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Julen kan være smerternes fest
Julen er lige om lidt, og mange glæder sig. Juletiden forbinder vi ofte med familiehygge, 
men en del mennesker har en ganske særlig grund til at nyde familiesamværet denne 
jul.  Årsagen er desværre, at det kan være sidste gang, familien holder jul i et fælles hjem, 
selvom alle ønsker at blive boende sammen. Men uheldigvis vil de ikke have råd.

Baggrunden er, at konstanthjælpsreformen fra 1. januar indfører, at samlevende skal for-
sørge hinanden. For de berørte slår de økonomiske konsekvenser halvt igennem i over-
gangsåret 2014 og så med fuld kraft i 2015. 

Resultatet bliver, at kontanthjælpsmodtagere vil få reduceret eller helt miste deres indtægt, 
fordi deres samlever har et job, og nogle par vil givetvis ikke have råd til at blive boende 
sammen.

Vores samfund er nemlig indrettet sådan, at det kræver to indtægter, hvis et par skal op-
retholde en almindelig levestandard. Alene derfor er det selvfølgelig et urimeligt krav, at 
voksne skal forsørge hinanden.  

Politikerne bag kontanthjælpsreformen har forsvaret beslutningen med, at reformen skal 
ligestille gifte og samlevende. Men argumentet holder af flere grunde ikke.  

Ikke ligestilling
Reformen skaber ikke ligestilling, fordi gifte par har store fordele sammenlignet med 
samlevende, når en person skal forsørge en anden. Gifte personer overtager således deres 
ægtefælles personfradrag, hvis ægtefællen står uden indtægt, men sådan er det ikke for 
samlevende. Danske Bank har for Jyllandsposten beregnet, at et gift par derfor kan have 
et årligt rådighedsbeløb på op til 16.000 kr. mere end samlevende, selvom bruttoindtæg-
ten er den samme. 

Dertil kommer, at en gift person kan give sin ægtefælle et ubegrænset gavebeløb skattefrit, 
mens samlevende kun må give hinanden 58.700 kr. Så hvis en lønmodtager skal forsørge 
sin samlever og giver vedkommende mere end knap 5.000 kr. pr. måned, så skal der 
faktisk betales skat af pengene igen.     

Men mest grundlæggende så burde hverken gifte eller samboende have forsørgelsespligt 
overfor hinanden. I årevis har forsørgelsespligten for gifte par været en barriere, som har 
forhindret, at socialt dårligt stillede kom ud på arbejdsmarkedet, fordi begge ægtefæller 
skulle have arbejde samtidig, eftersom parret ville miste penge, hvis kun den ene kom i 
job.

Men i stedet for at droppe den urimelige regel for gifte, så har politikerne nu besluttet, at 
den skal ramme endnu flere mennesker. Og som beskrevet rammer reglen om gensidig 
forsørgelsespligt oven i købet samboende endnu hårdere end gifte, og blandt andet derfor 
bliver kontanthjælpsreformen århundredets romantikdræber. 

2014 bliver året, hvor mennesker flytter fra hinanden, selvom de elsker hinanden og har 
børn sammen eller alene gifter sig for at begrænse skaden.

  

Af 
Kirsten Normann 
Andersen
afdelingsformand
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”Konstanthjælpsreformen
fra 1. januar indfører, 
at samlevende skal 
forsørge hinanden.
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hjem, husassistenter statsinstitutioner, husassistenter sygehuse, kantineledere, 
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Pædagogisk Sektor:
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Teknik- og servicesektoren:
amtsbetjente, amtsskolebetjente, amtspedeller, amtsvejmænd, arbejdsledere, 
badeassistenter/tekniske servicemedarbejdere, biblioteks-, musikhus- og rådhus-
betjente/tekniske service medarbejdere, brandberedskabspersonale, buschauffører, 
færgepersonale, havne betjente, idrætsassistenter/tekniske servicemedarbejdere, 
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ledere

Medlemsarrangementer forår 2014

9

Velkommen til et aktivt 
første halvår 2014

FOA Århus 
ønsker 

alle medlemmer
og deres familie

en god jul
og 

et godt nytår
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I de hyggelige jule- og nytårsdage, kan de fle-
ste være sammen med familien eller venner. 
Men det er desværre ikke alle; nogle skal pas-
se på de ældre, andre skal slukke ildebrand, 
og der skal også være personale parat på ho-
spitalerne og skadestuerne. Det er ofte hårdt 

arbejde, og afsavnet kan være stort, men 
arbejde i højtiderne kan også være en rigtig 
god oplevelse, og mange FOA-medlemmer 
har sjove minder med kollegerne fra jule- og 
nytårsdagene. Læs to historier, der spænder 
vidt. 

For de fleste, er arbejde jule- og nytårsaften 
et fravær fra familie og børn, men sådan er 
det ikke for brandmand Jesper Søgaard. Han 
er nemlig single, har ikke børn og tager der-
for frivilligt over, når kollegerne skal hjem og 
hygge med familien.

Derfor har han, undtagen to gange, været 
på arbejde alle nytårsaftner fra 1998 til i år, 
og i alt fire gange juleaften, og det har budt på 
mange oplevelser.

Hakkebøf og bløde løg tradition
Brandmænd har normalt 24 timers vagt fra 
kl. 8.00 morgen og et døgn frem. De venter 
ikke bare på brande, men har mange andre 
opgaver som reparation, vedligeholdelse, 
øvelser og lignende. Men det er de fritaget 
for, når det er jul og nytår, og derfor er der tid 
til hygge, og det bliver der også.

– Vi starter som regel med et solidt mor-
genmads/brunch-bord. Det er ikke overvæl-
dende, men der er lidt bacon og æg, så det er 
lidt udover de sædvanlige rundstykker med 
ost. Så hviler vi lidt og går så direkte til fro-

kosten, og den er en tradition. Det er nem-
lig altid rugbrød med store hakkebøffer og 
bløde løg. Jeg aner ikke, hvornår eller hvor-
dan traditionen er opstået, men det har altid 
været sådan, så længe jeg har været der, og 
det ændrer sig nok ikke lige foreløbigt, griner 
Jesper Søgaard.

Familie på besøg
Det er ikke alle med familie, der kan få fri 
jule- og nytårsaftner, og derfor er der tit fami-
liebesøg på de dage. Brandmændene kender 
deres vagtplan på de to dage et år i forvejen, 
så der er god tid til at forberede det over for 
børnene og familien, men derfor er det na-
turligvis et afsavn for mange.

– Selvfølgelig vil kollegerne med børn 
gerne være hjemme juleaften, men så kom-
mer børnene og konen forbi og hygger, og 
nogen holder simpelthen juleaften den 23. 
Og så kan man jo se, at børnene synes, at det 
er spændende, når far arbejder på brandsta-
tionen, fortæller Jesper Søgaard.

Kolde bøffer til aftensmad
Danskerne har efterhånden lært, at der skal 
stå en spand vand ved siden af juletræet. 
Derfor er der som regel ikke mere travlt ju-
leaften, end der er andre dage, og der kan 
brandmændene normalt spise deres middag 
i rimelig fred og ro. Indkøbene er ofte fore-

taget dagen før, og der bliver lavet både and 
og flæskesteg, så det er sjældent, at nogle går 
sultne fra borde i de dage. 

Nytårsaften er til gengæld en helt anden 
sag. Også her er der morgenmad/brunch, 
rugbrød med store hakkebøffer og bløde 
løg til frokost, og så står aftenmenuen ofte 
på store bøffer. Men for brandmænd er det 
også dagen, hvor der er flest udrykninger i 
gennemsnit, og Jesper Søgaard mener selv, at 
omkring 40 på et døgn er normalt. 

– Vi har travlt den dag, og det betød blandt 
andet, at vores nytårsmiddag blev afbrudt 31. 
december 2011. Falck har jo også en fuldtids-
station, så vi plejer at aftale, hvornår vi spi-
ser, så vi kan spise forskudt for ikke at blive 
forstyrret, men der var pludselig to kald, så 
alt disponibelt mandskab skulle på gaden. Vi 
havde stegt nogle store gode bøffer, og vi hav-
de lige sat os til bords, da alarmen gik. Det 
prøver vi jo jævnligt, men lige nytårsaften er 
det selvfølgelig lidt specielt. Så jokede vi lidt 
med det, men det er en situation, vi er vant 
til, og vi tog det i stiv arm., siger Jesper Søga-
ard. Heldigvis var det en falsk alarm fra en 
automatisk røgmelder, og selv om bøfferne 
var dejligt møre, så var de også kolde, da det 
blev tid til at spise.

Jul og glade 
arbejdsdage

Nytårsaften med kolde bøffer

Af  Peter Justesen

Som brandmand er afbrudte 
måltider en del af hverdagen, 
men nytårsaften overgår alle 
andre dage.

Jul og glade 
arbejdsdage

Modelfoto
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Arbejde juleaften 
og nytårsaften i år
I år er Jesper Søgaard vagtsat til arbejde ju-
leaften, men da han alligevel skulle møde 
ind på ny vagt den 1. januar kl. 08.00, har 
han frivilligt byttet med en kollega, der så 
kan være sammen med familien nytårsaften, 

og det er fint med ham. Så bliver der tid til 
hygge med kollegerne, og grillen skal tændes 
op til både and og bøffer. Den bliver nemlig 
brugt året rundt på Århus Brandstation. Ikke 
fordi de er brandmænd, men som Jesper Sø-
gaard siger det, ”fordi vi har tid”. Det har de 
nu sjældent nytårsaften alligevel. Der er en 

24-timersvagt som regel ensbetydende med 
arbejde uden søvn, og det er nogle trætte 
brandmænd, der 1. januar kl. 8.00 overlader 
tjansen til kollegerne.

– Det er fra nytårsaften 2011/2012.  Jeg var chauffør for indsatslederen, og da resten af kollegerne blev kaldt ud, var vi kun to tilbage på stationen. 
Derfor havde jeg tid til at tage billedet, fortæller Jesper Søgaard.
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For de fleste er arbejde juleaften den værste 
arbejdsdag på året, men Ulla Kirstine Jensen 
ser lidt anderledes på det. Siden hun blev ud-
dannet som sygehjælper i 1981, har der været 
utallige vagter jule- og nytårsaften, og når man 
spørger, om det ikke var hårdt, så kommer 
svaret uden tøven.

– Nej, sådan var det jo dengang. De før-
ste fire år havde jeg vagt hver juleaften og 
syv dage frem. Senere var det fast vagt hver 
anden juleaften, og der var også mange aften-
vagter, og i mange år arbejdede vi hver anden 
weekend. Det er ikke som i dag, hvor vi har 
flere rettigheder, og sådan skal det være, men 
dengang gjorde vi jo bare, hvad der blev sagt, 
siger Ulla Kirstine Jensen.

Mange gode oplevelser
Til gengæld har hun haft mange gode ople-

velser på mange forskellige arbejdspladser 
igennem årene, men hun har da også mær-
ket, at beboerne kunne blive lidt triste. Hun 
husker især en ældre dame, da hun arbejde 
på Tranebjerg Sygehus for omkring 30 år si-
den.

– Hun fik en klemmentin på et tidspunkt, 
og da det åbenbart ikke var en frugt, hun fik 
til dagligt, men kun i forbindelse med højti-
der, blev hun så rørt over det, at hun begynd-
te at græde. Lugten og synet af klementinen 
satte gang i følelserne, men sådan er det be-
stemt ikke altid. Beboerne synes som regel, 
at det er rigtig hyggeligt, nogen går mere op 
i det end andre, mens det for andre bare er 
endnu en dag, fortæller hun.

Igennem årene er det blevet til meget dejlig 
mad, mad hun ikke selv på nogen måde har 
haft med at gøre, og det har været dejligt. 

– Jeg har været så heldig, at jeg har været 
nogle fantastiske steder, hvor der har været 
et køkken, og maden er blevet serveret. Vi 
plejer at få and, flæskesteg eller medister. Det 
er da hyggeligt, der bliver snakket om gamle 
dage, hvordan de selv har prøvet at holde jul. 
Man hygger sig lidt ekstra. Nogen gange er 
der pårørende, der spiser med, mens andre 
er hjemme hos familien. Så det er meget for-
skelligt, fortæller hun.

Første jul med eget barn
Hendes børn er i dag voksne, men hendes 
første juleaften med sit eget barn, oplevede 
hun først, da hendes ældste søn var fem år 
gammel. Det skete, da hun boede et år på 
Grønland og for en gangs skyld ikke skulle 
arbejde juleaften. 

– Det tænkte han ikke over, sådan var det 
bare. Jeg havde et kontorarbejde på Grøn-
land, og det var da dejligt, at vi kunne fejre jul 
sammen, men det var ikke unormalt, at jeg 
var på arbejde, siger hun. 

Senere hen begyndte vagtplanerne at blive 
lidt mere ”menneskelige”, som Ulla Kirstine 
Jensen selv udtrykker det. 

Vi havde faste vagter hver andet år før i ti-
den, men så begyndte kommunerne at blive 
lidt mere menneskelige. Hvis man havde en 
juleaften, så fik man fri lillejuleaften, og så var 
der tid til familien der, slutter Ulla Kirstine 
Jensen

I dag arbejder hun i fleksjob, og børnene 
er blevet voksne, men hun skal også i år ar-
bejde juleaften. Dog kun fire timer fra kl. 
9.00 til 13.00, så i år kommer hun med til en 
gudstjeneste, og det glæder hun sig til. 

Juleaften som jeg plejer
For sygehjælper Ulla Kirstine 
Jensen har jule- og nytårsaften 
været fast arbejde i mange år, 
og det har hun haft det fi nt 
med. Sådan var arbejdslivet 
dengang.

§
Husk at tjekke din løn, hvis du arbejder 
i jule- og nytårsdagene
Af: Jakob Jensen Lindblom

Reglerne for hvad man får for at arbejde juleaften kan variere alt efter, hvor man 
er ansat. De fl este indenfor FOAs største gruppe, social- og sundhedssektoren, 
oplever at arbejde på helligdage. Arbejder man på en helligdag, som ikke falder 
en søndag, så har man både krav på et 50 procentstillæg af de timer, hvor man 
arbejder og en erstatningsfridag (FO-dag), som svarer til det antal timer, som man 
er ansat. 

En 37 timers-ansat får dermed 7,4 timers FO-frihed, mens en på 30 timer kun får 
6 timers FO-frihed, som man skal afholde senest 3 måneder efter. 

Den 24. december er ikke lovmæssigt en helligdag, men den svarer til det i over-
enskomstmæssig forstand fra dagstjenestens begyndelse. 

Den 31. december, nytårsaften, svarer derimod til en søndag fra kl. 12 til 24, hvor 
man får 50 procents tillæg oveni, men ingen erstatningsfrihed. 

Er du i tvivl, hvad der gælder dig, så spørg din tillidsrepræsentant eller kontakt 
afdelingen.
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FOA ruster sig til konfl ikt

Fra 1. januar 2014 stiger 
FOAs kontingent med 10 kr., 
fordi forbundet genindfører et 
særskilt konfl iktkontingent. 
FOA har ikke opkrævet ekstra 
penge til strejkekassen siden 
1992, men arbejdsgivernes ag-
gressive stil betyder, at FOA nu 
ruster sig. Beslutningen blev 
taget på FOAs kongres i efter-
året.

Formanden for FOA Århus Kirsten Nor-
mann Andersen er enig med FOA-kongres-
sen, som i efteråret besluttede, at FOA fra 1. 
januar 2014 opkræver 10 kr. ekstra pr. med-
lem pr. måned, der skal gå til strejkekassen. 
472 kongresdelegerede stemte for det nye 
konfliktkontingent, mens 93 var imod.

– Vi så i foråret, hvordan lærerne blev 
kørt over, da regeringen hjalp KL, og de fik 
gennemtrumfet deres plan. Det er oplagt, at 
arbejdsgiverne kan forsøge noget tilsvarende 
overfor andre, når vi skal forhandle de of-
fentlige overenskomster i 2015, vurderer 
hun.

Kirsten Normann Andersen peger 
på, at regeringens vækstplan direkte si-
ger, at en ”modernisering af den offent-
lige sektor skal frigøre 12 mia. kr. frem 
mod 2020”, og at det blandt andet skal 
ske ved at have fokus på ”arbejdstidsreg-
ler og arbejdsforhold i det offentlige”.   

– Så vi kan jo lytte os til, at arbejdsgiverne 
nok vil kræve endnu mere fleksible arbejds-
tidsregler, end dem vi har i dag, siger hun.

Samtidig vurderer FOA Århus-forman-
den, at FOA-medlemmerne også vil rejse 
nogle krav, som de vil være parat til at kæm-
pe for.

– Og det er naturligvis også en grund til, 
at vi skal være mere velpolstrede, siger hun. 

Varsling og løn
Kirsten Normann Andersen mener, at FOA-
medlemmernes sandsynlige krav kan handle 

om bedre varslingsregler for arbejdstidsæn-
dringer.

– På flere af vores overenskomster kan 
arbejdsgiverne gratis ændre folks arbejdstid, 
hvis de varsler det blot fire døgn før, selvom 
den slags ændringer kan gøre det svært for 
mange at få hverdagen til at hænge sammen, 
påpeger hun.

FOA Århus-formanden vurderer også, at 
mange FOA-medlemmer vil kræve, at de får 
ret til vagtplaner, der rækker mere end fire 
uger frem.

– Det vil nemlig også gøre det lettere for 
mange at få deres liv til at hænge sammen, 
siger hun og erkender, at den type krav stø-
der sammen med arbejdsgivernes krav om 
endnu mere fleksibilitet.

– Og den modsætning øger selvsagt sand-
synligheden for konflikt, siger Kirsten Nor-
mann Andersen.

Hun vurderer også, at mere i løn vil blive 
et vigtigt krav, som mange medlemmer vil 
rejse og være parat til at konflikte for.

– FOA-medlemmerne har jo ikke fået en 
reel lønforhøjelse siden 2008, understreger 
hun.

Meget tyder altså på, at en konflikt er 
sandsynlig i foråret 2015.  FOAs strejkekasse 
indeholder i øjeblikket lidt over en milliard 
kroner, og spørgsmålet er, om et strejkekon-
tingent på 10 kr. er nok, når erfaringen fra 
lærerkonflikten viser, at arbejdsgiverne er 
parat til at gennemføre konflikter, hvor de 
lockouter alle ansatte fra starten.

– Jeg tror næppe, at de 10 kr. vil være 

nok, og vi må jo løbende vurderer situatio-
nen, når vi kommer tættere på foråret 2015, 
siger hun.

Diskussioner vigtigere end penge
Kirsten Normann Andersen mener imidler-
tid, at gode medlemsdiskussioner om over-
enskomstsituationen er en endnu vigtigere 
forberedelse, end konflikt-kronerne er.

– Det er vigtigt, at vi kommer tidligt i gang 
og får diskuteret, hvad vores krav er, under-
streger hun.

FOA Århus formanden påpeger, at FOAs 
medlemmer helst skal blive enige om nogle 
få præcise krav.

– Det giver den største gennemslagskraft, 
og er en af forklaringerne på, at vi stod så 
stærkt i 2008, vurderer hun.

Der bliver holdt medlemsmøder om over-
enskomstkrav i foråret 2014.

Af Anders Schou 
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– Jeg synes det er helt OK, erklærer tillids-
repræsentant Erling Thaysen Pohl fra Dagtil-
buddet Ellekær i Århus V. 

Belært af lærernes erfaringer vurderer han, 
at FOA får brug for penge i kassen, og derfor 
synes han, at konfliktkontingentet er fornuf-
tigt.

– Jeg ser lærernes konflikt, som en 1. del, 
hvor den næste del kan blive, at kommuner-
ne vil vise os, at det er dem, som bestemmer. 
Og det kan betyde, at de vil banke os gen-
nem en langvarig lockout, siger Erling Thay-
sen Pohl.

Han ved ikke, hvordan hans kollegaer vil 
reagere på kontingentstigningen, men vur-
derer, at han vil kunne bruge udsigten til 
konflikt, når han skal forklare uorganiserede 
pædagogmedhjælpere, hvorfor et FOA-med-
lemskab er en god idé.

– For hvis de ikke er medlemmer, så risi-

kerer de jo at stå uden indtægt, understreger 
han.

Ingen herregård
Fællestillidsrepræsentant for social- og sund-
hedspersonalet i Århus Kommunes magistrat 
for Sundhed og Omsorg, Charlotte Overga-
ard mener også, at kontingentstigningen er 
fornuftig.

– For hvis situationen udvikler sig sådan, 
at en konflikt er nødvendig, så skal vi jo også 
have mulighed for at gøre det, og 10 kr. er jo 
ikke nogen herregård, siger hun.

Charlotte Overgaard tror, at de fleste kolle-
gaer vil synes, at kontingentstigningen er OK, 
selvom nogle sandsynligvis vil være negative.

– Der er altid nogle, som synes, at 120 kr. 
mere om året er for meget, men de fleste vil 
nok mene, at det er godt vi sikrer, at vi har 
muligheden for at gå i konflikt, vurderer hun.

På den ene side
Lars Talonpoika Lippmann er fællestillids-
repræsentant for serviceassistenter, service-
medarbejdere og husassistenter på Århus 
Universitetshospital, og han har det lidt blan-
det med kontingentstigningen.

– På den ene side er det godt, at vi sender 
et politisk vigtigt signal om, at vi godt ved, der 
kommer nogle hårde krav fra arbejdsgiverne, 
og at vi er parat, hvis de ikke vil lytte, siger, 
han.

Alligevel er fællestillidsrepræsentanten 
også samtidig lidt skeptisk overfor stigningen.

– For på den anden side er det en god 
idé at holde kontingentet i råd, fordi det kan 
have betydning, når folk skal tager stilling til, 

om de vil melde sig ind i FOA. Og det kan 
især have betydning i en situation, hvor alting 
bliver dyrere, og lønnen ikke stiger i samme 
takt, forklarer Lars Talonpoika Lippmann.

Alvorlig situation
Han mener altså, at der kan være både po-
sitive og negative aspekter ved kontingent-
stigningen og mener også, at han kan bruge 
det til noget positivt, hvis kollegaer kritiserer 
stigningen.

– Det kan være en god anledning til at 
diskutere overenskomstsituationen i 2015 
og forklare, at vi står i en alvorlig situation, 
hvor vi kan forvente angreb på ting, vi i dag 
tager for givet som for eksempel vores betalte 
pauser og ulempegodtgørelser for arbejde i 
eksempelvis weekender, understreger fælles-
tillidsrepræsentanten.

Lars Talonpoika Lippmann mener, at 
overenskomstdiskussionerne så kan føre til 
snakke, der handler om mere overordnede 
samfundsmæssige spørgsmål.

– Hurtigt vil en overenskomstdiskussion 
rejse spørgsmålet, om der overhovedet er 
penge til gode overenskomster. Og her vil jeg 
argumentere for, at det handler om, hvordan 
pengene bliver brugt. Hvis man for eksem-
pelvis udliciterer opgaver til et stort selskab, 
som får en profit, så anbringer de pengene i 
skattely. Hvis man i stedet bruger penge på, 
at alle i samfundet får en ordentlig løn, så 
bruger lønmodtagerne penge på mad, tøj og 
andre ting, der sikrer beskæftigelsen i blandt 
andet butikkerne, forklarer han.

Strejkekontingent er OK

Af Anders Schou 

Flere FOA Århus-tillidsrepræ-
sentanter er positive overfor, 
at kontingentet stiger 10 kr., 
fordi forbundet fra 1. januar 
opkræver ekstra penge til 
strejkekassen.



Da det næste afdelingsblad først udkommer den 20. marts 2014, indkaldes 
hermed til afdelingens generalforsamling allerede nu. Jævnfør lovene skal 
annoncering af generalforsamlingen ske med mindst 60 dages varsel

FOA Århus 
Ordinær generalforsamling
Torsdag 3. april 2014 kl. 17.30 
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Indtjekning og spisning kl. 17.30-18.30

Dagsorden
 1. Velkomst
 – herunder valg af dirigenter og præsentation af afdelingsbestyrelsen
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Regnskab 2013, rammebudget 2014 
 6. Beretning/fremtidig virksomhed
 7. Indkomne forslag
 8. Valg 
 a. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år
 b. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år
 9. Eventuelt
10. Afslutning

Forslag til punkt 7, skal være afdelingen i hænde senest den 4. marts 2014.

Medlemsarrangementer 
forår 2014
Velkommen til et aktivt første halvår 2014
På de næste sider fi nder du en række af 
afdelingens aktiviteter for første halvår 2014. 
Du kan også fi nde aktivitetsoversigten på 
afdelingens hjemmeside www.foa-aarhus.dk.
Bemærk, at vi kan tilbyde en række IT kurser med 
både billedbehandling, Word, Excel, ’Sådan bruger 
du Borger.dk og E-boks’ m.fl .
Vi håber på stor opbakning til arrangementerne.
Tilmeldingskupon fi nder du her i bladet og på hjem-
mesiden.

God fornøjelse!

Venlig hilsen
FOA Århus

SMS-nyheder
FOA Århus har en 
SMS-service, som 
orienterer dig om 

nyheder og vigtige 
arrangementer. 

Send en SMS med 
teksten foaaarhus 

til 1919. 
Så er du tilmeldt.

Hvis du vil afmeldes, 
skriver du foaaarhus 
stop – og beskeden 
sendes igen til 1919.
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Tilmelding side 11
 og på 

afdelingens hjemmeside
www.foa-aarhus.dk
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’Når gode 
mennesker 
handler ondt’ 
ved cand.psych. 
Dorthe Birkmose 
Arrangementet fore-
går i samarbejde med 
Klubben for Social- og 
sundhedsassistenter.
Der fi ndes ikke onde 
mennesker. 

Men der fi ndes onde handlinger. Fordi vi mennesker 
er sociale, og fordi livet er kompliceret, så sker det, 
at vi gør andre mennesker ondt. Det kan ske i af-
magt, og det kan ske, når vi passer andre. Vi kan 
handle ondt ud fra gode intentioner. Vi kan handle 
ondt, fordi vi tager mest hensyn til os selv. Og vi kan 
handle ondt, fordi vi ikke har tænkt os om.
Ondskab og forråelse er tabuiseret, men det er 
nødvendigt at bryde tavsheden og tale om de onde 
handlinger, der kan ske i arbejde med mennesker, 
der har behov for hjælp. Ellers kan vi ikke gøre no-
get ved det.
Dorthe Birkmose har skrevet bogen ’Når gode men-
nesker handler ondt’ og med udgangspunkt i denne 
og hendes viden generelt fortæller hun om tabuet 
forråelse.

Der vil være tid til spørgsmål.

Torsdag 6. februar 2014 kl. 18.30-22.00 
i FOA Århus.
Kursus nr. A 00
Tilmeldingsfrist: torsdag 23. januar.

Du hører kun fra os, såfremt du er kommet på 
venteliste.

SORG OG GLÆDE 
Nils Malmros graver dybt i sit eget 
liv i sin nye fi lm ’Sorg og Glæde’. Med 
”Sorg og Glæde” blotlægger han med 
en sjælden grad af åbenhed og kunst-
nerisk mod et afgørende kapitel af sit 
smertelige voksenliv. 

Jakob Cedergren og Helle Fagralid 
spiller hovedrollerne som ægteparret, 
der oplever den størst mulige sorg og 
ulykke i deres liv, og på et nærmest 
håbløst fundament skal de alligevel 
forsøge at nå frem til den gensidige 
og modne kærlighed.

Man er velkommen til at tage en led-
sager med (ved tilmelding skriver du 
”+ 1”).
Tid og sted: tirsdag 25. februar 2014 
kl. 19.30 i biografen Øst for Paradis
Kursus nr. A 01
Tilmeldingsfrist: fredag 7. februar

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

Bemærk – at vi også holder en fore-
dragsaften med Nils Malmros i marts.

Per Vers 
– Et funky foredrag 
Et af Danmarks største 
rap-navne, Per Vers kom-
mer forbi og holder et 
foredrag om, hvad det vil 
sige at være rapper. 
Publikum får en fornem-
melse af det potente poeti-
ske potentiale der gemmer 
sig bag hængerøven og 
håndtegnene. 
Fordomme og dagdrømme 
bliver taget op – hvordan 
gør man, og især hvorfor? 

Per Vers bliver stadig  inspireret af den originale hip-
hop-kultur, der fødtes i slut halvfjerdsernes Bronx, og 
fortæller om dens  oprindelse, idealer og historie – for 
det er en god  historie! 

Per Vers kombinerer sit foredrag med intense og 
intime smagsprøver på sin kunst i praksis, i små 
passager jævnt fordelt udover sit foredrag, så cirka 
en tredjedel af tiden bliver musikalsk. 
Her får man lov til at læne sig tilbage og leve sig ind i 
de fede rim og sjove tekster – og komme frem i sædet 
igen, når det er Danmarks ubetingede bedste freesty-
le-rap, hvor DU for lov til at bestemme hvad der skal 
spyttes i mikrofonen...!

Tirsdag 25. marts 2014 kl.19.00-20.30 i FOA Århus.
Kursus nr. A 04
Tilmeldingsfrist: mandag 10. marts
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Nils Malmros
 – foredrag
Filminstruktør Nils Malmros 
er en ivrig og meget rost 
foredragsholder, der kan 
give et indblik i både sit eget 
liv såvel som de berømte 
fi lm. 

Kom og hør Nils, der formår at underholde fra start 
til slut – både unge og ældre!

De fl este af Nils Malmros’ fi lm har været baseret på 
instruktørens egen opvækst og har tematisk drejet 
sig om uskyldstabet. Fire af fi lmene har fået Bodil-
pris som årets bedste fi lm. Nils Malmros er uden 
tvivl en af landets mest kendte og elskede instruk-
tører – og hans fi lm er populære over hele landet.

’SORG OG GLÆDE’ fremstår som den mest person-
lige til dato, idet instruktøren selv har gennemgået 
samme forløb som sit alter ego, Johannes, i fi lmen.

Foredraget tager udgangspunkt i hans nyeste fi lm 
’SORG OG GLÆDE’.

Tirsdag 11. marts 2014 kl. 19.00-21.00 i FOA Århus.
Kursus nr. A 05
Tilmeldingsfrist: fredag 21. februar.

Bemærk – at vi viser fi lmen ’SORG OG GLÆDE’
 i februar.

Arbejdsmarkedspension 
– hvad er det?
”Arbejdsmarkedspension – hvad er det?” 

Vil du vide mere om din pension i PenSam? 
Under mødet vil vi bl.a. komme ind på disse emner:
• Pensionen er knyttet til dit arbejde
• Forsikringer i pensionen
• Sådan udbetales pensionen
• Skat og arbejdsmarkedspension
• Betydning for folkepensionen
• Obligatoriske, solidariske ordninger
• Hvis du skifter job

Oplægsholder er Robin Kahr fra PenSam.

Mandag 3. marts kl. 19.00- ca. 21.00 i FOA Århus.
Kursus nr. A 03
Tilmeldingsfrist: mandag 17. februar

FOA Kor
Koret starter op igen onsdag 8. januar kl. 19.00-21.30 
i Demenscaféen, P.P. Ørums Gade 11, bygning 20, 
8000 Århus C.
Både herre- og damestemmer er meget velkomne. 
Der stilles ingen krav om nodekendskab eller tid-
ligere 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. For tilmelding brug tilmeldingskuponen 
i bladet eller www.foa-aarhus.dk.

Kursus nr. A 02 FOA Kor

Tilmeldingsfrist: 8. januar

Fagforeningen
på arbejdspladsen
• Overenskomst • Arbejdsmiljø
• Tavshedspligt • Syge fravær
• Etik og moral

Nogle få eksempler på emner, som FOA Århus 
gerne vil drøfte med dig og dine kolleger – hvis I 
ønsker det!

Kontakt din tillidsrepræsentant eller

så vi i fællesskab kan aftale emne, tid og sted. 
Så laver vi et opslag, der orienterer om mødet.

ÅRHUS AFDELING
Christian X's Vej 56-58 • 8260 Viby J
Tlf. 8936 6666

Tilmelding
Denne kupon sendes til:  FOA Århus • Christian X’s Vej 56-58 • 8260 Viby J • Att.: TILMELDING

Arrangementets navn: Arr.nr.:

Navn: Cpr.nr.:

Tlf. privat: Tlf. arbejde:
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Tivoli Friheden
Kom billigt i Tivoli Friheden i perioden april-september med FOA Århus. 
Hold øje med rabatkuponen i næste nummer af fagbladet.

Ladywalk
Mandag 26. maj kl. 18.30 fra Tangkrogen.
Tilmelding og pris: se i næste nummer af fagbladet.
NB! Kun medlemmer af FOA Århus kan tilmeldes via afdelingen.

M-løbet – KUN for mænd
M-løbet afholdes af Aarhus 1900 i juni 2014. Distancerne er 5 km og 10 km.
Tilmelding og pris: se i næste nummer af fagbladet.
NB! Kun medlemmer af FOA Århus kan tilmeldes via afdelingen.

1. maj i FOA Århus
Alle medlemmer inviteres til at deltage i afdelingens 1. maj-arrangement. 
Se fl ere oplysninger i i næste nummer af fagbladet.

Tilmeldingsfristen er senest 1 uge før kursusstart

IT for begyndere
Sæt fl ot op med Word 
Drømmer du om, at kunne lave en fl ot indbydelse i Word, så er 
dette kursus lige noget for dig!
Kurset er for dig, der er uden erfaring eller har meget lidt erfa-
ring med brug af PC.
På kurset vil du få en kort introduktion til brugen af PC og 
Windows. Du lærer de mest grundlæggende funktioner i Word, 
og du vil efter kurset kunne bruge Word til opsætning af f.eks. 
breve, simple indbydelser eller en sang.

Forudsætning for deltagelse: Ingen forudsætninger.

4 dags kursus 27. og 28. januar og 3. og 4. februar 2014
kl. 8.30-11.30 
Kursus nr. A 10

IT for let øvede
Bliv bedre til Word 
Word er et avanceret tekstbehandlingsprogram, og selv om 
du har en smule kendskab til Word i forvejen, så har du sikkert 
erfaret, at der er mange funktioner i programmet, som du ikke 
kender nok til. 

På dette kursus lærer du bl.a. at arbejde med formatering af 
tekst, typografi er, tabeller, spalter og billeder i Word.
Kurset er for dig, der i forvejen har kendskab til brug af PC og 
Word, men gerne vil lære endnu mere.

Forudsætning for deltagelse: 
Grundlæggende kendskab til brug af pc’en.

4 mandage aftener 24. februar, 3. marts, 10. marts og 17. marts 
2014 kl. 17.30-20.30
Kursus nr. A 11

Sådan bruger du Borger.dk og E-boks
På www.borger.dk kan du ændre din forskudsregistrering, 
melde fl ytning, søge boligstøtte, skifte læge m.m. og på ”Min 
Side” kan du se, hvilke oplysninger det offentlige har om dig.
På kurset får du en introduktion til Borger.dk

Med www.eboks.dk kan du sige farvel til dine stakke af papi-
rer på skrivebordet og i stedet få post fra det offentlige, ban-
ken, fagforeningen, lønsedler og mange andre via digital post 
på E-boks.

Vigtigt: Medbring dit NemID

Forudsætning for deltagelse: 
Grundlæggende kendskab til brug af pc’en.

1 tirsdag aften 18. februar 2014 kl.17.30-20.30
Kursusnr. A 12
1 dags kursus 25. februar 2014 kl. 8.30-11.30
Kursusnr. A 13

Excel for begyndere
Få styr på tallene – læg dit eget budget med Excel
Vil du gerne kunne lave dit eget budget over husholdningen, 
ejendommen, kørselsforbruget eller har du bare i det hele ta-
get lyst til at få styr på tallene? 
Så er dette begynderkursus i Excel noget for dig.
Med små øvelser bliver du introduceret til de grundlæggende 
funktioner i Excel med bl.a. formler og diagrammer, så du efter 
kurset vil kunne opstille regnskab, budget, lister og diagram-
mer.

Til kurserne om aftenen serveres en sandwich og kaffe/te. 
Til formiddagskurserne serveres franskbrød og kaffe/te.

IT-kurser
afholdes hos 

FOA Århus
Christian X’s Vej 56-58

8260 Viby J
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Forudsætning for deltagelse: 
Grundlæggende kendskab til brug af pc’en.

3 tirsdage aftener 25. marts,1. april og 8. april 2014 
kl. 17.30-20.30
Kursusnr. A 14

Lav din egen hjemmeside
Vi starter kurset med en kort introduktion til nogle af de mu-
ligheder du har, hvis du gerne vil lave din egen hjemmeside. 
Vi kigger bl.a. på 123hjemmeside, One.com og Mononet.
På kurset vil vi gå i dybden med brugen af Mononet, der er et 
dansk hjemmesideværktøj, som er gratis. 
Det er super nemt, og en række fl otte designskabeloner gør 
det let for dig at lave din egen professionelle hjemmeside. Pro-
grammet er meget brugervenligt, og du kan let placere tekster, 
billeder, video, fotoalbum og meget andet. Du skal altså hver-
ken kunne kode eller designe for at lave en fl ot og brugbar 
hjemmeside.
Hvis du har billeder eller et logo, du gerne vil bruge på hjem-
mesiden, så tag dem med på kurset.

Forudsætning for deltagelse: 
Grundlæggende kendskab til brug af pc’en.

3 dags kursus 4. marts, 5. marts og 11. marts 2014 
kl. 8.30-11.30
Kursusnr. A 15

Photo Story 3
På kurset lærer du også at lave dit eget billedshow med pro-
grammet Photo Story 3. Måske har du en masse gode billeder 
fra familiefesten eller ferien og ved hjælp af Photo Story 3 kan 
du oprette spændende dias-fortællinger ved at tilføje panore-
rings- og zoomeffekter. Programmet kan også optage lyd til 
billederne og føje titler og baggrundsmusik til fortællingen. Bil-
ledshowet kan brændes på en CD/DVD, så sæt dig sofaen og 
se showet på dit fjernsyn.
Husk at medbringe egne foto på en USB-nøgle.

Forudsætning for deltagelse:
Grundlæggende kendskab til brug af pc’en.

2 tirsdage aftener 29. april og 6. maj 2014 kl. 17.30-20.30
Kurus nr. A 16

Klubberne
MA-REN
Tur på ARoS
Torsdag den 16. januar 2014, kl. 16.00
Vi ser ARoS og derefter er der spisning på Rådhus Kaféen kl. 18.00. Tilmelding: 4. januar kl. 12 på mail til momsemor1@stofanet.dk. 
Pris 100 kr. pr. person – kun for medlemmer af MA-REN. 
Tilmeldingen er først gældende, når pengene er indbetalt på Reg.nr. 3656, konto 3656512571 husk at oplyse navn og telefonnr. på indbetalingen.

Generalforsamling
Mandag den 17. februar 2014, kl. 16.00 i annekset hos FOA Århus på Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal ifølge lovene være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, 6. februar 2014.

Forslag til kandidater til valg på generalforsamlingen skal ifølge lovene være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, 3. februar 2014.

Formand Birthe Lahn, Søren Frichsvej 105, 8230 Åbyhøj mail: lahn@aarhus.dk

Klubbens regnskab kan hentes 1 uge før generalforsamlingen hos kasserer Grethe Brøndum, Kirketoften 8, 1. sal, 8260 Viby J onsdag 12. februar 
2014 mellem kl. 16.00 og 16.30

Der afholdes banko efter generalforsamlingen, der er mange gode præmier, så mød op.

Der ønskes tilmelding senest torsdag den 6. februar 2014 på mail: lahn@aarhus.dk på grund af traktement. (Traktement er 2 stk. smørrebrød + 1 øl/vand)

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Godkendelse af forretningsorden
 6. Beretning ved formand Birthe Lahn
 7. Regnskab ved kasserer Grethe Brøndum
 8. Indkomne forslag

 9. Valg 
På valg er:
 a.  Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Birthe Lahn 

(modtager  genvalg)
 b.  Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Jonna Christensen 

(modtager genvalg)  
 c.  2 bestyrelsessuppleanter for 2 år Ann-Charlott Emmertsen 

(modtager genvalg ), 
Bettina Strøm Hansen (modtager genvalg )

 d.  Bilagskontrollant for 1 år
 e.  Bilagskontrollant suppleant for 1 år
10. Eventuelt
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Klubben for Dagplejere

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
onsdag den 26. februar 2014 kl. 18.45 
hos FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J, i mødesalen, 1. sal 
Der er spisning kl. 18.00 - 18.45 

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning v/Bente Malmberg
4. Fremlæggelse af regnskab v/Helle Nørregård Nielsen
5. Indkomne forslag
6. Lovændringer
7. Valg:
 a. Valg af formand, Bente Malmberg, modtager ikke genvalg
 b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 
  1. Trine Ølgaard Jensen, modtager genvalg
  2. Lonnie Engelbrecht Petersen, modtager genvalg
 c. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  1. suppleant Jannie Nielsen, modtager genvalg
  2. suppleant Lisbeth Larsen, modtager genvalg
 d. Valg af 1 bilagskontrollant, Gitte Rytter, modtager genvalg
 e. Valg af 2 bilagskontrollantsuppleanter
  1. suppleant Henny Hentze, modtager genvalg
  2. suppleant Kirsten Ørsted Kristensen, modtager genvalg 
 f. Valg af fanebærer
 g. Valg af 1 fanebæresuppleant
8. Kontingentfastsættelse
9. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 5 Indkomne forslag, og pkt. 6 
lovændringer skal ifølge lovene indsendes skriftligt, senest 8 dage 
før generalforsamlingen 18. februar 2014 til Klubben for Dagplejere, 
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Forslag til kandidater til valg på generalforsamlingen skal ifølge lovene 
indsendes skriftligt, senest 14 dage før generalforsamlingen
12. februar 2014 til Klubben for Dagplejere, Christian X’s Vej 56-58, 
8260 Viby J.
Klubbens regnskab kan afhentes en uge før generalforsamlingen i 
klubben.

Tilmelding senest 21. februar 2014 på tlf. 46 97 32 20 eller klubbens 
hjemmeside www.dagplejeklubben-aarhus.dk på grund af traktement 
(2 stk. smørrebrød + øl/vand)

Klubben for Dagplejere,
Bente Malmberg

Sygehjælpernes Brancheklub i Århus

afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 3. marts 2014 kl. 17.00

i kantinen hos FOA Århus, Christians X’s Vej 56-58, 8260 Viby J

Skriftlige kandidatforslag til bestyrelsesposterne skal være modtaget
 i Sygehjælpernes Brancheklub senest 28 dage før generalforsamlingen.

Kandidater til øvrige poster kan opstilles på generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være klubben i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afvikles i henhold til klubbens love.

Faggruppeklubben Social- og sundhedshjælpere 
og hjemmehjælpere 

Foredrag
om øjensygdommen AMD, andre øjensygdomme samt hjælpemidler, 
når synet svigter i dagligdagen – ved oplægsholder øjensygeplejerske 
Bodil D’Amore

Onsdag den 29. januar 2014, kl. 17.00-18.30
i kantinen hos FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J. 

For yderligere oplysning og tilmelding se klubbens hjemmeside 
www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk 
Eller tilmelding senest 21. januar 2014 på mail til lul013@foa.dk eller 
telefon 46 97 32 22

Generalforsamling
Der indkalders hermed til ordinær generalforsamling 
torsdag den 20. februar 2014 klokken 18.00 
i kantinen hos FOA Århus, Christians X’s Vej 56-58, 8260 Viby J

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent 
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Regnskab
 6. Budget til orientering
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Ændring af love
 9. Valg:
 a. Næstformand – (Britha Lund Sørensen – modtager genvalg)
 b. Bestyrelsesmedlem – (Laila Mikkelsen – modtager genvalg)
 c. Bestyrelsesmedlem – (Gitte Schneider – modtager genvalg)
 d. Bilagskontrollant – (Eva Lindtoft – modtager valg)
 e. Bilagskontrollantsuppleant 
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt.
12. Afslutning. 

Kandidatforslag til faggruppeklubbestyrelsen skal indsendes skriftligt 
til faggruppeklubben, Christians X’s Vej 56-58, 8260 Viby J., senest 
den 6. februar 2014.

Indkomne forslag skal være Faggruppeklubben i hænde senest den 
13. februar 2014.

Tilmelding af hensyn til traktementet, senest den 13. februar 2014 til 
Faggruppeklubben på telefon 21 72 60 10 i klubbens åbningstid eller 
via klubbens hjemmeside: 
www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk
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Tilmelding
Denne kupon sendes til:
FOA Århus • Christian X’s Vej 56-58 • 8260 Viby J.
Att.: TILMELDING

Arrangementets navn:

Arr.nr.:

Navn:

Cpr.nr.:

Tlf. privat:

Tlf. arbejde:

Kan kopieres

Sådan tilmeldes du aktiviteterne:
Du kan tilmeldes aktiviteterne på vores hjemmeside www.foa-aarhus.dk under 
’Aktiviteter’. Husk at have dit NemID parat. 
Eller du kan ringe til tlf.nr. 89 36 66 66 

Tilmeldingsfrist: se under det enkelte arrangement. 

BEMÆRK: Ved de fl este klubarrangementer er der angivet telefonnr. og email, 
som man skal bruge ved tilmelding. Til disse klubarrangementer kan man altså 
ikke bruge denne kupon.

Tilmelding
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Arbejdspladsjubilæer
25 års arbejdspladsjubilæum 
Social- og sundhedssektoren:
 1. okt.  Social- og sundhedsassistent Karin Elisa Nielsen, Område Syd 
11. okt.  Social- og sundhedshjælper Britta Højgaard Madsen, 

Område Christiansbjerg
 1. nov.  Social- og sundhedsassistent Bente Jensen, 

Plejeboligerne Bronzealdervej
 1. nov. Plejer Jørgen Nyegaard, ÅUH Risskov
15. nov.  Social- og sundhedshjælper Pia Drøscher Hansen, 

Område Christiansbjerg
28. nov.  Social- og sundhedsassistent Janne Vestergaard Ehlers, 

Område Midtbyen
 1. dec.  Social- og sundhedsassistent Susanne Villefrance Petersen, 

Skovbakkehjemmet Odder

Pædagogisk Sektor:
14. nov. Dagplejer Bodil Halkjær Mogensen, Dagplejen Skovvangen

Teknisk Sektor:
08. nov. Buschauffør Per Nielsen, Århus Sporveje, Busselskabet

Kost- og servicesektoren:
14. nov. Husassistent Jane Christensen, Område Syd

40 års arbejdspladsjubilæum
Social- og sundhedssektoren:
 1. okt. Portør Jørgen Krøjmand, ÅUH Midtbyen
 1. okt. Sygehjælper Lis Nielsen, Område Marselisborg
 1. okt. Sygehjælper Lene Terp Jørgensen, Område Syd
 8. okt.  Social- og sundhedshjælper Erild Kjær Andersen, 

Område Midtbyen
14. okt.  Social- og sundhedsassistent Vibeke Schmidt Jahns, 

ÅUH Midtbyen 
 1. dec. Sygehjælper Birgitte Hansen, Område Nord
 1. dec. Social- og sundhedsassistent Jette Gulev, ÅUH Midtbyen 

Ovenstående jubilæer er kommet til afdelingens kendskab via tillids-
repræsentanter, der har henvendt sig for at få udleveret  gaven fra afdelin-
gen/sektoren til arbejds pladsjubilaren.
Dette er en opfordring til tillidsvalgte, og medlemmer på arbejdspladser 
uden tillidsvalgte, om at henvende sig i afdelingen/sektoren, med oplysnin-
ger om arbejdspladsjubilæer.
Arbejdspladsjubilæum defineres som værende ansat ved samme arbejds giver 
i 25, 40 eller 50 år, f.eks.  betragtes Århus Kommune som én  arbejds giver, 
uanset at tjenestestedet har været på flere institutioner.

Pensionsrådgivning

Hvis du ønsker at tale med en vejleder fra PenSam 
om dine pensionsforhold, kan du kontakte PenSam 
på telefon 44 39 39 39. 

Efterlønnere og pensionister

Odder 
FOA Efterløns- og pensionistklub

Tilmelding til Rita Pedersen på 
tlf. 2369 6630

Hyggedag med sang
Tid: Torsdag den 9. januar kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 6. januar
 
Nytårskoncert
Tid: Fredag den 17. januar kl. 17.30
Sted: Spektrum

Stenslundcentret
Her skal vi have en rundvisning og 
kaffe. Kaffe med bolle koster 25 kr. 
Tid: Torsdag den 23. januar kl. 
14.00
Sted: Stenslundcentret
Tilmelding: Senest den 20. januar

Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tid: Torsdag den 6. februar kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 3. februar

Statsfængslet i Horsens
Vi mødes ved Spektrum kl. 12.00 
og kører sammen derfra. Vi skal 
på rundvisning, derefter er der 
kaffe. Pris pr. person for entré og 
kaffe er 140 kr. Klubben betaler for 
rundvisning. Vi kan kun være 25 
personer, så det er først til mølle.
Tid: Torsdag den 20. februar kl. 13.00
Sted: Spektrum kl. 12.00
Tilmelding: Senest den 12. februar

Pakkespil
Husk pakke til ca. 30 kr. 
Tid: Torsdag den 6. marts kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 3. marts

FOA Århus Seniorklub

Tilmelding til klubarrangementer 
(på grund af forplejning) kan ske 
senest en uge før arrangementet til 
Birgit Østergaard på tlf. 86 11 50 
86 eller 20 42 93 63.

Nytårskur med underholdning
Erik Sletting underholder med 
sange af bl.a. Shu-bi-dua, Flem-
ming Bamse Jørgensen, Beatles, 
Kim Larsen og mange andre.
Ost-vin-øl-sodavand. 
Arrangementet er gratis.
Tid: Tirsdag den 7. januar kl. 13.00

Banko – hyggemøde – kinesisk 
lotteri
Pris 30 kr.
Tid: Tirsdag 21. januar kl. 14.00

Foredrag m. Ole Helmig
”Humor og dens betydning i 
hverdagen”
Pris 30 kr.
Tid: Tirsdag den 4. februar kl. 14.00

Musik og sang
Gårdmusikanterne spiller på 
mange forskellige instrumenter
Pris 30 kr.
Tid: Tirsdag den 18. februar kl. 14.00

Banko – hyggemøde – kinesisk 
lotteri
Pris 30 kr.
Tid: Tirsdag den 4. marts kl. 14.00

Generalforsamling
Smørrebrød, øl, sodavand, kaffe
Gratis
Tid: Tirsdag den 18. marts kl. 14.00
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ÅRHUS AFDELING
Christian X's Vej 56-58
8260 Viby J

Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tlf. 89 36 66 66 - fax 46 97 32 67 
E-mail: aarhus@foa.dk
www.foa-aarhus.dk
Åbningstider
(telefon og personlig henvendelse):
Mandag 10.00-16.00
Tirsdag 10.00-16.00
Onsdag 10.00-15.00*
Torsdag 10.00-18.00
Fredag 10.00-15.00
* Anden onsdag i måneden åbner A-kassen dog først kl. 12.00

AKUT telefon – som kan anvendes uden for 
normal åbningstid til uopsættelige henvendelser:
25 15 53 60

FOA på Samsø 
Smedegade 21, 8305 Tranebjerg
Tlf. 86 59 29 60
Post sendes til FOA Århus
Åbent den første onsdag i hver måned: 11.00-15.00
Der er mulighed for at aftale møde uden for kon-
torets åbningstid.

Faggruppeklubben Social-, og Sundheds-
og Hjemmehjælpere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J. 
Tlf. 46 97 32 22
e-mail: lul013@foa.dk
www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk 
Telefontiden følger afdelingens tlf.tider, se ovenfor

Faggruppeklubben Handicaphjælpere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Gerda Bach Andersen, tlf. 20 26 54 51
Merete Steensen, tlf. 20 42 27 10
www.handicaphjaelper-aarhus.dk

Plejehjemspedellernes klub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Formand John Madsen • Tlf. 29 20 97 83 
e-mail: joma@mag3.aarhus.dk 

Pædagogmedhjælpernes Fagklub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 99 
e-mail: fagklub@pm-fagklub.dk
www.pm-fagklub.dk
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 10.00-15.00
Torsdag: 10.00-18.00

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling 
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 23 72 11 70
Træffes efter aftale

Teknisk servicelederklubben/
lederklubben Teknik- og Servicesektoren 
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Ove Mikkelsen: tlf. 40 50 55 34
e-mail: omik@mail.tele.dk

Elevklubben på Social- og Sundhedsskolen
Lokale 233 B, Olof  Palmes Allé 35
8200 Århus N • Tlf. 87 41 26 60
1. og 3. tirsdag i hver måned kl. 11.00-13.00

FOA Psykiatri Århus
Skovagervej 2, 8240 Risskov
Tlf. 78 47 10 41
jesppris@rm.dk
Mandag-fredag 08.00-15.00.

Klubben for Dagplejere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 20 / 20 89 97 89
e-mail: bm013@foa.dk
www.dagplejeklubben-aarhus.dk
Træffes efter aftale

Portørernes Faggruppe
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 86 13 24 74 - viderestilles automatisk til mobil-
telefon

Social- og Sundhedsassistentklubben 
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 23
e-mail: ansc@foa.dk
Mandag-onsdag: 10.00-13.00
Torsdag: 13.00-16.30
Lukket 1. torsdag i hver måned pga. bestyrelses-
møde
Klubformand Annie Schacht, tlf. 46 97 32 23
e-mail: ansc@foa.dk
Klubnæstformand Tina Kjeldbjerg, tlf. 46 97 32 24,
e-mail: tilk@foa.dk

Sygehjælpernes Brancheklub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 26
e-mail: vihj@foa.dk

Klubben MA-REN
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Formand: Birthe Lahn, tlf. 20 15 58 91,
e-mail: bi@privat.dk
Næstformand: Hanne Rasmussen, tlf. 51 78 48 94, 
e-mail: hannepalle@stofanet.dk 

KLUBBER

FOA ÅRHUS


