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UDGIVER:
Fag og Arbejde,
Roskilde afdeling

REDAKTION:
Bo Viktor Jensen, ansvarshavende
Tina Pedersen
Vibeke Andersen
Tove Buhl

PRODUKTION:
Grønagers Grafisk Produktion AS
Tlf. 46 75 64 64

Oplag:
4.900 eksemplarer

Opmærksomheden henledes på, 
at de synspunkter, der fremføres 
i  læserbreve til Lokalbladet, ikke 
 nødvendigvis dækker de samme 
holdninger og synspunkter, som
FAG og ARBEJDE Roskilde står for.

Busforbindelser til Fuglebakken 2:
Buslinie 358 og 600 S

FAG OG ARBEJDE
Fuglebakken 2, Himmelev
4000 Roskilde 

FAGLIG AFDELING:
Telefon 46 97 19 90
Telefax 46 97 20 14
E-mail roskilde@foa.dk
Hjemmeside www.foa-roskilde.dk
Giro konto nr. 898-2694
Netbank konto nr. 5396-0394055

A-KASSEN:
Telefon 46 97 19 90
Telefax 46 97 20 13
E-mail akas036@foa.dk

KONTORTIDER:
Mandag  kl. 10.00 – 15.00
Tirsdag  kl. 10.00 – 15.00 
Onsdag  kl. 10.00 – 15.00
Torsdag  kl. 10.00 – 17. 00
Fredag  kl. 10.00 – 12.00 

OBS!
Vær opmærksom på, at Faglig afdeling
og A-kassen har forskellige telefax numre
og forskellige E-mailadresser.

AFDELINGEN HOLDER LUKKET 
I forbindelse med kommunalvalget holder afdelingskontoret og A-kassen lukket 
tirsdag den 19. november 2013.

I forbindelse med julen holder afdelingskontoret og A-kassen lukket fredag den 
27. og mandag den 30. december 2013. Så i praksis er kontoret lukket fra og 
med 24. december 2013 til og med 1. januar 2014.

Vær opmærksom på, at dette er 
FOA Roskildes sidste lokalblad
Fremover udsendes nyhederne via nyhedsbrev, som du bedes tilmelde dig enten via 
mail sendt til afdelingen på roskilde@foa.dk med oplysning om navn, medlemsnummer/
cpr.nr. og teksten "tilmelding til nyhedsbrev" eller på www.foa-roskilde.dk.

Tak til Grønager Grafisk for et langt og godt samarbejde omkring vores lokalblad.

</
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LEDER

af Bo Viktor Jensen,
afdelingsformand

Kære medlemmer
Dette blad bliver så det sidste, som udkommer fra 
FOA Roskilde. Generalforsamlingen har besluttet, 
at vi nedlægger vores lokale FOA-fagblad. 

Vi går nye veje – den elektroniske vej - og dermed 
optimeres den information, du får igennem 
FOA Roskilde, via nyhedsbreve og afdelingens 
hjemme side. 

Vores tanke er, at afdelingens hjemmeside nu skal 
være spydspids og gøres til det redskab, en hjemme-
side er beregnet til, nemlig at være leverandør af al 
den information, som du har behov for.

Vi vil fortsat gøre brug af vores Facebook-side 
og sende korte SMS beskeder med de seneste 
nyheder, som vi mener, du som medlem af FOA 
Roskilde har brug for. Samtidig sætter vi vores 
nyhedsbreve i gang - så husk at tilmelde dig, så du 
derigennem kan få de sidst nye informationer. 

Der vil også fremover blive sendt opslag ud til 
vores arbejdspladser, når vi har aktiviteter, såsom 
juleteater, juletræsfester, kildevandring, 
cirkus eller andre aktiviteter, vi sætter 
i værk. De vil selvfølgelig også blive 
lagt ind på vores hjemmeside, vores 
Facebook-side samt blive en del 
af nyhedsbrevet. 

Vi vil så her fra FOA Roskildes 
side have mulighed for at sende 
jer de seneste nyheder så hurtigt, 
som muligt, så I også kan blive 

opdateret med, hvad der sker på vores område 
her og nu. 

Som sagt det sidste blad udkommer her i oktober, 
og lige nu er vi ved at ruste os til, at der er kommunal-
valg, og at vi har en kongres i FOA i november måned.

Til sidst vil jeg bare slutte med at bede jer tilmelde 
jer FOA Roskilde nyhedsbrev og eventuelt også 
gå ind og blive ven med os på Facebook.

Vi håber, at vores medlemmer vil tage godt imod 
initiativet, og ser frem til, at vi nu gennem internettet, 
hjemmeside, Facebook og nyhedsbreve har 
 mulighed for at levere nyhederne meget 
hurtigere end hidtil.

FAGBLAD AFLØSES 
AF NYHEDSBREV
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OK KAMPAGNE 
OG KRÆMMERMARKED 
Det er vigtigt at gøre opmærksom på forskellene.

Det er vigtigt, at også de unge får øjnene op for 
hvem, som varetager deres interesser på arbejds-
markedet bedst, derfor var LO forbundene i Ros-
kilde, og dermed også FOA Roskilde på Stænder-
torvet og i Roskildes gader i festivalugen.

Rigtig mange fik en god snak med fagforbunde-
nes repræsentanter og rigtig mange fik en ”aha” 
oplevelse, når de fik at vide, hvad forskellen på 
FOA og f.eks. Det Faglige Hus var.

Der var også forskellige konkurrencer, hvor man 
kunne vinde alt fra en rygsæk ”pakket til en efter-
middag på festivalen” og til et ophold i et af FOA’s 
sommerhuse. Sommerhus opholdet blev vundet 
af Karina Larsen, medlem af FOA.
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På Kræmmermarkedet har FOA Roskilde nu 
mange gange været med en oplysningsbod. 
I år var det sammen med flere andre LO fag-
foreninger.

På kræmmermarkedet havde vi blandt andet kon-
kurrencen ”Hammerslag”, hvor man skulle ramme 
en kartoffel, som kom ud gennem et nedløbsrør. 
Det kostede 2 kr. at deltage og hele indtægten gik 
til ”Kræftramte børn”.

Det var også muligt at male sit eget mel, en aktivitet, 
der også var meget populær.

Vinder af konkurrencen på Kræmmermarkedets 
stand om et sommerhusophold blev Margit, 
 pædagog i Hvidovre. Hun ses på bladets forside 
sammen med afdelingsformand Bo Viktor Jensen.

Billederne her viser klip fra dagene.

GENERELT



?Har du været på ferie i Blokhus – sikkert sidste sommer – og mangler du dit kamera, 
så ligger det måske her i FOA Roskilde.

Kontakt sekretær Janni Schneider på afdelingskontoret. Mail: js036@foa.dk eller 
ring på 46 97 19 92.
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KAMERA FUNDET
I SOMMERHUSET I BLOKHUS

KALENDER SKAL 
AFHENTES PÅ 

KONTORET 

FOA Roskildes 
kalender skal frem-

over afhentes på 
afdelingskontoret.

Grundet besparelserne 
 vedtaget på afdelingens 
 generalforsamling i april 
udsendes kalenderne ikke 
længere.

Kalenderen udgives fortsat, 
men skal afhentes på 
afdelings kontoret.

Kalenderen kan afhentes fra 
første oktober 2013.
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Hvis du er fyldt 58 år og betaler til efterlønsord-
ningen, så er her en mulighed for at komme til 
møde i afdelingen, hvor A-kasseleder Ole Bruun 
vil gennemgå reglerne for

• Efterlønsbevis
• Overgang til efterløn
• Udskydelse af efterløn
• Pensionsmodregning
• Arbejde og efterløn
• Økonomi i efterlønsperioden
• Skattefri præmie

Der plejer at være efterspørgsel på disse møder, 
så derfor er tilmelding nødvendig. 
Møderne afholdes i FOA Roskilde, Fuglebakken 
2. Himmelev 4000 Roskilde

FOA-afdelingen serverer en sandwich og en kop 
kaffe under mødet, og afhængig af spørgelysten, 
skal man regne med, at det varer ca. 1½ til 2 timer.

Tilmelding er absolut nødvendig og kan ske på tele-
fon 46 97 19 90 eller pr. mail på roskilde@foa.dk 
med oplysning om medlemsnummer/cpr.nr. og 
teksten ”Efterlønsmøde 24. oktober 2013” eller 
”Efterlønsmøde 28. november 2013”.

På vegne af 
A-kassen og FOA Roskilde

Ole Bruun, A-kasseleder
 

A-KASSE

2 ORIENTERINGSMØDER OM EFTERLØN 
FOA Roskilde inviterer medlemmerne til orienteringsmøde om efterløn.

Torsdag d. 24. oktober 2013 kl. 17.00 og
Torsdag den 28. november 2013 kl. 17.00



FÅ STYR PÅ DINE KOMPETENCER
- ELLER FIND DIT GULD, SOM DE SIGER PÅ KØGE HANDELSSKOLE

Mange ansatte på det offentlige område oplever 
desværre fyringstrusler som en reel del af deres 
hverdag, fordi der spares, omstruktureres og 
udliciteres. Hvis du er fyringstruet, kan det være 
en rigtig god ide at få styr på, om du med noget 
ekstra uddannelse lettere kan komme videre til 
et nyt job. Hvis du er ledig, kan det ligeledes være 
en god idé at få afklaret, om et uddannelsesforløb 
kan bringe dig i arbejde. Men først skal du finde 
dit uddannelsesguld frem og få lavet en Individuel 
Kompetence Vurdering (IKV).

Via en IKV kan du få afklaret din uddannelses- og 
arbejdsmæssige baggrund, og få svar på, hvad 
der kan sidestilles med at have taget en formel 
uddannelse. Men hvordan foregår sådan en 
kompetence vurdering egentlig. Jeg satte mig for 
at prøve det på egen krop, og Køge Handelsskole 
var så venlig at lege med på idéen.

Smidt ud af FOA
Jeg mødtes med Karen Skipper på Køge Handels-
skole, og hun skulle vurdere mine kompetencer 
og lave en uddannelsesplan til mig. Karen er 
chefkonsulent og har stor erfaring med den 
slags.

Jeg har i mange år haft kontorarbejde, men da 
min vej ind i FOA gik via tillidsmandsarbejde som 
portør og bestyrelsesarbejde i FOA-afdelingen, 
har jeg ikke et ærligt stykke papir på, at jeg har 

formelle kompetencer til at lave det, jeg rent 
 faktisk gør hver eneste dag.

Min nysgerrighed gik på, at hvis nu FOA fyrede 
mig, hvilket jeg dog ikke regner med, kunne jeg 
så med et relativt kort, supplerende uddannelses-
forløb få papir på, at jeg var en rigtig, ægte 
kontor slave.

Jeg havde på forhånd snakket med Karen pr. 
telefon, og vi havde aftalt et møde, hvor hun 
bad mig medbringe alt, hvad jeg kunne grave 
frem af uddannelses- og kursusbeviser og et 
fyldestgørende CV, så hun kunne vurdere min 
baggrund.

Guldet i kælderen
I kælderen havde jeg fundet mine gamle skole-
papirer fra 1969 frem. Og mit svendebrev som 
blikkenslager. Og diverse andre papirer, jeg aldrig 
havde regnet med at få brug for.

 Vi lagde ud med, ud fra mit CV, at snakke om mit 
arbejdsliv, og Karen stillede diverse opklarende 
spørgsmål for at lodde bredden og detaljegraden 
af det, jeg har beskæftiget mig med. 

Jeg har været i FOA siden 1986, og har beskæf-
tiget mig med arbejdsskadesager, arbejdsmiljø-
arbejde og arbejdsløshedslovgivning som 
hovedområder. Fra 1996 har jeg været lokal 
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 A-kasseleder, senest for FOA Køge og Roskilde 
fra juni måned sidste år.

Så gik vi videre til mine medbragte papirer. På 
kontoruddannelsen er der følgende grundfag: 
Dansk, Erhvervsøkonomi, Engelsk, 2. fremmed-
sprog, Informationsteknologi, Salg og service og 
Samfundsfag. 

Nu skulle vi se på, hvilke af disse grundfag, 
jeg kunne få godskrevet. Mit svendebrev som 
blikken slager fra 1973 blev straks skrottet, 
 ligeledes mit portøruddannelsesbevis fra 1977, 
men så nåede vi til mine afgangspapirer fra 
skolen - 2. real i 1969. Som en høg slog Karen 
ned på, at jeg havde haft tysk i skolen. Og det 
sammenholdt med, at jeg indenfor de seneste år 
har taget nogle moduler i tysk på Studieskolen 
i København, gav merit i forhold til 2. fremmed-
sprog. Samfundsfag fik jeg også godskrevet, da 
jeg havde taget det som HF enkeltfag. Godt nok 
i 1981, men sammenholdt med min erhvervs-
erfaring var det OK. Det samme gjaldt faget 
dansk. Informationsteknologi ville jeg kunne få 
godskrevet med nogle få kursusdage, da det kun 
var et spørgsmål om at blive bedre til Excel samt 
at lære programmet Access fra Office-pakken.

Af de 7 grundfag var der altså 3, jeg ville blive 
nødt til at gøre noget længerevarende ved; 
 Erhvervsøkonomi, Salg og service samt Engelsk. 
Det ville kunne klares med et kursusforløb på ½ 
år. Oveni skulle jeg så tage et specialefag, hvilket 
ville tage 9 uger.

Næste skridt i en kompetencevurdering er, at 
man udfylder et såkaldt meritskema for at få 
vurderet, om ens erhvervserfaring kan give merit 
i forhold til den praktiske del af den uddannelse, 
man ønsker papir på. Der var 65 spørgsmål på 
skemaet, jeg skulle forholde mig til og så at sige 
give mig selv karakterer om. Hvis jeg opnåede 
et minimum af point – hvilket jeg gjorde– betød 
det, at jeg ikke behøvede at tage den praktiske 
del af kontoruddannelsen. Havde det været i 
virkeligheden, skulle FOA som min arbejdsgiver 
have vurderet min besvarelse af meritskemaet 

og, såfremt man var enig i besvarelsen, skrevet 
det under.

Hvis vi forudsætter, at alt det her var på plads, ville 
jeg blive betragtet som *GVU-kandidat, og Karen 
kunne lave en uddannelsesplan til mig. Planen 
ville beskrive de fag, jeg skulle tage, før jeg kunne 
gå op til den afsluttende eksamen, og tidsmæssigt 
handler det om at bruge 8-9 måneder på projektet, 
da jeg jo fik godskrevet praktikken. Planen ville 
gælde i 6 år, og hvis jeg gik ledig i en periode, 
ville jeg vise jobcentret planen med henblik på at 
komme i gang med at tage de manglende fag.

I FOA-regi er der mange pædagogmedhjælpere, 
der får lavet en IKV forud for, at de tager uddan-
nelsen som pædagogisk assistent efter samme 
metode, som jeg prøvede. Det handler simpelthen 
om at få vurderet, hvad man har med i bagagen 
af uddannelse og erhvervserfaring, så man kan 
korte et uddannelsesforløb af.

Vil du vide mere om kompetencevurdering og 
voksenuddannelse, er UddannelsesGuiden et 
godt sted at starte. www.ug.dk

Ole Bruun, A-kasseleder
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*GVU står for 
Grundlæggende Voksen Uddannelse

Svendebrevet blev skrottet, men andet kunne bruges.
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PÆDAGOGISK SEKTOR

SKOLEREFORMEN
Skolereformen bliver udmøntet i august 2014, og 
den får stor betydning for de af vores medlemmer, 
der er ansat i SFOérne og skoledelen. 

Reformen indebærer, at børnenes skoledag bliver 
længere, og dermed får de en kortere dag i 
SFO’en. Allerede nu arbejder Pædagogisk 

 Sektor med at undersøge og påvirke politikere og 
 forvaltninger i vores 3 kommuner, så pædagog-
medhjælperne også kan indgå i den understøt-
tende undervisning i skolen. 

Skolereformen siger, at der skal være varierede 
og differentierede læringsformer, der udfordrer 
både fagligt svage og de fagligt stærke elever. 

Den længere tid i skolen skal sikre, at alle børn er 
fysisk aktive og får tilbudt lektiehjælp

Skolereformen bliver udmøntet i august 2014
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Der skal være understøttende læringsaktiviteter, 
der har til formål at udvikle elevens undervisnings-
parathed ved at arbejde med deres sociale kom-
petencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. 

Den længere tid i skolen skal sikre, at alle børn er 
fysisk aktive og får tilbudt lektiehjælp.

Undersøgelser fra f.eks. Greve og Skive kommune 
viser, at pædagogmedhjælpere ansat som under-
visningsassistenter medvirker til at styrke det faglige 
udbytte hos de fagligt svageste elever.

Selv om vi, fra sektorens side gør, hvad vi kan, for 
at sikre så mange jobs som muligt i skolerne, er 
det også vigtigt, at du som pædagogmedhjælper 
italesætter dine kompetencer og kvalifikationer 
og er synlige i dialogen om det fremtidige arbejde 
i skolen ifm. skolereformen. 

Du kan læse evalueringsrapporterne om under-
visningsassistenter på vores hjemmeside:
www.foa-roskilde.dk

Ea H. Kristensen, sektorformand 
og Lissie D. Larsen, sektornæstformand

PÆDAGOGISK SEKTOR

Skolereformen siger, at der skal være varierede og 
differentierede læringsformer

Mange års indholdsrigt arbejde i PMF/FOA 
– først for medlemmerne i PMF Roskilde/
Mellem Broerne  og sidenhen her i FOA 
Roskilde – er til ende. 

En tid, med mange forskellige, sjove og 
 interessante opgaver er forbi.

Jeg vil gerne ønske jer medlemmer og 
tillidsvalgte i FOA alt godt fremover og er 

glad for at vide, at ”mit” arbejde er i gode 
hænder hos de tilbage værende kolleger i 
FOA Roskilde.

Tak for en god tid og et spændende sam-
arbejde med såvel tillidsrepræsentanter, 
udvalgsmedlemmer som øvrige aktive 
 medlemmer i FOA Roskilde.

Med venlig hilsen
Tove Buhl

KÆRE FOA MEDLEMMER 

ORDET FRIT
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SENIORKLUBAKTIVITETER 
I EFTERÅRET 2013

Har du ikke allerede tilmeldt dig, så husk:

Med Seniorklubben på 
Roskilde Kloster.
Mandag den 14. oktober 2013 kl. 13.00
Rundvisning med efterfølgende eftermiddags-
kaffe på Hotel Prindsen
Pris 50,- kr. tilmelding til vores kasserer 
Eva Hemmingsen

Bankospil
Mandag den 11. november 2013 kl. 12.30 på 
Kildegården, Helligkorsvej 5, Roskilde Håndbolds 
Klubhus.
Der spilles 10 spil med gevinst på 1 række samt 
gevinst på hele kortet.
Der bliver et ekstra spil med 1 gevinst på hele kortet. 
Kaffepause efter 5. spil.
Pris pr. plade 8.00 kr.

Seniorklubbens Loppemarked
Lørdag den 30. november 2013 fra kl. 10.00 til 
kl. 15.00 i Roskilde Håndboldklubs lokaler Kilde-
gården, Helligkorsvej 5, Roskilde.

Udover loppemarked vil der være mulighed for at 
købe forskellige juleting, juledekorationer, gamle 
julemærker, nisser, julepynt og gamle julekort.

Husk julefrokost på Gerlev Kro
Mandag den 9. december 2013. 
Vi mødes på Kvickly Hyrdehøjs parkeringsplads 
kl. 12.00
Pris pr deltager 250,- kr.
Billetter kan købes hos vores kasserer 
Eva Hemmingsen.

12
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SENIORKLUBAKTIVITETER 
I FORÅRET 2014!!
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SENIORKLUBBEN

Nytårskur
MANDAG den 13.01.14 kl. 12.30 
Vi mødes på Kildegården, Helligkorsvej 5. 
Håndboldklubbens lokaler.
Vi glæder os til at se alle vores medlemmer til 
 vores første arrangement i det nye år.
Der vil blive serveret lidt at spise i form af buffet 
med høflig selvbetjening.
Diverse drikkevarer samt kaffe med lidt nytårs-
godter

Af hensyn til bespisning er tilmelding 
 nødvendig. Pris pr. deltager kr. 60,-.
Husk at medbringe bestik og service.

Besøg på Roskilde Rådhus
MANDAG den 10.02.14  kl. 15.00.
Vi mødes på Rådhuset, Rådhusbuen nr. 1, 
Roskilde. Obs. Mødetidspunkt kl. 15.00!!
Her vil Roskildes borgmester tage imod os, 
vise os rundt på rådhuset og fortælle os om de 
funktioner, der er i huset. 
Vi drikker eftermiddagskaffe i rådhusets kantine, 
hvor der også vil være mulighed for at stille 
spørgsmål til borgmesteren.

Forårsfrokost
MANDAG den 10.03.14 kl. 13.00 
Information angående arrangement i marts 
måned følger på hjemmesiden.

Husk tilmelding til generalforsamlingen 
den 7. april 2014. 

Generalforsamling
MANDAG den 07.04.14 kl. 12.30 i Håndbold-
klubben Kildegården Helligkorsvej 5
Generalforsamling ifølge klubbens vedtægter.
Efter generalforsamlingen bliver der serveret 
smørrebrød div. drikkevarer samt kaffe.

Af hensyn til bespisningen er tilmelding nød-
vendig. Husk at medbringe bestik og service.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Grethe Hansen, formand
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SENIORKLUBBEN

GENERALFORSAMLING 
GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 7. APRIL 2014 KL. 12.30 

HÅNDBOLD KLUBBEN HELLIGKORSVEJ 5 B, ROSKILDE

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.

2. Beretning ved formanden.

3. Regnskab ved kassereren.

4. Indkomne forslag.

5. Valg. 
 a. Valg af formand for 2 år.
 b.  Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år.
  Kaj Jakobsen modtager genvalg.  
 c. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år.  
  Lis Rasmussen modtager genvalg. 
 d. Valg af revisor for 2 år.
  Lina Rydahl modtager genvalg                                                                       
                                                                                                                            
6. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage 
før generalforsamlingen afholdes.

Det er nødvendigt med tilmelding, 
da Klubben efter generalforsamlingen byder på
smørebrød, øl / vand samt kaffe.

MANDAG DEN 7. APRIL 201
N HELLIGKORSVEJ 5 B, ROSKILDE

m for 2 år.
envalg.  
ant for 2 år.  
r genvalg. 

envalg                                                                       
                                                         

t på generalforsamlingen 
manden senest 14 dage 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen



Første sangaften er onsdag den 9. oktober 
2013. Sangaftenerne fortsætter i alt 14 gange 
til og med onsdag den 23. april 2014.
Pianist: Niels Loudrup, som spiller på klaver 
og harmonika.

Sted:  FOA Roskilde, Fuglebakken 2, Himmelev, 
4000 Roskilde.

Tid: Onsdage fra kl. 19.00 til kl. 22.00.

Koret synger ved FOA’s afdelingsgeneral-
forsamling, 1. maj arrangementer o.l.
Vi synger fra Arbejdersangbogen - populære 
sange som f.eks. “Der er noget galt i Danmark”, 
“En sang om frihed”, “Go’ nu nat” o.s.v.

Herudover kan deltagerne medbringe tekst og 
noder til sange, som man ønsker at synge.

Det koster 500,- kr., at være med i sangkoret. 
Beløbet betales med 250 kr. ved tilmelding og 
250 kr. pr. den 2. januar 2014.

H U S K
Tilmeldings og betalingsfrist er 
torsdag den 3. oktober 2013.

Tilmelding og betaling af første rate af gebyret på 
250 kr. til Janni Schneider i FOA Roskilde, eller 
du kan tilmelde dig på www.foa-roskilde.dk og 
indbetale beløbet på netbank konto nr. 5396 – 
0394055. HUSK på indbetalingen at påføre cpr.
nr./medlemsnummer, navn og teksten ”sangkor”.

Med venlig hilsen
På aktivitetsudvalgets vegne

Bo Viktor Jensen, formand

AKTIVITETER

SYNG HVER ANDEN ONSDAG 
I VINTERHALVÅRET

SUCCESEN MED FOA’S SANGAFTENER FRA 
DE SIDSTE 21 VINTERHALVÅR FORTSÆTTER.



SNEMANDEN PÅ GLATIS
Lørdag den 30. november 2013 kl. 15.00

Så er det snart jul igen og FOA Roskilde arrangerer 
atter juleforestilling for børn.
Forestillingen vises i Festsalen på Sct. Jørgensbjerg 
Skole, Sønderlundsvej 58, Roskilde.

En meget hyggelig og morsom juleforestilling, 
som varer ca. en time. 
Aldersgruppen er 3 til 10 år, og det er gratis, 
men kræver tilmelding.

Troldene Trunte og Trampe har travlt med 
jule forberedelserne ude i Troldeskoven.

Svampehuset står på gloende pæle, og Trampe 
må i byen for at gøre de sidste indkøb. 

På sin vej møder han en værre Filur, som overtaler 
ham til en byttehandel, og Trampe kommer hjem 
med en lodseddel. 

Midt i Truntes ærgrelser, dukker der pludselig en 
snemand op. Han hedder Snude-Skaft, og er helt 
alene i verden. Troldene inviterer ham til at holde 
jul sammen med dem, men til deres store for-
skrækkelse, opdager de, at han bliver mindre og 
mindre. Gode råd er dyre!

Glæden bliver imidlertid stor, da det viser sig, at 
Trampe på sin lodseddel har vundet en rejse til 
jule  mandens værksted på Grønland. Kan de nå at 
redde snemanden?

Medvirkende:
Lise Henningsen, Jens-Erik Placing og Bjarne 
Buur Focus teater
Aldersgruppe: 3-10 år
Varighed: 50 min.

Tilmelding via hjemmesiden www.foa-roskilde.dk 
eller til FOA Roskilde’s Reception på telefon 
46 97 19 90 senest fredag den 28. november 
2013 inden kl. 15.00. 

Med venlig hilsen
på aktivitetsudvalgets vegne

Bo Viktor Jensen, Afdelingsformand
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AKTIVITETER

FOA Roskilde inviterer medlemmer med ægtefælle, 
børn samt familie og børnebørn til at deltage i afdelingens



JULEMÆRKEMARCH
Søndag den 1. december 2013 kl. 8.00

Deltag i den sunde og hyggelige 5 km julemærke-
march, som starter kl. 8.00 på Østervangskolen, 
Astersvej 15, Roskilde, med kaffe, rundstykker 
samt juice og slik til børnene. 
Marchstarten går fra Østervangsskolen kl. 9.00. 

Du skal den 2. december inden kl. 8.30 henvende 
dig til FOA formand Bo Viktor Jensen, som udleverer 
diplom og medalje.

Efter vandrehyggeturen mødes vi igen på skolen, 
hvor der vil være julehyggestue med musikunder-
holdning, lotteri samt salg af gløgg, sodavand og 
æbleskiver.

Efter tilskud fra FOA’s aktivitetsudvalg er prisen 
for medlemmerne, ledsager, forældre, børn og 
børnebørn kr. 25,- pr. person.

Da der udleveres diplom, skal vi have navne på 
alle deltagerne ved tilmelding (husk derfor at 
skrive disse i mailen, hvis du tilmelder via mail).

Tilmelding og betaling i FOA Roskilde’s reception 
på Fuglebakken 2, Himmelev, Roskilde. 

Tilmelding kan også foretages på FOA Roskildes 
hjemmeside www. foa-roskilde.dk eller på en 
mail til roskilde@foa.dk (husk her alle navne) og 
samtidig indbetaling af beløbet på netbank konto 
nr. 5396 – 0394055. HUSK også at påføre 
 indbetalingen oplysninger om medlemsnummer  eller 
cpr.nr. og navn samt teksten ”Julemærkemarch”. 

Tilmelding er først gældende, når vi har modtaget 
såvel tilmeldingsoplysninger som betaling.

Frist for tilmelding til denne pris er torsdag 
den 7. november 2013.

Med venlig hilsen
på Aktivitetsudvalgets vegne

Bo Viktor Jensen, Afdelingsformand
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AKTIVITETER

Til FOA Roskilde’s medlemmer med familie og venner

Overskuddet går til et godt formål: 

Julemærkehjemmene
I 2012 deltog 17.062 i marcherne og overskuddet blev på godt 1 mio. kr.



AKTIVITETER

JULETRÆSFEST
Lørdag den 28. december 2013.

Sæt allerede nu                      i kalenderen.

18

FOA Roskilde’s medlemmer med ægtefæller, børn og børnebørn inviteres atter til:

✗
Kom og oplev den fantastiske juletræsfest med stort juletræ og DUI-nisserne.

Det nærmere program, sted, priser og tilmelding følger på FOA’s hjemmeside 
www.foa-roskilde.dk

På aktivitetsudvalgets vegne
Bo Viktor Jensen, Afdelingsformand
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Skift til en bank, 
hvor god rådgivning 
handler om mere
end penge

For os handler god rådgivning om meget andet end 
penge. Folk er jo forskellige steder i livet og har forskellige 
drømme og planer. Derfor drejer det sig om at finde frem 
til, hvad der er vigtigt for dig og din familie, før vi taler
penge. Det er både let og gratis at skifte bank. Kig forbi 
en af vores filialer og aftal et uforpligtende møde. Eller se 
mere på al-bank.dk.

Støden 1  |  4000 Roskilde  |  38 48 30 96

Ro’s Torv 14  |  4000 Roskilde  | 38 48 30 60



AKTIVITETSKALENDER

Alle aktiviteter og opslag kan findes på FOA Roskildes hjemmeside. www.roskilde-foa.dk 

24. oktober 2013
kl. 17.00

11. november 2013
kl. 12.30

28. november 2013
kl. 17.00

30. november 2013
kl. 10.00-15.00

30. november 2013
kl. 15.00

1. december 2013
kl. 8.00

9. december 2013
kl. 12.00

28. december 2013 

Medlemmer over 58 år 
Orienteringsmøde om efterløn

Seniorklubben
Bankospil
Kildegården Helligkorsvej 5, Roskilde – Roskilde Håndbolds Lokaler.

Medlemmer over 58 år 
Orienteringsmøde om efterløn

Seniorklubben
Loppemarked
Kildegården Helligkorsvej 5, Roskilde – Roskilde Håndbolds Lokaler.

Medlemmer med familie
Julebørneteater – Trunte og Trampe
Sct. Jørgens Skole, Sønderlundsvej 50, Roskilde

Medlemmer med familie
Julemærkemarch
Østervangsskolen, Astersvej, Roskilde

Seniorklubben
Julefrokost på Gerlev Kro
Afgang fra Kvickly Hyrdehøjs P-plads i Roskilde 

Medlemmer med familie
Juletræsfest
Tid og sted følger på www.foa-roskilde.dk

Vi ses på www.foa-roskilde.dk


