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FOA Frederikssund 

Program 2021 
Efterårets program 



Side 2 

Hermed har vi fornøjelsen at præsentere efterårets program for 

2021. 

 

Velkommen i FOA Seniorklub skal lyde til alle jer, der trofast slut-

ter op om klubbens arrangementer og velkommen også til nye 

medlemmer. 

 

Vi har igen forsøgt at gøre programmet så bredt som muligt og vi 

håber I får mange gode timer i klubben, hvor I kan møde en tidli-

gere kollega og få en god snak. 

 

Bestyrelsen forbeholder sig ret til ændringer, idet corana si-

tuationen hele tiden ændre sig. 

 

Formålet med FOA Seniorklub er, at samle alle pensionister, før-

tidspensionister og efterlønnere i FOA til oplysende og underhol-

dende samvær. 

 

Klubmøderne er som regel den 3. onsdag i måneden og afholdes i 

FOA Frederikssund ,Ådalsparken 2. Frederikssund fra kl. 13.30 - 

16.00. På møderne serveres kaffe, te og brød / kage til 25 kr. 

 

Husk at vi holder ferie i juni, juli og august måned ! 

 

Programmet findes også på www.foa.dk/frederikssund. Her er og-

så tilbud om kurser og andet fra FOA afdeling. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i FOA Senior Klub. 

Program 2021 



Onsdag den 15. september 2021 Kl. 13.30 

 

”Min farmor og de andre faldne kvinder”  

Henning Frandsen, der er historiker, fore-

dragsholder og journalist fortæller om sin far-

mor og de andre faldne kvinder.  

Igennem flere århundreder fik mange fattige 

tjenestepiger såkaldt uægte børn. Mange 

kvinder fik hårde fængselsstraffe, andre 

dødsstraffe, hvis de dræbte deres barn eller det blot døde! Foredrags-

holderens farmor fik også et ”uægte” barn, som hun overlod til sine 

forældre i Vendsyssel, mens hun selv tog til Aarhus, hvor hun mødte 

”farfar”, som hun fik 5 børn sammen med. Men på intet tidspunkt for-

talte hun sin mand og børn om sin datter i Vendsyssel. Det kom først 

for en dag, da hun døde! 

Side 5 

Onsdag den 13. oktober 2021 Kl. 13.30 

 

”Mads Westfall - den underholdene trubadur” 

Mads Westfall er en af landets førende visesangere, 

kendt fra den populære trio Halfdanskerne.  

Nu præsenterer han et soloshow med fuld fokus på 

visemusikken. Her får i hans egne oversættelse og fortolkninger af de 

allermest kendte viser af de danske og nordiske vise-digtere, og en 

række af hans egne velskrevne sange. Oplev et underholdende solo-

show, hvor en vellydende stemme, lækker guitarspil og begavet og 

morsom underholdning går hånd i hånd.  



Side 6 

Onsdag den 8. december 2021 kl. 12.00 

 

”Julefrokost” 

Traditionen tro afsluttes året i seniorklubben med en hyggelig julefro-

kost med lækker mad, øl, vand ,snaps, kaffe, guf og meget mere. 

Medbring godt humør! 

Prisen er for FOA medlemmer kr. 225 og for gæster kr. 325.  

Sidste tilmelding, som er bindende er den 17. 

november. Der kan også betales på mødet den 

17. november til kasserer Anny Lorenttzen   

eller via netbank på reg 2232 - konto 

4397151072.  

Husk at skrive navn på indbetalingen.  

 

Efter julefrokosten er der LOTTERI. 

Max 50 deltagere. 

Onsdag den 17. november 2021 kl. 13.30  

 

”Med bumletog fra Borup til Singapore” 
 
Siden 2015 har Finn Greiner på fuld 

tid været globetrotter og freelance 

foredragsholder, københavnerguide, 

forfatter og journalist . 

Finn Greiner har p.t. rejst i 72 for-

skellige lande og territorier på 6 kon-

tinenter. 

Kom og få del i et billedforedrag om hans rejse til Singapore med 

bumletog  

Bemærk tidspunkt 



FOA-SENIORKLUB i Frederikssund er medlem af Faglige Seniorer.  
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Bestyrelsen i FOA-SENIOR KLUB 

Frederikssund 

Formand 

Kirsten Vind  
Liljevej 9 

3600 Frederikssund 

Mobil: 29 10 31 53 /  

          40 28 62 28 

Mail: k_J_wind@mail.tele.dk 

 

Sekretær 

Linda Rasmussen 
Lokesvej 4 

3600 Frederikssund 

Tlf. 47 31 40 32 

Mobiltlf. 40 35 50 31 

Mail: Lokesvej4@webspeed.dk  

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Bente Nielsen 
Dundasvej 21 

3390 Hundested 

Tlf. 25 14 25 76 

Mail: benielsen92@gmail.com 

 

Birgit Jørgensen  
Kirsebærvej 1, Lille Kregme  

3300 Frederiksværk  

Tlf. 53 61 38 20 

 

Vivi Jonassen 
Agnetevej 19 

3300 Frederiksværk 

Tlf. 30 28 64 66 

Mail: vivi.jonassen@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næstformand 

Ella Hansen 
Uglevang 24,2,th 

3450 Allerød 

Tlf. 41 41 38 79 

Mail: ellahansen3@gmail.com  

 

 

Kasserer 

Anny Lorentzen 
Damgårdsvænget 22 

4050 Skibby 

Tlf. 29 69 02 39 

Mail: annylorentzen@hotmail.com 

 

 

Anni Larsen 
Banevænget 47 

3550 Slangerup 

Tlf. 48 27 84 29 

      25 75 40 16 

mail: anck@webspeed.dk  

 

 

Bibs Nielsen 
Vestervej 54 

3600 Frederikssund 

Tlf. 22 38 98 59 



Udgivet af FOA - FAG OG ARBEJDE 

Frederikssund Afdeling 

Ådalsparken 2 - 3600  Frederikssund 

Telefon 46 97 12 00 

 


