guidet tur på Moesgaard Museum
Kom med på en guidet tur i middelalderen fra fødsel til død.
De syv dødssynder med straf og aflad præger det daglige liv 
i Middelalderen. Alle frygter skærsilden, hvor vi bliver vejet 
og vore synder vurderet. Måske kommer vi i himlen - måske 
i helvede.

Fri os fra det onde
Kristendommen udvisker alle spor efter vikingetidens fler-
gudsdyrkelse, og landet styres nu med sværd, kors og skrift. 
Landet åbner sig for europæisk indflydelse, mens byer vok-
ser og danner centrum for handel og håndværk.
Kirken, kongemagten og de store jordbesiddere troner på 
magtens tinder. Imens lever 95 % af befolkningen på landet, 
hvor de knokler i deres ansigts sved for at holde samfundet 
kørende - dyrker jorden, høster og maler korn, graver ler og 
brænder tegl til borge og kirker.

Der er plads til max 20 personer – tilmelding foregår efter 
’først til mølle-princippet’. Arrangementet er kun for FOA År-
hus medlemmer.

Tid:
Onsdag 24. oktober 2018 kl. 19.15-20.15.
Mødested og mødetid:
Oplyses i mailen, som vi sender til dig med en endelig be-
kræftelse på din deltagelse.
Kursus nr.: A26 • Tilmeldingsfrist: Fredag 28. september

Kom til møde om din PenSam pension
Ved Søren Nymark, pensionskonsulent.
Mødet er for medlemmer mellem 35-50 år, og har som 
overordnet formål at give dig som medlem et puf til at 
forholde dig til din pension tidligere i livet, mens du stadig 
kan gøre en forskel for den opsparing, du står med ved 
pensionering. Herudover vil du få indsigt i de omkringlig-
gende faktorer, som kan spille ind ift. pensionen og hvad der 
er vigtigt at vide og være opmærksom på ift. pension og din 
pensionsordning.

Arrangementet er kun for FOA Århus medlemmer.

Tid og sted:
Torsdag 22. november 2018 kl. 19.00-ca. 21.30 i FOA Århus.
Kursus nr.: A25 • Tilmeldingsfrist: Torsdag 1. november

Sådan tilmelder du dig 
arrangementer i 
FOA Århus
Du kan tilmelde dig på hjemmesiden www.foa-aarhus.dk
under “Arrangementer”. Du kan også sende os en 
mail til aarhusuddannelse@foa.dk med oplysninger 
om arrangementsnummer, navn og mailadresse eller 
ringe på telefon 8936 6666.

Vær opmærksom på, at du først er optaget på et 
arrangement, når du har fået besked pr. mail fra FOA 
Århus et par dage efter tilmeldingsfristen.

Fra middelalderudstillingen på Moesgaard Museum.
Foto: Medieafdelingen - Moesgaard Museum
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Ceres
Kom med på tur til et stykke rendyrket Århushistorie! I mere 
end 150 år sendte Ceres øl ud fra sine karakteristiske haller 
langs Silkeborgvej, og på denne tur skal vi høre om brygge-
riets historie.
Vi skal blandt andet i sporene på de ølkuske, der mødte hver 
morgen mellem 5 og 6 for at strigle heste og læsse øl. Det 
var et hårdt arbejde, der strakte sig fra tidlig morgen til sidst 
på dagen. Heldigvis kunne kuskene hvile i frokostpausen, 
hvor de kunne skylle strabadserne ned med de seks daglige 
flasker øl, arbejdsgiveren udleverede.
Det var slidsomt at arbejde på bryggeriet, og på denne van-
dring skal vi høre om både de mænd og kvinder, der knoklede 
sig igennem de lange arbejdsdage. Undervejs skal vi blandt 
andet også høre om de fremsynede forretningsmænd, der 
grundlagde Ceres, vi skal høre om de daglige rutiner og det 
praktiske arbejde, vi skal høre om nogle bitre arbejdskonflik-
ter, og vi skal høre om skydebaner og modstandsfolk, og så 
skal vi naturligvis også se lidt nærmere på noget af alt det 
nye, der skyder op på den gamle bryggergrund.
Det bliver en spændende vandring i fortiden, nutiden og 
fremtiden, så kom med og bliv klogere på det bryggeri og den 
by, der fulgtes ad i 152 år.

Der er plads til max 40 personer – tilmelding foregår efter 
’først til mølle-princippet’. Arrangementet er kun for FOA År-
hus medlemmer.

Tid:
Tirsdag 18. september 2018 kl. 17.00-ca. 18.30
Mødested og mødetid:
Oplyses i mailen, som vi sender til dig med en endelig be-
kræftelse på din deltagelse.
Kursus nr.: A27 • Tilmeldingsfrist: Fredag 24. august

Banegårdspladsen og Park Allé
Hvor godt kender du egentlig Banegårdspladsen og Park 
Allé? Kom med rundt i et område, du troede, du kendte.
For 100 år siden fandtes hverken Banegårdspladsen, den 
nuværende banegård, Park Allé eller Rådhuset. Meget skete 
på få årtier i første halvdel af 1900-tallet, og på denne tur 
skal vi høre om Århus i 1920'erne og blive klogere på den 
udvikling, byen havde været igennem i de forudgående årtier.

Vi hører om, hvorfor en ny banegård og et nyt rådhus pludse-
lig blev nødvendigt og om hvilket kæmpe anlægsarbejde, der 
gik forud for indvielsen af Banegården i 1929 og Rådhuset i 
1941.
Tag med på opdagelse i området og find sporene fra tiden før, 
de store bygninger blev bygget.

Der er plads til max 40 personer – tilmelding foregår efter 
’først til mølle-princippet’. Arrangementet er kun for FOA År-
hus medlemmer.

Tid:
Torsdag 11. oktober 2018 kl. 17.00-ca. 18.30
Mødested og mødetid:
Oplyses i mailen, som vi sender til dig med en endelig be-
kræftelse på din deltagelse.
Kursus nr.: A28 • Tilmeldingsfrist: Fredag 14. september

Byvandringer
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Hjerter Dame
For første gang nogensinde har 
en kvinde sat sig i spidsen for den 
samlede danske arbejderbevæ-
gelse. Filmen følger den tidligere 
kontorassistent Lizette Risgaard 
fra hun bliver valgt som formand 
for LO og dermed for knap 1 mil-
lion lønmodtagere i Danmark.
De sidste tyve år har LO ople-
vet medlemsflugt og fagbevæ-
gelsens historiske betydning 
for det danske arbejdsmarked er truet. Det er denne onde 
cirkel, Lizette Risgaard har til opgave at bryde. Og det tror 
hun på, at hun kan. Med sin strategi om samarbejde med den 
borgerlige regering, sin utrættelige energi og sin klippefaste 
tro på fællesskabet og solidariteten.
Filmen følger Lizettes kamp på både de ydre og de indre linjer 
og lukker os ind i det politiske maskinrum, hvor intet filmhold 
tidligere har haft adgang. Her træffes vigtige, men ikke altid 
lige populære beslutninger. Beslutninger, der sender Lizette 
Risgaard ud i et stormvejr blandt sine egne medlemmer.

Man er velkommen til at tage en ledsager med (oplys det ved 
tilmeldingen).

Tid og sted:
Torsdag 13. september 2018 kl. 19.30 i biografen Øst for Paradis
Kursus nr.: A 29 • Tilmeldingsfrist: Fredag 17. august
Der er plads til max 100 personer – tilmeldingen foregår ef-
ter ’først til mølle-princippet’.



’Huset ved havet’
Robert Guédiguian kredser 
trofast om hjembyen Mar-
seille, som anes i horisonten 
fra det idylliske fiskerleje, hvor 
titlens villa knejser over Mid-
delhavet. Det er hans faste 
ensemble (naturligvis med 
musen Ariane Ascaride i den 
kvindelige hovedrolle), der 
forankrer det både lune og 
alvorlige familiedrama, hvor 
tre voksne søskende genforenes efter at deres far er blevet 
ramt af et slagtilfælde. Gamle konflikter kommer for en dag, 
men det tvungne ophold i det fædrene hus åbner også op for 
nye muligheder - også på kærlighedsfronten. Det ville ikke 
være Guédiguian, hvis ikke også sædernes forfald og den 
manglende politiske solidaritet blev italesat, men som han 
har for vane, leverer han sine velmenende formaninger med 

et smittende humanistisk engagement - også når flygtninge 
krydser handlingens spor.
Instruktion: Robert Guédiguian

Man er velkommen til at tage en ledsager med (oplys det ved 
tilmeldingen).

Tid og sted:
Tirsdag 2. oktober 2018 kl. 19.30 i biografen Øst for Paradis
Kursus nr.: A 30 • Tilmeldingsfrist: Fredag 7. september
Der er plads til max 100 personer – tilmeldingen foregår ef-
ter ’først til mølle-princippet’.



’Vores livs ferie’
Drama, eventyr, romantik
Ella (Helen Mirren) og John 
(Donald Sutherland) har været 
gift i mange år og trænger til 
et spontant eventyr. Til deres 
voksne børns store overraskel-
se stikker ægteparret af i en 
gammel autocamper og kører 
ud på Route 1 mod Heming-
ways hus i Key West.
Det bliver en tur fuld af sjove 
oplevelser og eftertænksomme stunder om fortid og frem-
tid. Det er nu Ella og John har chancen for at mindes et æg-
teskab drevet af passion og hengivenhed men også af hem-
meligheder og overraskende afsløringer lige til det sidste.
Oplev de to Oscarvindere, Helen Mirren og Donald Suther-
land, i en forrygende og moden roadmovie, der både leverer 
gode grin og stof til eftertanke.
”Vores livs ferie” er nomineret til en Golden Globe for Bedste 
kvindelige hovedrolle (Helen Mirren).
Instruktion: Paolo Virzi

Man er velkommen til at tage en ledsager med (oplys det ved 
tilmeldingen).

Tid og sted:
Tirsdag 30. oktober 2018 kl. 19.30 i biografen Øst for Paradis
Kursus nr.: A 31 • Tilmeldingsfrist: Mandag 1. oktober
Der er plads til max 100 personer – tilmeldingen foregår ef-
ter ’først til mølle-princippet’.



’Hotel Europa’ 
Drama
Det store Hotel Europa i Sara-
jevo får fint besøg på årsdagen 
for drabet på ærkehertug Frantz 
Ferdinand - et drab, der var med 
til at starte 1. Verdenskrig. 
Mens hotellets bestyrer venter 
på dagens æresgæst, plan-
lægger køkkenpersonalet en 
strejke, da de ikke har fået løn 
i flere måneder. På taget opta-
ger journalister en TV-debat i den historiske anledning, der 
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kaster et lys over hvor forholdet mellem bosniere og serbere 
egentlig er i dag.
Fra hotellets tagterrasse til stripklubben i kælderen, via re-
ceptionen, vaskerummet og køkkenet; spændingerne stiger 
og Hotel Europa forvandles til en ideologisk trykkoger.
Instruktion: Danis Tanovic

Man er velkommen til at tage en ledsager med (oplys det ved 
tilmeldingen).

Tid og sted:
Torsdag 29. november 2018 kl. 19.30 i biografen Øst for Paradis
Kursus nr.: A 32 • Tilmeldingsfrist: Fredag 2. november
Der er plads til max 100 personer – tilmeldingen foregår ef-
ter ’først til mølle-princippet’.



FOA Kor 
Koret starter op igen onsdag 5. september kl. 19.00 – 21.30 
på Lokalcenter Rosenvang, Vidtskuevej 4, Viby J.
Både herre- og damestemmer er meget velkomne.
Der stilles ingen krav om nodekendskab eller tidligere erfa-
ring med korsang.
Hvis du vil vide mere om koret, er du velkommen til at kon-
takte korleder Lisbeth Frandsen på tlf. nr. 86 14 97 18.
NB! Ønsker du at deltage i FOA Koret, skal du tilmelde dig 
(også selv om du tidligere har deltaget). 
Kursus nr.: A 33 • Tilmeldingsfrist: Tirsdag 4. september.

Juletræsfest for alle medlemmer
Årets juletræsfest holdes 
søndag 2. december 2018 kl. 10.00-12.30
hos Århus Firma Sport, Paludan Müllers Vej 110, 8200 Århus N.
Læs mere i bladet i oktober og på www.foa-aarhus.dk.

Halloween og jul i Tivoli Friheden
Få rabat til Halloween i Tivoli Friheden i efteråsferien eller til 
en magisk juleoplevelse på åbningsdage i perioden 17. no-
vember til 30. december 2018. Hold øje med rabatkuponen i 
næste nummer af fagbladet.

Koncert med Big Fat Snake  – Den store 
Fede slange “hugger” for sidste gang 
Koncert med spisning på Fuglsøcentret, Knebel 

Tid og sted:
Lørdag den 27/10 2018 kl 17.15, hvor vi mødes ved Indgangen 
Pris: 300 kr. pr. person 
Tilmelding: Senest den 8/10 2018 kl. 12.00 til
grethebrondum@outlook.dk.
Husk at oplyse navn og telefonnr.
Betaling: Mobilepay til 30262673 senest den 8/10 2018 kl. 
12.00 

Tilmelding er først gældende, når mail og indbetaling er ud-
ført. 

Juletur til Irene i Ry
Tid: Lørdag den 1/12 2018 
Så skal vi igen en tur til Irene i Ry og lave dekorationer og 
derefter spisning på Lyng Dal Kro bagefter .

Mødested og mødetid: 
Vi mødes på Viby Torv kl 8.45 og laver samkørsel 
Pris: 300 kr. alt inkl.. 
Tilmelding: Til grethebrondum@outlook.dk senest 12/11 
2018 kl. 12.00
Husk oplyse navn og telefonnr.
Betaling: Mobilepay til 30262673 senest 12/11 2018 kl. 
12.00

Tilmelding er først gældende når mail og indbetaling er 
udført .

KLUBARRANGEMENTER

MA-REN


