MEDLEMSARRANGEMENTER • FØRSTE HALVÅR 2019
Velkommen til et aktivt
første halvår af 2019
På de næste sider finder du en række af afdelingens
aktiviteter for første halvår af 2019.
Du kan også finde aktivitetsoversigten på afdelingens
hjemmeside www.foa-aarhus.dk.
Du kan bl.a. møde Lars Olsen, journalisterne bag
Working Poor Road Trip og komme med på forskellige
rundvisninger, en tur med Slæbebåden Jakob m.m.
Som vanligt viser FOA Cinema nogle gode film.
Vi håber på stor opbakning til arrangementerne.

Farvel til arbejderklassen?

Kom til foredrag og debat ved forfatter, journalist og cand.
phil. i samfundsfag Lars Olsen.
I efteråret 2018 udkom Lars Olsens nye debatbog ’Det forsvundne folk’, der handler om dem vi tidligere kaldte arbejderklassen, der nu er forsvundet fra medier og politikeres
forestilling om ’videnssamfundet’.
Politikerne taler ikke om dem, journalisterne kender dem
heller ikke, og i den offentlige debat hører vi kun sjældent om
dem. Men på arbejdsmarkedet udgør de næsten 4 ud af 10,
og vi er som samfund nødt til at tage deres problemer mere
alvorligt, mener Lars Olsen.
Eksempelvis har en social- og sundhedsassistent ni gange
større risiko for at havne på førtidspension end en økonom. I
offentlige storkøkkener har de ganske rigtigt fået mange hjælpemidler, der i dag skal klare de tunge løft. Problemet er bare at
de også har fået New Public Management, der sætter tempoet
op, og at hjælpemidler nogle gange tager ekstra tid. De føler sig
presset til at gøre deres arbejde her og nu og belaster så kroppen på den måde. Der findes mange andre eksempler – lad os
høre om dine og kollegernes erfaringer på debatmødet.
I foredraget fortælles om skel i arbejdslivet, og hvordan reformer og pres på levevilkårene skaber større utryghed i ar-

bejderklassen. Bogens (’Det forsvundne folk’) analyser viser,
at helbred er blevet en ny risikofaktor; folk med skrantende
helbred er markant mere utrygge end for ti år siden – og har
større mistillid til politikerne. Der sker i disse år en svækkelse
af den sociale kontrakt mellem borgere og stat, som er fundamentet for velfærdssamfundet.
Tid og sted:
Torsdag 28. marts 2019 kl. 19.00- ca. 20.30 i FOA Århus.
Kursus nr.: A00
Tilmeldingsfrist: Torsdag 28. februar

•

Tilmeldingen foregår efter ’først til mølle-princippet’.

’Working Poor Road Trip’

Mød Europas nye fattige – foredrag og debat.
I løbet af de seneste 10 år er der opstået en ny gruppe arbejdere i Europa: The Working Poor. Hundredvis af food banks
er skudt op, og millioner af arbejdere og arbejdsløse står i kø
for at få madvarer.
Arbejdsmarkedet er blevet mere usikkert. Antallet af fleksible ansættelser, vikarjobs og midlertidige kontrakter er eksploderet. Samtidig bliver der skåret i understøttelse og pension i hele Europa. Også i Danmark banker fattigdommen på,
og antallet af lavtlønsjobs stiger.
Tilsammen betyder det, at vi for første gang siden 2. verdenskrig ser en generation vokse op med færre rettigheder
end deres forældre.
Fotograf Søren Zeuth og journalist Peter Rasmussen tager
os med på en visuel rejse til et Europa i forandring. Med fotos, video, fortællinger og fakta, lægger vi op til en debat om,
hvor Danmark og resten af kontinentet bevæger sig hen.
Tid og sted:
Torsdag 28. februar 2019 kl. 19.00- ca. 21.00 i FOA Århus.
Kursus nr.: A01
Tilmeldingsfrist: Fredag 1. februar

•

Tilmeldingen foregår efter ’først til mølle-princippet’.
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’DOMMERENS VALG’

Instruktør Richard Eyre
Fiona Maye er en fremtrædende
dommer ved den britiske High
Court, hvor hun behandler sager
i familieretten.
Af religiøse grunde nægter den
17-årige Adam at tage imod en
blodtransfusion, der kan redde
hans liv, og hans forældre er enige. Skal Fiona tvinge Adam til at
leve mod hans vilje?
For at nå en afgørelse besøger Fiona, Adam på hospitalet –
et møde, der får en helt særlig betydning for dem begge, og
som ændrer deres liv.
Man er velkommen til at tage en ledsager med (oplys det ved
tilmeldingen).
Tid og sted:
Torsdag 7. februar 2019 kl. 19.30 i biografen Øst for Paradis
Kursus nr.: A06
Tilmeldingsfrist: Fredag 11. januar

•

Der er plads til max 100 personer – tilmeldingen foregår efter ’først til mølle-princippet’.

’LYKKE PER’

Instruktør Bille August
På jagt efter lykken sætter Per
sejl mod København for at studere til ingeniør og realisere et stort
visionært og moderne energiprojekt.
Familien Salomon fascineres og
begejstres af Pers ambitioner, de
giver næring til hans projekt som
begynder at tage form.
Per forelsker sig i Jakobe og nu
synes lykken at være gjort, men begivenheder fra barndommen vil ikke slippe deres tag.
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Bemærk, at filmen varer 2 timer og 47 minutter. Der holdes
ikke pause i filmen.
Man er velkommen til at tage en ledsager med (oplys det ved
tilmeldingen).
Tid og sted:
Torsdag 7. marts 2019 kl. 19.30 i biografen Øst for Paradis
Kursus nr.: A07
Tilmeldingsfrist: Fredag 8. februar

•

Der er plads til max 100 personer – tilmeldingen foregår efter ’først til mølle-princippet’.

’WONDERFUL COPENHAGEN’

Instruktør Bo Tengberg
En ung østeuropæisk kvinde tager til København for at arbejde,
men tvinges ud i prostitution af
bagmænd.
Tanja åbner en café i Kødbyen på
Vesterbro, og hun bliver uforvarende en del af hændelserne,
og får indblik i et miljø hun ikke
kendte eksistensen af.
Ved tilfældigheder vikles Tanja
ind i den unge kvindes skæbne,
men må snart erkende, at hendes forsøg på at hjælpe får fatale konsekvenser.
Man er velkommen til at tage en ledsager med (oplys det ved
tilmeldingen).
Tid og sted:
Tirsdag 19. marts 2019 kl. 19.30 i biografen Øst for Paradis
Kursus nr.: A08
Tilmeldingsfrist: Fredag 15. februar

•

Der er plads til max 100 personer – tilmeldingen foregår efter ’først til mølle-princippet’.

Byvandringer
Byvandring i Århus:
Da Aarhus fik en kvindelig
politibetjent

Byvandring i Odder:
Fra bondeby til lokalhovedstad
For 200 år siden var Odder blot en bondelandsby. Tilsyneladende ikke væsensforskellig fra de cirka 40 andre landsbyer i herredet. Den var lidt større end de fleste, men ikke
den største, og Odder havde heller ikke nogen tradition for
at være magtcentrum eller hovedsæde. Så hvorfor blev det
netop Odder, der kom til at gennemgå en rivende udvikling,
der ændrede landsbyens karakter og betydning fuldstændigt? En udvikling, som i øvrigt er ret enestående også i en
bredere dansk kontekst. Meget få bondelandsbyer i dette
land opnåede købstadskarakter inden andelstidens slutning. Det samme gælder de hundredvis af nye stationsbyer.
Så hvorfor lige Odder? De gamle folketællinger giver os måske en del af svaret.
Guiden er Klaus Markmann Jensen.
Der er plads til 30 personer – tilmelding foregår efter ’først
til mølle-princippet’.
Tid:
Mandag 8. april 2019 kl. 17.00-ca. 18.30
Mødested: Oplyses i mailen, som vi sender til dig med en
endelig bekræftelse på din deltagelse.
Kursus nr.: A02
Tilmeldingsfrist: Fredag 8. marts

•

Turen fører os tilbage til 1914, da Århus som det første sted
i Danmark fik en kvindelig politibetjent.
Johanne Berg blev født i Aalborg i 1883, men flyttede som
30 årig til Århus, hvor hun blev ansat som patruljerende politibetjent med fokus på “usædelige piger”. På sine aftenpatruljer skulle hun holde særligt øje med helt unge piger, der
færdedes på gaderne og nær byens beværtninger.
Forud for ansættelsen var der gået en lang debat. Kunne en
kvinde være betjent? Vi skal høre om forkæmpere og modstandere, mens vi følger i sporene på Johanne Berg. Før sin
tiltrædelse spurgte en journalist, hvad hun ville gøre, når
hun stod overfor en nærgående herre: “Frk. Berg sender os
et sønderknusende blik: “Så hænger jeg politiskiltet ud og
siger: Passér gaden, lille ven!””
Undervejs på turen skal vi også høre om politiets historie,
og vi rejser blandt andet tilbage til 1800-tallet, hvor byens
politistab bestod af bare tre betjente. Den ene drev landbrug og kørte med post ved siden af, mens de to andre var
et par gamle skomagere. De gik patrulje i byen, men holdt
gerne pause på et værtshus.
På turen kommer der også svar på, hvornår politiet for første gang begyndte at regulere trafikken, hvornår byen fik sit
første lyskryds og så opklares det også, hvem, der gik 235
skridt i Volden og 267 skridt i Rosensgade.
Guiden er Doron Haahr.
Der er plads til max 40 personer – tilmelding foregår efter
’først til mølle-princippet’.
Tid:
Torsdag 23. maj 2019 kl. 17.00-ca. 18.30
Mødested: Oplyses i mailen, som vi sender til dig med en
endelig bekræftelse på din deltagelse.
Kursus nr.: A03
Tilmeldingsfrist: Fredag 26. april

•

Johanne Berg,
den første kvindelige
politibetjent i Danmark.
Foto:
Waldemar Riis Knudsen
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Århus havnerundfart med slæbebåden
Jakob
Havnefarten byder på en hyggelig, guidet sejltur rundt i Aarhus havn. Vi kan opleve Aarhus fra en helt ny vinkel, når vi fra
søsiden passerer Lighthouse, Navitas, DOKK 1 og Bestseller,
den gamle toldbod, og Danmarks største containerhavn.
Turen varer 1½ time.
Der er plads til max 34 personer – tilmelding foregår efter
’først til mølle-princippet’.

Ladywalk 2019

Mandag 27. maj kl. 18.30 fra Tangkrogen.
Tilmelding og pris: Se i næste nummer af Fagbladet FOA
Århus. NB! Kun medlemmer af FOA Århus kan tilmeldes via
afdelingen.

Tid:
Torsdag 9. maj 2019 kl. 17.00-ca. 18.30
Mødested:
Oplyses i mailen, som vi sender til dig med en endelig bekræftelse på din deltagelse.
Kursus nr.: A04
Tilmeldingsfrist: Torsdag 11. april

•

FOA Kor

Koret starter op igen onsdag 9. januar 2019 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 erfaring med korsang.
Hvis du vil vide mere om koret, er du velkommen til at kontakte 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).
Tilmeld dig på www.foa-aarhus.dk
Kursus nr.: A05
Tilmeldingsfrist: Tirsdag 8. januar

•

Tivoli Friheden – rabat med LO Plus kort

Kom billigt i Tivoli Friheden med dit LO Plus kort. Gå ind på
www.loplus.dk/tivolifriheden og køb billige billetter til Tivoli
Friheden.

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.
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1. maj i FOA Århus

Alle medlemmer inviteres til at deltage i afdelingens 1. majarrangement. Se flere oplysninger i næste nummer af Fagbladet FOA Århus.

