
FOAs 
Seniorklub 

Odense 
 
 

 
 

Året 2022 
Vesterbro 120 

Odense 



2 
 

Bestyrelse 2021: 
 

  

Formand Søren L. Andersen 21 71 85 72 
 sjla@stofanet.dk  
   
Næstformand Inge Egeberg 40 71 12 05 
   
Kasserer Kirsten Capton 24 24 47 29 
   
Bestyrelsesmedlem Birgit Lis Hansen 25 88 92 74 
   
Bestyrelsesmedlem Birgit Schierbeck 21 39 72 74 
   

Bestyrelsesmedlem Dorthe Hundborg 22 90 37 12 
   
Bestyrelsesmedlem Joan Bjørn Hansen 30 44 40 37 
   
Bestyrelsesmedlem Kirsten Rasmussen 26 28 35 38 
   
Bestyrelsesmedlem Lissi Rasmussen 21 77 23 14 
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Kære gamle som nye medlemmer 

 

Tak til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer i 
Seniorklubben. 

Også et stort Velkommen til nye medlemmer. 

 

Klubbens program udkommer i november. I vil modtage det med 
posten. 

 

I Senior-klubben er det muligt at møde gamle og nye kollegaer. Vi 

bestræber os på at tilrettelægge vort program, således at vi kan 
skabe interesse hos så mange af vores medlemmer som muligt. 

 

Vi har 2 arrangementer pr. måned. 
Første tirsdag i store sal hos FOA Odense, med skiftende foredrag, 
underholdning eller banko. 
Tredje tirsdag med ture ud af huset, f.eks. bowling, museer, fler-
dags-ture i Danmark/Tyskland/Sverige. 

 

Formålet med FOAs Seniorklub er at samle pensionister, 

førtidspensionister og efterlønnere til oplysende og underholdende 
samvær. 

 

På møderne, der holdes i FOAs store sal, Vesterbro 120, er klubben 
vært med kaffe/the og kage. 

 

Ægtefæller/pårørende er velkommen. Deres pris for 
kaffe/the og kage er kr. 25,- 

 

 

Vi glæder os til at byde jer velkommen. 

 

Seniorklubbens bestyrelse 
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Nytårskur 

Tirsdag den 4. januar 2022 

FOA Odense, Vesterbro 120, 5000 Odense C 

 

Kl. 10.00-12.00 

Vi begynder det nye år med nogle hyggelige timer sammen, hvor vi 
ønsker hinanden et godt nytår. 
 

Klubben er vært med Asti, kransekage og kaffe/the. 
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Banko + Tilmelding 

Tirsdag den 18. januar 2022 

FOA Odense, Vesterbro 120, 5000 Odense C 

 

Tilmeldinger (først-til-mølle princippet) 
Kl. 9.30-10.00 
 

• Tilmelding/betaling til Bowling (1/2) 

Pris medlem .................................................. kr. 120 
Pris uden bowling ........................................... kr.   90 
Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ................. kr. 130 

• Tilmelding/betaling Carl-Henning Pedersen Museum (1/3) 
Pris medlem .................................................. kr. 500 
Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ................. kr. 700 

Tilmeldinger er bindende  

 

Banko 

Kl. 10.00-12.00 
 

Igen i år har bestyrelsen sørget for fine gevinster til denne 

hyggelige dag. Der spilles om 45 gevinster og 2 ekstra gevinster. 

Pris 1 plade .... kr. 35 

Pris 2 plader .. kr. 50 

 

 

Klubben er vært med kaffe/the og kage i pausen. 

For ikke-medlemmer koster kaffe/the og kage kr. 25.  
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Bowling 
 

Tirsdag den 1. februar 2022 

Odense Bowlinghal, Møllemarksvej 80, 5200 Odense V 

 

Vi gentager hyggedagen med Bowling i Odense Bowlinghal. 

Kl. 10.45 – vi mødes, finder sko og fordeler banerne 

Kl. 11.00 – 1 times bowling 

Kl. 12.00 – tid til hygge og spisning 

Pris 
Pris medlem: 
   Bowling, 2 stk. smørrebrød og kaffe ...................... kr. 120 
   Uden bowling .................................................... kr.   90 
Pris ikke-medlem (hvis der er plads): 
Bowling, smørrebrød, kaffe .................................... kr. 130 
Tilmelding er bindende  

Drikkevarer for egen regning. 
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”Længe leve livet” underholdning + 

Tilmelding 

Tirsdag den 15. februar 2022 

FOA Odense, Vesterbro 120, 5000 Odense C 

 
Tilmeldinger (først-til-mølle princippet) 
Kl. 9.30-10.00 
 

• Tilmelding smørrebrød Generalforsamling (15/3) GRATIS 

• Tilmelding/betaling Bondestuen (12/4) 
Pris medlem .................................................. kr. 120 
Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ................. kr. 170 

• Tilmelding/betaling Tur til Tåsinge (10/5) 
Pris medlem .................................................. kr. 300 
Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ................. kr. 465 

Tilmeldinger er bindende  

 

Underholdning 
Kl. 10.00-12.00 
 
Palle Krabbe – musiker/entertainer 
kommer og underholder med 
tekster af Benny Andersen, Kaj 
Norman Andersen, Lars Lilholt, 
Kim Larsen m.fl. 
 
Palle synger, spiller og er også god 
til at få gang i en forsamling. 
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Udflugt til Carl-Henning Pedersen og 
Else Alfelts Museum i Herning 
 

Tirsdag den 1. marts 2022 

kl. 8.00 – Afgang fra Vejerboden, Nyborg 

kl. 8.30 – Afgang fra Dannebrogsgade 

kl. 8.45 – Afgang fra Amtsgården, Ørbækvej 

 
Kunstnerparret Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt 
eksperimenterede begge med abstrakte motiver. Især Carl-
Hennings malerier er fyldt med magiske skabninger, hvorimod Else 
Alfelt var inspireret af naturens former. 
 
Når vi alle er samlet, kører vi mod Jylland, første stop lige efter 
Lillebæltsbroen, hvor der er kaffe og rundstykker. Herefter kører vi 
mod Herning, hvor vi skal spise en 2-retters menu på Bryggeriet. 
 
Når alle har spist, kører vi det sidste stykke til Carl-Henning 

Pedersen og Else Alfelts Museum, hvor der venter 2 rundvisere. 
Rundvisningen varer ca. 1 time, derefter er der tid til at gå rundt på 
egen hånd. 
 
På vej hjem gør vi holdt ved Kongernes Jelling, hvor der er kaffe og 
kringle ved bussen. 
 
Forventet hjemkomst til Amtsgården ca. kl. 20.00. 
 
 
Pris 

Pris medlem ......................................................... kr. 500 
Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ........................ kr. 700 
Tilmelding er bindende 
 
Drikkevarer for egen regning. 

Vi skal være mindst 40, for at turen bliver til noget. 
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 Mosaik af Carl-Henning Pedersen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maleri af Else Alfelt  
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Generalforsamling 

Tirsdag den 15. marts 2022 

FOA Odense, Vesterbro 120, 5000 Odense C 

 

Kl. 10.00-13.00 

 
Dagsorden: 
1. Velkommen 

2. Godkendelse af forretningsorden 
3. Valg af dirigent 
4. Godkendelse af dagsorden 
5. Formandens beretning 
6. Regnskab 
7. Indkomne forslag 
8. Valg 

Næstformand Inge Egeberg  
Kasserer Kirsten Capton modtager ikke genvalg 
Best.medlem Birgit Schierbeck  
Best.medlem Dorthe Hundborg  
Best.medlem Joan Bjørn Hansen  
Bilagskontr. Hanne Jacobsen  
Bilagssupp. Kirsten Pihl  

9. Ordet er frit 
10. Afslutning 
 
Indkomne forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 
tirsdag den 1. marts 2022 kl. 12.00. 
 
Efter generalforsamlingen byder klubben på 2 stk. smørrebrød samt 
1 øl eller vand (tilmelding skal ske 15. februar). 

 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen  
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Social hygge og samvær på Bondestuen 

Tirsdag den 12. april 2022 

Bondestuen, Sdr. Boulevard 85, 5000 Odense C 

 
Kl. 11.00-? 
 
Vi mødes på Bondestuen kl. 11.00. 
Når vi har fundet på plads, kan der bestilles drikkevarer. 
Derefter vil vi få serveret æggekage. 

For dem der ikke kan ”tåle” æggekage, kan vi eventuelt se på et 
alternativ. 
 
Pris 
Pris medlem ......................................................... kr. 120 
Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ........................ kr. 170 
Tilmelding er bindende 
 
Drikkevarer for egen regning. 
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Foredrag + Tilmelding 
 

Tirsdag den 26. april 2022 

FOA Odense, Vesterbro 120, 5000 Odense C 

 

Tilmelding (først-til-mølle princippet) 
Kl. 9.30-10.00 
 

• Tilmelding/betaling til 4-dages tur til Hvalpsund (7-10/6) 

Pris medlem .................................................. kr. 3.500 
Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ................. kr. 3.860 
Tillæg for eneværelse fra ................................ kr.    750 
(OBS! tillæg for eneværelse KAN være højere) 

Tilmelding er bindende  

 

Foredrag 
Kl. 10.00-12.00 
 

Morten Hammeken kommer og fortæller historien bag myten om 

Elvira Madigan og Sixten Sparre – kærlighedshistorien om den 

danske cirkusprinsesse og den svenske løjtnant. 

 

Efter en lille pause er der socialt samvær med spisning af 
madpakke. 
 
Øl og vand kan købes. 

Evt. snaps må medbringes. 
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 Elvira Madigan Sixten Sparre 
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Udflugt til Tåsinge med mere 

Tirsdag den 10. maj 2022 

kl. 09.00 – Afgang fra Vejerboden, Nyborg 

kl. 09.45 – Afgang fra Dannebrogsgade 

kl. 10.00 – Afgang fra Amtsgården, Ørbækvej 

 
Når alle er i bussen, kører vi afsted på en rigtig hyggelig tur til 
Tåsinge, hvor vi skal besøge Landet Kirkegård og se Elvira Madigan 

og Sixten Sparres grav. Vi kører en hyggelig tur igennem skoven og 
ser stedet, hvor det siges at de døde og hvor chaufføren sørger for 
lidt god fortælling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Derefter skal vi selvfølgelig besøge Bregninge Mølle, hvor vi får 
serveret en stor lækker stegbuffet, der byder på forskellige stege, 
kartofler, salatbar og sauce, nok til at mætte selskabet. 
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Når alle er mætte, kører vi over til det smukke Skovsgaard Gods på 
Langeland, der byder på smuk natur og friskt forår. Vi skal besøge 

godset og se de forskellige hyggelige udstillinger, som byder på 
indblik i livet tilbage fra 1900. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her kan du opleve deres vognudstilling, samt herskab-og-
tjenestefolk-udstilling, hvor du ser Fruens soveværelse, for derefter 

at følge trappen ned i kælderen til tjenestefolkenes små rum. 
 
 
Vi slutter turen af med kaffe og kage fra bussen, før vi kører en flot 
og naturrig tur hjem. 
 
Forventet hjemkomst til første stop ca. kl. 17.30. 
 
 
Pris 
Pris medlem ......................................................... kr. 300 

Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ........................ kr. 465 
Tilmelding er bindende 
 
Drikkevarer for egen regning. 

Vi skal være mindst 40, for at turen bliver til noget. 
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Modetøj v/Astrids Butik 

Tirsdag den 24. maj 2022 

FOA Odense, Vesterbro 120, 5000 Odense C 

 
Modetøj 
Kl. 10.00-12.00 
 
Astrid Juul Østerlund fra Kolding kommer og viser os, hvad moden 
er nu. 

 
 
Vi skal bruge 4 damer, der vil vise tøjet. 
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4-dages-tur til Nr. Vorupør, Fur, Mors 

og Hvalpsund 

Tirsdag den 7. juni – 10. juni 2022 

kl. 7.00 – Afgang fra Vejerboden, Nyborg 

kl. 7.30 – Afgang fra Dannebrogsgade 

kl. 7.45 – Afgang fra Amtsgården, Ørbækvej 

 
Dag 1 
Vi kører over Lillebæltsbroen og op gennem Jylland med en pause 
undervejs, hvor der er kaffe og rundstykker fra bussen. 
Ved middagstid ankommer vi til Nr. Vorupør. Her er der tid til at 
man kan købe frokost på en af de lokale restauranter med udsigt 
over havet. Bagefter kan man gå ud og kigge lidt på de 
charmerende omgivelser. 
Nr. Vorupør er et lille fiskerleje på Vestkysten (TV-udsendelsen ”De 
unge fiskere”). Herfra er der blevet drevet kystfiskeri i flere 
hundrede år, og den dag i dag bliver bådene stadig slæbt op på 
stranden, når arbejdsdagen er omme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Om eftermiddagen får vi kaffe og kringle fra bussen, inden vi kører 
videre til Sundsøre, hvorfra vi tager færgen til Hvalpsund og kører 
til Hvalpsund Færgekro til indkvartering og aftensmad. 
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Dag 2 
Efter morgenmaden skal vi på tur til Fur. En lokalguide tager os 

med rundt på den lille spændende ø med stejle klinter og skønne 
udsigter. 
 
 
 
Lokalguiden viser os Bette Jenses 
Hyw, Rødstenen og dalslugterne 
Langstedhuller, mens han fortæller 
historier om fortid og nutid på øen. 
 
 

 
 
 

 
 
Vi får frokost (ta’ selv bord) på Fur Færgekro. 
 

Når vi kommer tilbage til Hvalpsund, er der tid på egen hånd til at 
se på området, vi bor i. Vi kan gå en tur til den hyggelige lysthavn, 
eller en tur i omegnens smukke natur. Vi mødes igen på 
Færgekroen til aftensmad og hyggeligt samvær. 
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Dag 3 
Vi kører på en udflugt til Mors. Her er landskabet præget af de 

imponerende klinter af moler, der som det eneste sted i verden 
findes i den vestlige del af Limfjorden. 
Hver klint er forskellig i form og størrelse, og den mest kendte er 
Hanklit Klint. Istiden dannede de smukke foldninger i klinten og de 
skiftende lag af mørk vulkansk aske og lys moler er et særsyn. 
 

 
 
 
 
Frokosten spiser vi på Feggesund Kro, hvor vi får serveret stegte ål. 
 
Ud på eftermiddagen kører vi tilbage til Hvalpsund Færgekro til 
aftensmad og hyggeligt samvær. 
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Dag 4 
Efter morgenmaden kører vi fra Hvalpsund til Aakjærs 

Kunstnerhjem - Jenle.  
 

Her får vi en rundvisning, 
hvor vi bl.a. får 
mindestuerne at se. 
 
Herefter har vi tid på 
egen hånd til at se 
nærmere på de 
forskellige udstillinger, 
f.eks. hvordan det var at 

være barn på Jeppe 
Aakjærs tid eller om hans 
forfatterskab. 
 
 

Derudover kan man få et indblik i Nanna Aakjærs kreative liv og 
lære mere om sønnen Esben Aakjær, der døde som højt dekoreret 
norsk krigshelt. 
 
Herefter mødes vi alle i bussen og kører mod Fyn. 
 

Forventet hjemkomst til første stop i Odense ca. kl. 18.00. 
 
 
Pris 
Pris medlem ......................................................... kr. 3.500 
Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ........................ kr. 3.860 
Tillæg for eneværelse fra ....................................... kr.    750 
(OBS! Tillæg for eneværelse KAN være højere) 

 
Tilmelding er bindende 
 

Måltider for egen regning: Frokost dag 1 

Alle drikkevarer for egen regning. 

Vi skal være mindst 40, for at turen bliver til noget. 

Der tages forbehold for ændringer, herunder pris.  

Jenle v/Aakjærselskabet 
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Bestyrelsen ønsker alle en god sommer, 

og på gensyn den 30. august 2022 

 

Bestyrelsen 
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Foredrag ”Gigtforeningen” + Tilmelding 

Tirsdag den 30. august 2022 

FOA Odense, Vesterbro 120, 5000 Odense C 

 
Tilmeldinger (først-til-mølle princippet) 
Kl. 9.30-10.00 
 

• Tilmelding/betaling til Odense Glasværk (13/9) 
Pris medlem .................................................. kr. 50 

Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ................. kr. 80 

• Tilmelding/betaling til Koldinghus (11/10) 
Pris medlem .................................................. kr. 600 
Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ................. kr. 750 

Tilmeldinger er bindende  

 

Foredrag 
Kl. 10.00-12.00 
 

Fra Gigtforeningen kommer Lizzi Roll og fortæller om forskellige 
former for gigt, som vi kan blive udsat for. 
Du får her mulighed for at blive klogere på gigt. 
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Besøg på Odense Glasværk 
 

Tirsdag den 13. september 2022 

Odense Glasværk, Havnegade 13, 5000 Odense C 

 

Kl. 10.00-? 
 
Vi mødes ved Glasværket, hvor vi vil få serveret kaffe og brød. 
Under kaffen vil vi få et oplæg om glasværket. 

 
Derefter bliver vi delt i hold, som vil blive guidet rundt på 
glasværket efter tur. 
De tilbageblevne kan så fortsætte med kaffen. 
Vi får mulighed for at komme rundt og se de mange farverige 
glasvarer, der bliver lavet på glasværket. 
 
Pris 
Pris medlem ......................................................... kr. 50 
Pris ikke-medlem .................................................. kr. 80 
Tilmelding er bindende  
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Underholdning ”Pastor Olsen” og Socialt 
samvær 
 

Tirsdag den 27. september 2022 

FOA Odense, Vesterbro 120, 5000 Odense C 

 

Underholdning 
Kl. 10.00-12.00 

 
”Pastor Olsen” fra Nyborg kommer og underholder os med sang og 

musik. Så fold hænderne og bed om, at der kommer fuld knald på. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Efter en lille pause er der socialt samvær med spisning af 
madpakke. 
 
Øl og vand kan købes. 

Evt. snaps må medbringes.  
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Udflugt til Koldinghus og Geografisk 

Have 

Tirsdag den 11. oktober 2022 

kl. 8.00 – Afgang fra Vejerboden, Nyborg 

kl. 8.30 – Afgang fra Dannebrogsgade 

kl. 8.45 – Afgang fra Amtsgården, Ørbækvej 

 

Vi kører mod Kolding og undervejs holder vi en pause, hvor vi får 

kaffe og rundstykker fra bussen. 

Ved Koldinghus skal vi se den aktuelle udstilling. Vi skal nyde de 

unikke omgivelser i det 750 år gamle slot, som vores guide vil 

fortælle om. 

 

Koldinghus (Foto: Kongernes Samling) 

Efter rundvisningen er der mulighed for at se udstillingerne, inden 

vi spiser frokost i Madkælderen på Koldinghus. 
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Efter frokost kører vi til Geografisk Have med beplantninger fra 

alle kontinenter. 

 

 

Rosenhaven 

 

Gå en tur i Rosenhaven og nyd udsigten fra den smukke 

glaspavillon. Besøg Dahliahaven eller Krydder-/Lægeurtehaven. Der 

er også forskellige dyr i haven. 

 

Forventet hjemkomst i Odense ca. kl. 18.00. 

1 genstand til frokost er inkluderet i prisen. 

 

Pris 
Pris medlem ......................................................... kr. 600 

Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ........................ kr. 750 
Tilmelding er bindende  
 
Vi skal være mindst 40, for at turen bliver til noget. 
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Foredrag om Afrika + Tilmelding 

Tirsdag den 25. oktober 2022 

FOA Odense, Vesterbro 120, 5000 Odense C 

 
Tilmeldinger (først-til-mølle princippet) 
Kl. 9.30-10.00 
 

• Tilmelding/betaling Juletur (22-23/11) 
Pris medlem .................................................. kr. 1.300 

Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ................. kr. 1.495 
Tillæg for eneværelse ..................................... kr.    399 

Tilmelding er bindende  

 

Foredrag 
Kl. 10.00-12.00 
 
Birthe og Erik Hviid kommer og fortæller om deres tur til Afrika, 
hvor de på 13. år er frivillige nogle måneder hvert år på et 

børnehjem i Kenya. 
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Juletur 

Tirsdag den 22-23. november 2022 

kl. 7.15 – Afgang fra Vejerboden, Nyborg 

kl. 7.45 – Afgang fra Dannebrogsgade 

kl. 8.00 – Afgang fra Amtsgården, Ørbækvej 

 

Hyggelig juletur til 2 byer med julemarkeder. 

 
Dag 1 
Turen går til Kiel og undervejs gør vi ophold og får kaffe og 
rundstykker fra bussen. 
 
På julemarkedet i Kiel får vi 3 timer på egen hånd, hvor vi kan 
opleve de over 80 juleboder, de udsmykkede forretninger og få 
købt os lidt at spise. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Efter julemarkedet i Kiel går turen til Hotel Radison i Lübeck til 
indkvartering og aftensmad. 
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Dag 2 
Efter morgenmaden får vi igen 3 timer på egen hånd. Her er der 

mulighed for at opleve de forskellige markeder i byen og de lokale 
specialiteter f.eks. Rotspon eller Lübeckermarcipan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Oplev julemarkedet ved Marie-kirken, børnenes julemarked, det 
historiske julemarked bag Rådhuset eller i andre kirker med bl.a. 
kunsthåndværkere. Der er også mulighed for at købe sig lidt 
frokost. 

 
På hjemturen slutter vi af med at holde ind hos Fleggaard, så vi kan 
få handlet det vi evt. mangler. 
 
 
Forventet hjemkomst til Odense ca. kl. 19.30. 
 
Pris 
Pris medlem ......................................................... kr. 1.300 
Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ........................ kr. 1.495 
Tillæg for eneværelse ............................................ kr.    399 

Tilmelding er bindende  
 
Drikkevarer for egen regning. 
 
Vi skal være mindst 40, for at turen bliver til noget. 
 
HUSK PAS!  
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Vi vil ønske alle vores 

medlemmer og deres familier 

en rigtig glædelig jul 

samt et godt og lykkebringende nytår 

med stor tak for jeres forståelse 

for alle vores aflysninger i 2021, 

med håb om bedre tider i det nye år. 

 

Bestyrelsen 
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Nytårskur 

Tirsdag den 3. januar 2023 

FOA Odense, Vesterbro 120, 5000 Odense C 

 

Kl. 10.00-12.00 

Vi begynder det nye år med nogle hyggelige timer sammen, hvor vi 
ønsker hinanden et godt nytår. 
 

Klubben er vært ved Asti, kransekage og kaffe/the. 
 

  

2023 
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OBS 

Tilmelding / betaling til ture 

 

Dette skal ske på de programlagte datoer. 
 
Ved evt. restpladser kan medlemmer tilmelde sig EFTER 
programfastsatte datoer pr. telefon. 
Dog skal betaling så ske via netbank/bank inden 48 timer, ellers 
kommer man ikke på deltagerlisten. 

 
Betaling via netbank/bank skal være med oplysning om 
Tilmeldtes navn – Hvilken tur – Turens dato 
 
 
Tilmeldinger er bindende. 
Det vil sige, at hvis du har tilmeldt dig en tur, kan du ikke få 
pengene tilbage. 
 
Du kan evt. sælge din billet til en anden. 
 
Hvis du sælger til en person, der ikke er medlem, skal 
vedkommende betale den fulde pris. 
 
Bestyrelsen skal have navn på den, der har købt billetten. 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen 
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Prisliste for ture 2022 

 

Tirsdag den 18. januar 2022 

kl. 9.30-10.00 

• Tilmelding/betaling: Bowling (1/2) 

Pris medlem ...................................................... kr. 120 

Pris uden bowling ............................................... kr. 90 

Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ..................... kr. 130 

• Tilmelding/betaling: Carl-Henning Pedersen Museum (1/3) 

Pris medlem ...................................................... kr. 500 

Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ..................... kr. 700 

Tilmeldinger er bindende 

 

 

Tirsdag den 15. februar 2022 

Kl. 9.30-10.00 

• Tilmelding: Smørrebrød Generalforsamling (15/3) .. Gratis 

• Tilmelding/betaling: Bondestuen (12/4) 

Pris medlem ...................................................... kr. 120 

Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ..................... kr. 170 

• Tilmelding/betaling: Tur til Tåsinge (10/5) 

Pris medlem ...................................................... kr. 300 

Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ..................... kr. 465 

Tilmeldinger er bindende 
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Tirsdag den 26. april 2022 

Kl. 9.30-10.00 

• Tilmelding/betaling: 4-dages tur til Hvalpsund (7-10/6) 

Pris medlem ...................................................... kr. 3.500 

Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ..................... kr. 3.860 

Tillæg for eneværelse fra ..................................... kr.    750 

(OBS! Tillæg for eneværelse KAN være højere) 

Turen er UDEN drikkevarer. 

Tilmelding er bindende 

 

 

Tirsdag den 30. august 2022 

Kl. 9.30-10.00 

• Tilmelding/betaling: Glasværket (13/9) 

Pris medlem ................................................... kr. 50 

Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ................. kr. 80 

• Tilmelding/betaling: Koldinghus/Geografisk Have (11/10) 

Pris medlem ................................................... kr. 600 

Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ................. kr. 750 

Tilmeldinger er bindende 
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Tirsdag den 25. oktober 2022 

Kl. 9.30-10.00 

• Tilmelding/betaling: Juletur (22-23/11) 

Pris medlem ................................................... kr. 1.300 

Pris ikke-medlem (hvis der er plads) ................. kr. 1.495 

Tillæg for eneværelse ...................................... kr. 399 

Tilmelding er bindende 

HUSK PAS 

 

 
 
 
 
 
På alle ture og rejser: 
• Drikkevarer er på egen regning 
• Ved mindre end 40 deltagere bliver turen/rejsen aflyst 
 

Der forbeholdes ret til ændring på ture og priser. 

Har du spørgsmål til arrangementerne, er du altid velkommen til at 

ringe.  
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Kontingentet opkræves af FOA en gang om året til betaling i 

januar måned. 

Har du meldt dig ind i Seniorklubben, får du ikke nogen 

tilbagemelding om, at du er medlem. 

 

Er du seniormedlem af Forbundet samt Seniorklubben, har du 

mulighed for at deltage i de aktiviteter, der arrangeres centralt og 

lokalt. 

 

Er du i tvivl om, hvad kontingentet er, så se her: 

Pensionister under 65 år: Pensionister over 65 år: 

Forbundskontingent kr. 102 Forbundskontingent kr. 102 

Afdelingskontingent kr. 114 Afdelingskontingent kr. 114 

Gruppelivsforsikring kr. 108 

Seniorklubkontingent kr. 150 Seniorklubkontingent kr. 150 

I alt pr. år kr. 474 I alt pr. år kr. 366 

 

 

Efterlønsmodtagere betaler almindeligt kontingent. 

Som fuldtidsforsikret udgør kontingentet pt. pr. måned: 

Forbundskontingent kr. 150,50 

Afdelingskontingent kr. 157,50 

Gruppelivsforsikring kr. 9,00 

A-kasse kr. 508,00 

Seniorklubkontingent kr. 12,50 

I alt pr. måned kr. 837,50 
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Ferieklubben 

af 2013 
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Ferieklubben af 2013 

Vi vil fremover her i vores program oplyse jer om vores ferierejser 

til ind- og udlandet. 

 

Ferien ligger i september eller oktober, og vil blive drøftet med jer 

ved Nytårskuren, hvor I kan give os jeres ønsker om tid og sted. 

 

Der gives IKKE tilskud til denne ferie, da det er udenfor 

FOAs seniorklubs regi. 

 

Ferieklubben er for alle, der har lyst til at deltage, også selvom du 

ikke er medlem af FOA. 

 

 

Første møde omkring ferien: 

Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 10.00-12.00 på 3. sal hos FOA 

Odense. 

Der vil være en snak om ferie. 

Har du lyst til at komme med, så kom gerne med gode idéer til, 

hvor vi skal hen, og hvad det må koste. 

 

 

Venlig hilsen 

Inge, Dorthe og Gerda 


