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Da INFOATION først udkommer igen sent på 
efteråret, bringer vi allerede nu en opfordring til 
at stemme til kommune- og regionsvalget den 
17. november 2009.

Kommunal- og regionsvalget handler om alle 
de ting, der er tæt på  FOA medlemmerne: sund-
hed, børnepasning, rengøring, sund mad, skoler, 
ældrepleje og arbejdsmarked.

FOAs slogan i valgkampagnen er Mere velfærd - 
mindre marked.

Tirsdag den 17. november skal forhåbentlig alle 
til stemmeboksene for at vælge, hvem der skal 
træffe de borgernære beslutninger i kommunal-
bestyrelser og regionsråd de næste 4 år. 

Det er derfor af meget stor betydning, at alle 
bruger deres demokratiske ret til at stemme. Vi 
er dybt afhængige af de beslutninger, der bliver 
taget i disse demokratiske fora, da det er her, 
vores skattekroner bliver fordelt. Skal vi have 
mere velfærd eller skal vi have nedsat skatten 
yderligere? Mød op den 17.november og giv din 
mening til kende.

FOA har aktive medlemmer som stiller op som 
kandidater for politiske partier. Vi har i afde-
lingsbestyrelsen valgt at støtte de politiske kan-
didater, som vil arbejde for bedre arbejdsvilkår 
for medlemmerne. Vi håber at komme i kontakt 
med alle politiske kandidater, se  annonce andet 
sted i bladet.

HUSK at bruge din demokratiske ret til at stem-
me den 17. november 2009 (og gerne på et FOA 
medlem) 

Charlotte Jacobsen

Afdelingsformand

L e d e r
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25 års medlemsjubilæum
I perioden 01.03.2009 –  30.06.2009 har 
følgende medlemmer været medlem af 
FOA, DKA eller HAF i sammenlagt 25 år. 
Afdelingen ønsker tillykke og har fremsendt 
en blomsterbuket til:

Inger K. Andresen, Ølstykke
Kathe A. Hjort, Jægerspris
Vitaelisa B. Siff, Frederikssund
Lis Jensen, Ølstykke
Henny B. Esbensen, Frederikssund
Vinnie A. Jensen, Hundested
Inge S. Dalgaard, Jægerspris
Lisbeth B. Michelsen, Stenløse
Karen A. Larsen, Slangerup
Sonja Clausen, Hundested 
Connie E. Qvist, Ølstykke

Med venlig hilsen

Charlotte Jacobsen
Afdelingsformand
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Velkommen til ny 
medarbejder
Den 1. marts 2009 startede Tina Pedersen, som 
serviceassistent i afdelingen, velkommen til Tina.

Følgende medarbejdere 
stopper i FOA Frederikssund
Nina Larsen, FOAs husassistent gennem 
næsten 15 år har valgt at gå på efterløn den 
1. marts 2009. FOA Frederikssund takker for 
samarbejdet og ønsker Nina held og lykke i 
sit otium.

Henriette Forsberg, FOAs receptionist er 
stoppet i FOA Frederikssund, vi takker for 
samarbejdet og ønsker Henriette god vind 
fremover.

Per Repstock, FOAs sektorsekretær har opsagt 
sin stilling med fratræden den 30. juni 2009. 
FOA takker for samarbejdet og ønsker Per 
held og lykke i hans videre arbejdsliv.

Charlotte Jacobsen 
Afdelingsformand 

Kommune- og regionsvalg 
Mere velfærd - mindre marked

Er du medlem af et politisk parti og opstiller 
til kommune- eller regionsvalget vil vi gerne 
i kontakt med dig idet FOA´s afd. bestyrelse 
har besluttet at støtte de medlemmer som 
opstiller.

Ring eller mail til os hurtigst muligt.
4697 1200 eller frederikssundfoa.dk
På afdelingens vegne Charlotte Jacobsen 
Afdelingsformand
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Information om afdelingens tillidsvalgte
FOA, Frederikssund Afdeling vil gerne byde velkommen til alle nye tillidsvalgte.
Samtidig en stor tak til de fratrådte tillidsvalgte for deres store arbejde. 

Nyvalgte

Tillidsrepræsentant
Lisbeth Pedersen, Møllehøj Børnehave
Christine Erhardsen, Dagplejen Egedal
Ulla Petersen, Løvdalen

Tillidsrepræsentant-suppleant
Anne Mette Madsen, Plejecentret Arresøparken
Rita Bech, Hjemmeplejen Egedal
Bettina Olsen, Løvdalen
Helle L. Hansen, Hjemmeplejen dist. 4
Lone Christensen, Nordhøj

Sikkerhedsrepræsentant
John Rasmussen, Kregme SFO
Henriette Søgaard, Damgårdsparken 
Eva Johansen, Hjemmeplejen, Frederikssund
Lone R. Simonsen, Dagplejen Frederikssund
Gitte Y. Rasmussen, Hjemmeplejen Egedal

Fratrådte

Tillidsrepræsentant
Cindy S. F. Kvarnø, Børnehuset Jordbærvangen
Nina Sander, Halsnæs Dagpleje
Bettina Hansen, Basthøj Børnehave
Lone Christensen, Nordhøj

Sikkerhedsrepræsentant
Gudrun Hansen, Hjemmeplejen Frederikssund
Poul Warrer, SFO Lerbjergskolen
Pia L. Andersen, Østergården
Ulla Petersen, Løvdalen
Helle E. Faurholt, Eventyrhuset

Med venlig hilsen

Charlotte Jacobsen, Afdelingsformand

Uanset om du er i pensionsalderen eller ej, er det altid 
godt at få en gennemgang af sin  pensionsordning. 
Emnerne kan fx være:

•  Pension ved overgang til efterløn/folkepension 
•  Pension og forsikring ved sygdom 
•  Hvad sker der ved fratrædelse 
•  Optagelse og ændringer i pensionsordningen   

Du kan aftale en tid med kunderådgiver Dorit Haagensen 
hos FOA Frederikssund den 1. onsdag i hver måned fra kl. 
13.00 til 15.00.  

Det eneste du skal gøre at ringe til PenSam på 44 39 34 
48 eller 44 39 33 31 og aftale en tid
Du bedes bestille tid seneste 3 dage inden mødet skal 
afholdes.

Vi glæder os til at se dig.

Har du styr på din 
 pensionsordning?
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JobpatrulJen
I nordsjælland 

SØGer aKtIVISter…

er du ung (15 - 30 år) og interesseret i at være med til at 
gøre dine kammeraters forhold bedre?

er du med på at yde en frivillig og ulønnet indsats?
er du i besiddelse af det nødvendige gå på mod, 

lyst og engagement?

Så er tjansen som 
aKtIVISt i lo´s Jobpatrulje i nordsjælland noget for dig.

Har du lyst til at køre med os rundt i nordsjælland en eller 
flere dage i uge 28, så kontakt Jobpatruljen i nordsjælland 

på 48 22 44 04 eller på mail mn@lonsj.dk. 

Som ny aktivist vil du altid 
følges med en erfaren!

Du kan se mere på www. jobpatruljen.dk
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Generalforsamlingen blev som vanligt afholdt på 
Frederikssund gymnasium. Vi begyndte med spisning 
kl. 18.00 hvor bestyreren af kantinen på gymna-
siet havde lavet ualmindelig god mad til os. Inden 
selve generalforsamlingen begyndte var der udde-
ling af sponsorater. Afdelingens repræsentantskab 
og bestyrelse havde denne gang besluttet, at uddele 
i alt 15.000 kr. fordelt til natteravnene fra Egedal, 
Frederikssund og Halsnæs kommune og i alt 5.000 kr 
til julemærkehjemmet. Der var stor glæde og tak til 
FOAs medlemmer fra de glade modtagere af pengene. 

Herefter startede generalforsamlingen. Peter Vale-
nius, jurist fra Forbundet guidede os endnu engang 
igennem vores generalforsamling. Vi havde igen i år 
valgt, at deltagerne sad ved runde borde under hele 
generalforsamlingen, her nød medlemmerne kaffe/
the med kage og chokolade. Vi var ikke så forfærde-
lig mange og håber at der kommer flere medlemmer 
næste gang. Stemningen var god og vi sluttede i god 
ro og orden kl. ca. 22.00. 

Følgende blev vedtaget:

Fokuspunkter for 2009 og 2010:
 - Overenskomsten 2011
 -  Implementering for fast årshjul for arbejdplads-

besøg
 - Kommunal- og regionsvalg 2009

Mundtlig og skriftlig beretning

Regnskab for 2008 og 2009

Bemyndigelse til sektorerne
”Sektorerne får bemyndigelse til at fortsætte en kon-
stituering af afdelingsbestyrelsesmedlemmer frem til 
nyvalg i 2010”.

Kontingent til unge under 18 år.
Forbundskontingent Kr.  25,00
Gruppeliv Kr. 10,00

Afdelingskontingent Kr.  25.00
Samlet kontingent Kr.  60,00 pr måned

Umiddelbart kan der blive problemer med at gen-
nemføre ovenstående kontingent, dog kun i for-
bindelse med forbundskontingentet på i alt 25 kr.. 
Forbundet er bundet af en kongres beslutning om 
uændret kontingent i perioden mellem de to kongres-
ser. Problematikken bliver taget op på næste afde-
lingsbestyrelsesmøde. 

Faglig servicering
Der ydes først faglig servicering, når første måneds 
kontingent er betalt.
Hidtil har det været kotume, at servicere nye med-
lemmer så snart vi havde en underskrift på medlem-
skab. 

Nedsat kontingent for medlemmer på fleks-
ydelse
Udvidelse af tidligere generalforsamlingsbeslutning 
om efterlønskontingent på i alt kr. 100,00, også om-
fatter medlemmer på fleksydelse.
Fleksydelse gives til medlemmer som har været i 
fleksjob og svarer næsten til efterlønnen.

Ny løn indplacering for valgte sektorformænd- 
og næstformænd som har sit daglige arbejde 
afdelingen
Sektorformænd i daglig ledelse aflønnes på skalatrin 
49-50.
Sektornæstformænd aflønnes på skalatrin 43 – 48. 
Afdelingsbestyrelsen beslutter efter indstilling fra 
daglig ledelse, hvilket skalatrin sektornæstformanden 
skal aflønnes efter.

Fusionsprotokollatet mellem PMF og FOA
Protokollatets indhold føres videre, så længe Jens 
Nielsen er i afdelingen. Jens Nielsen vælges på Pæ-
dagogisk sektors generalforsamling. 

Information om afdelingens 
generalforsamling 28. april 2009
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Vedr. Social- og sundhedssektorens næstfor-
mand samt pædagogisk sektornæstformand
Social- og sundhedssektorens næstformand samt 
pædagogisk sektornæstformand vælges på 37 timer 
på sektorgeneralforsamlingerne. Heraf lægges de 20 
timer til næstformandsposterne. De resterende timer 
lægges i afdelingen. 
Rent faktuelt betyder dette, at Irene Buus nu arbejder 
som valgt sektorformand i Social- og sundhedssekto-
ren på fuld tid. 

Af lovændringer bliv følgende vedtaget:
 -  § 7 stk. 1 Afdelingsbestyrelsen er udvidet med 

et ungt medlem under 31 år samt et medlem fra 
seniorklubbens bestyrelse (med taleret men uden 
stemmeret)

 -  § 7 stk. 8 Bestyrelsen godkender ansættelser og 
afskedigelser efter indstilling fra daglig ledelse.

Kongresdelegerede
Ifølge lovenes § 12 stk. 2 skal valg af kongresdelege-
rede samt suppleanter foretages af afd. bestyrelsen. 
Forslag hertil skal dog fremlægges for generalfor-
samlingen som kan komme med supplerende forslag, 
inden bestyrelsen foretager det endelige valg. 
Obs formand, næstformand og sektorformænd er 
altid forlods kongresdelegerede.

Følgende blev indstillet:

Social- og sundhedssektoren: 
Irene Buus 
Jan Hansen

Suppleanter
Britt Christensen
Conny Gad

Pædagogisk sektor:
Jens Nielsen
Rene Lutterman

Suppleanter
Anette Meller
Henrik Andreasen

Servicesektoren
Roger Pettersson
Inge Jensen

Suppleanter
Rene Brede
Anny Lorentzen

Valg af bilagskontrollanter
Her blev Michael Simonsen fra Servicesektoren valgt 
for en 4 årig periode og Iman Hamid fra pædagogisk 
sektor blev valgt som suppleant for en 2 årig periode. 

Valg af afdelingsformand
Charlotte Jacobsen blev genvalgt som formand for en 
4 årig periode. 

Charlotte Jacobsen 
afdelingsformand
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I den kommende tid vil du kunne 
se de her figurer rundt om i me-
dierne og som reklamespots i TV. 
De fortæller dig, at du står meget 
bedre fast på arbejdsmarkedet, 
hvis du har en erhvervsuddan-
nelse, end hvis du ikke har nogen 
uddannelse. 

Figurerne er en del af en kam-
pagne, som Beskæftigelsesregion 
Hovedstaden & Sjælland i samar-
bejde med de faglige organisatio-
ner har sat i gang for at få flere 
voksne til at tage en erhvervsud-
dannelse med voksenløn. 

Hvad kan man blive uddannet 
til som voksenlæring?
Ordningen gælder for alle de fag, 
som beskæftigelsesregionen har 
vurderet har eller vil få rekrut-
teringsproblemer fremover. Det er 
rigtigt mange – og du kan se dem 
på www.brugvoksenlaerling.dk. 
Du kan f.eks. blive lægesekretær, 
smed, teknisk designer, bager eller 
tømrer. 

På FOAs fagområder kan du f.eks. 
blive serviceassistent, social- og 
sundhedshjælper, social- og sund-
hedsassistent eller pædagogisk 
assistent. Der gælder dog nogle 
særlige regler, hvis du vil tage en 
social- og sundhedsuddannelse 
eller en uddannelse til pædago-
gisk assistent. Det kan du læse om 
nedenfor.

Hvor høj er voksenlønnen?
Som voksenlærling er du sikret 
fagets mindsteløn. Den er me-
get forskellig fra fag til fag, men 
den vil altid ligge betydeligt over 
den almindelige lærlingeløn. På 
social- og sundhedsområdet ligger 
den mellem 17.000 kr. og 19.000 
kr.

Gulerod til arbejdsgiveren
Hvis du er over 25 år, kan du i 
princippet altid indgå en aftale 
med en arbejdsgiver om at blive 
voksenlærling. Hvis arbejdsgive-

ren altså vil betale voksenlønnen.

Kampagnen reklamerer for det 
særlige tilskud på 30 kr., som en 
arbejdsgiver kan få fra jobcentret, 
hvis nogle bestemte betingelser er 
opfyldt.

Det kræver, at voksenlærlingen 
ikke i forvejen har en erhvervsud-
dannelse – eller i hvert fald ikke 
har brugt en sådan uddannelse 
inden for de sidste 5 år. 

Hvis du har været ledig i en vis 

Tag en uddannelse med voksenløn
– et tilbud til dig over 25 år

”Med voksenlærlingeordningen får vi målret-
tede elever, der hurtigt er i stand til at løse en 
række opgaver. Samtidig sikrer vi os den nød-
vendige faglærte arbejdskraft i fremtiden”. 
Helle Stenbæk, uddannelsesleder.
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i lære som lægesekretær

i lære som lægesekretær

Gitte, 38 år

Thor, 34 år

Bispebjerg Hospital

Stå STÆRKERE...

VOKSENLÆRLINGE
& VOKSENELEVER

Brug

Stå 
STÆRKEREwww.brugvoksenlaerling.dk

www.brhovedstadensjaelland.dk
Har I brug for en voksenlærling eller voksenelev, så kontakt det 
lokale jobcenter eller slå jobbet op på www.jobnet.dk 

Få mere information

Virksomheden får en voksen medarbejder med erfaring 

Ordningerne kan bruges til at opkvalificere og fastholde gode medarbejdere 

Virksomheden forebygger fremtidig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Der kan gives tilskud på 30 kr./time til voksenlærlingens løn i praktikperio-
derne (tilskuddet gives op til de første 2 år af uddannelsesaftaleperioden)

 
Brug voksenlærlinge og voksenelever fordi

Voksenlærlingeordningen kan 

bruges inden for mange brancher

Faglært arbejdskraft

ruster virksomheden til fremtiden

BESKÆFTIGELSESREGION  
HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

På www.brugvoksenlaerling.dk kan du:
Få overblik over de uddannelser, hvor virksomheden kan få tilskud til at ansætte 
en voksenlærling  

Finde relevante erhvervsskoler i regionen

Finde blanket til ansøgning om tilskud til ansættelsen af voksenlærlinge

Finde blanket til ansøgning om tilskud i skoleperioder (AER) for voksenlærlinge

Se videoklip fra virksomheder, der har fået tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Lave beregning på økonomien i en voksenlærlingeaftale

Foreslå et møde med eller få et opkald fra en jobkonsulent

 
Universitetsvej 2 · 4000 Roskilde 
Telefon: 7222 3400 · e-mail: brhs@ams.dk   www.jobnet.dk

BESKÆFTIGELSESREGION 
HOVEDSTADEN & SJÆLLAND
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periode, gør det dog ikke noget, 
hvis du har en erhvervsuddan-
nelse i forvejen. Er du mellem 25 
og 30 år, skal du have været ledig 
i 6 måneder, for at din arbejdsgi-
ver kan få tilskud. Er du over 30 
år, skal du have været ledig i mere 
end 9 måneder.

Gælder både for ledige og be-
skæftigede
Ordningen gælder altså både for 
ledige og beskæftigede. Hvis du 
er ledig og ikke har en erhvervs-
uddannelse, kan du i princip-
pet starte på en uddannelse med 
voksenløn allerede den første dag, 
du er ledig.

Hvis du er ledig social- og sund-
hedshjælper og har brugt din 
uddannelsen inden for de sidste 
5 år, kan du dog ikke bare starte 
på assistentuddannelsen med det 
samme. Fordi social- og sund-
hedshjælperuddannelsen i sig selv 
regnes for en erhvervsuddannelse, 
skal du have været ledig i 6/9 må-
neder, hvis du vil uddanne dig til 

social- og sundhedsassistent som 
voksenelev. 

Særligt for social- og sund-
hedsområdet og det pædagogi-
ske område
Desuden er der en særlig undta-
gelse i ordningen, der gælder lige 
præcis på nogle af FOAs store 
fagområder. 

Den ene forskel er, at det inden 
for social- og sundhedsområdet og 
det pædagogiske område ikke hed-
der voksenlærlinge, men voksen-
elever. 

Den anden forskel er vigtigere. 
Hvis du vil være social- og sund-
hedshjælper eller pædagogisk as-
sistent og har arbejdet på området 
i mere end 1 år inden for de sidste 
4 år, har du nemlig mulighed for 
at blive voksenelev betalt over 
FOAs overenskomst med kom-
muner og regioner. Og så kan din 
arbejdsgiver ikke få 30 kr. i tilskud 
fra jobcentret.

Problemet er, at selvom du har 
mulighed for at få voksenelevløn 
ifølge FOAs overenskomst efter ét 
års relevant erhvervserfaring, kan 
en arbejdsgiver godt sige nej til at 
indgå en uddannelsesaftale med 
dig. Du skal have to års sammen-
hængende ansættelse, før kom-
munen har pligt til at tilbyde dig 
en uddannelsesaftale med voksen-
elevløn.

Da du i forvejen har erfaring fra 
den praktiske side af arbejdet, kan 
du så få forkortet praktikperio-
derne, så du kan koncentrere dig 
om skolearbejdet.

Hvad skal du gøre for at blive 
voksenlærling eller voksenelev?
Hvis du er ansat på en arbejds-
plads, hvor du gerne vil være 
voksenelev, kan du kontakte din 
tillidsrepræsentant eller din leder 
for at få at vide, hvad du skal 
gøre. 

Hvis du er ledig, kan du få hjælp i 
din a-kasse. 

Hvad må jeg sige som ansat?•	
Kan jeg blive fyret, hvis jeg kriti-•	
serer min arbejdsplads?
Må jeg beklage mig offentligt,  •	
hvis jeg får pålagt opgaver, som 
jeg ikke mener, er etisk forsvar-
lige?
Hvad må jeg fortælle til pressen/•	
offentligheden?

FOAs nye hotline - Kend din ytrings-
frihed - kan give dig svar, råd og 
vejledning i, hvad du som ansat har 
ret til at udtale dig om.
Hvis du oplever situationer, som er 
i	modstrid	med,	hvad	du	finder	er	
fagligt og etisk forsvarligt, så ring 
til FOAs hotline - Kend din ytrings-
frihed. Her vil et team af faglige og 
juridiske eksperter besvare dine 
spørgsmål.

Kend din ytringsfrihed

Hotline er åben alle hverdage mellem 10-19. Ring på telefon: 4697 2260
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Endeligt byggeregnskab for tilbygningEndeligt byggeregnskab for tilbygning 
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Adresse FOA Frederikssund · Ådalsparken 2
 3600 Frederikssund

 Faglig afdeling A-kassen
 Tlf. 46 97 12 00 Tlf. 46 97 33 68
 Fax 46 97 12 01 Fax 46 97 11 95
 frederikssund@foa.dk akas026@foa.dk
 www.foa.dk/frederikssund www.foa.dk/frederikssund

Åbningstider Mandag-tirsdag 9.00-15.30
 Onsdag 9.00-15.30
 Torsdag 9.30-17.00
 Fredag 9.00-11.30

Telefontider Mandag-tirsdag 9.00-14.00
 Onsdag Telefonen lukket hele dagen
 Torsdag 10.00-17.00
 Fredag 9.00-11.30

Kontaktpersoner: Afdelingen: Formand: Charlotte Jacobsen
  Næstformand Marianne Røgen
 Social- og sund- Formand: Laila R. Olsen
 hedssektoren: Næstformand 

 Elev ansvarlig Irene Møller Buus
 Pædagogisk Sektor: Formand: Ann M. Nielsen
  Næstformand: Jens Nielsen
 Servicesektoren: Formand: Marianne Røgen
  Næstformand: Roger Pettersen
 Seniorklubben: Formand: Kirsten Vind

Personale: A-kasseleder: Merete Kragh
 Sagsbeh. a-kasse: Susanne Schnipper
 Sagsbeh. a-kasse: Liza Schleiter
 Sagsbeh. a-kasse: Charlotte Pallesen
 Sagsbeh. a-kasse: Charlotte Lognness
 Socialkonsulent Christian Schak Bossen
 Sekr. Faglig Afd.: Gitte Tærsker
 Kursusleder:  Erling Hjort
 Serviceassistent Tina Pedersen
 
Pen-Sam 44 39 39 39  – Kan træffes i afdelingen efter 
  aftale, den første onsdag i hver måned.
Ansvarshavende Charlotte Jacobsen
redaktør  Bladet udkommer 3 gange i 2009, 
 og trykkes i 3.500 eksemplarer.

Næste nummer Se www.foa.dk/frederikssund
Deadline Se www.foa.dk/frederikssund

Grafisk  
fremstilling Prinfoparitas Frederikssund · 47 31 47 00

Skifter du arbejdsplads, stilling eller adresse, 
bedes du udfylde nedenstående skema og sende det til:

FOA – Fag og Arbejde · Ådalsparken 2 · 3600 Frederikssund

Kalender 2009
Afdelingen:
9. september  Afdelingsbestyrelsesmøde
10. september  Afdelingsbestyrelsesmøde
29. oktober Repræsentantskabsmøde
17. november  Afdelingsbestyrelsesmøde
18. november Personaledag

Social- og Sundhedssektoren:
Afdelingsbestyrelsesmøder som nævnt ovenfor

Pt. Planlagt sommerferie
Irene  Fra den 29. juni til den 17. juli begge dage incl. 
Laila  Fra den 17. aug. til den 4. sept. begge dage incl. 

Lukkedage
18. november 2009 - personaledag
Lukket mellem jul og nytår
Juleaften torsdag den 24. december
1. juledag fredag den 25. december
Mellem jul og nytår 28. - 30. og 31. december
Nytårsdag fredag den 1. januar 2010

Ved stilling-/adresseskift

Navn

Cpr.nr.

Adresse

Postnr. & by

Telefon

Arbejdssted

Ansat pr. dato 

Stillingsbetegnelse

Antal timer

Email



Seniorklubbens 
program

Onsdag den 26. august 2009 kl. 13.30 i FOA HU-
SET

”Erindringsdans på plejehjemmet”.
Kommunikationskonsulent og danseinstruktør Elisa 
Trojaborg fortæller om et nyt koncept under navnet 
”Erindringsdans”, et pilotprojekt der har gjort ældre 
demente borgere ”Vilde med dans”.
Kom og hør et livsbekræftende foredrag, der kalder 
smilet frem og lægger op til en afsluttende dialog 
med os tilhørere.

Onsdag den 16. september 2009 Kl. 13.30 i FOA 
HUSET

”Fra opfedning til sund livsstil”.
Leder af ”Julemærkehjemmet Kildemose” Lene Schou 
fortæller om arbejdet med drenge og piger, der hjæl-
pes med at tabe sig og få en sundere livsstil.

Onsdag den 21. oktober2009 Kl. 13.30 i FOA HU-
SET

”Diabetes og hvad gør jeg så?”
Sven Larsen fra Frederikssunds lokale diabetes afde-
ling kommer og fortæller om diabetes, om forebyg-
gelse, muligheder og livskvalitet trods sygdom. 
Fra medicinalfirmaet Bayer kommer der en sygeple-

jerske som fortæller om produkter og viser et blod-
sukkerapperat. Der vil være mulighed for at få målt 
vores blodsukker.

Onsdag den 18. november 2009 kl. 13.30 i FOA 
HUSET

”Mit arbejde på gadeplan blandt hjemløse”.
Sognepræst ved Frederikssund Kirke, Lotte Højholt 
har været ansat ved Kirkens Korshærs Herberg i Hil-
lerød og efterfølgende fra 2004-2006 ansat i Køben-
havns Kommune som udgående medarbejder blandt 
gadens folk.
Lotte vil bl.a. komme ind på, hvordan det er at være 
hjemløs i julen.

Onsdag den 9. december 2009 kl. 12.00 i FOA 
HUSET

Julefrokost
Traditionen tro, slutter året med vores hyggelige 
julefrokost. 
Der serveres lækker mad, en øl / vand / snaps for 150 kr.
Medbring en pakke til dagen.
Sidste tilmelding er 1-12-09.
Betaling til kasserer Inge Nordstrøm, på et forudgå-
ende møde.


