Velkommen
FOA Roskilde Seniorklub
Program for efterårets og vinterens
aktiviteter 2020
Her har du mulighed for at møde nye mennesker
og tidligere arbejdskolleger.

FOA har brug for dig og dine erfaringer
Vær aktiv – vær med til at præge fremtiden
Både i FOA og i lokalsamfundet
Vi glæder os til at se dig i Seniorklubben

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Roskilde Afdeling

Seniorklubben
Så er tiden kommet til en ny sæson i Seniorklubben.
Håber, alle vores medlemmer har haft en rigtig god sommer,
til trods for at vores samfund delvist har være lukket nede med alle
de ulemper, der følger med.
Velkommen til alle vores nye medlemmer, som har meldt sig ind i
Seniorklubben i det forløbne år.
Følgende arrangementer er planlagt:

Hyggeligt samvær
(MANDAG)
14.09.20

kl.13.00
Vores hyggelige samvær begynder med spisning af vores
medbragte mad og synger lidt fra vores sanghæfte.
Der er sikkert også behov for at få snakket lidt om denne
sommer som har været så anderledes.
Husk at medbringe mad.
Klubben sørger for drikkevare samt kaffe og kage.

Humor som medicin
Om livsmod, livslyst og livsglæde
Ved forfatter og foredragsholder Erik lindsø
(MANDAG)
12.10.20

kl. 13.00
Humor og livsglæde er indholdet når Erik Lindsø holder
foredrag, det handler om at ændre mismod til livsmod
og gør det ved at tage fra de muntre og give til de skuffede
et livsbekræftende foredrag hvor lattermusklerne bliver rørt.
Husk at medbringe din frokost og service
Klubben sørger for drikkevare samt kaffe og kage

Banko spil.
(MANDAG)
9.11.20

kl.13.00
Håndboldklubben Kildegården, Helligkorsvej
Der spilles 10 spil med gevinst på 1 række samt
gevinst på hele kortet.
Kaffepause med kage efter 5. spil.
Pris pr. plade 10.00 kr. 3 plader 25.00 kr.
Husk at medbringe din frokost samt bestik og
service.
Klubben sørger for øl, vand og vin
Husk tilmelding til julefrokosten
Pris pr. deltager 150,- kr.

(MANDAG)
7.12.20

Julefrokost
Kl.12.30
Roskilde kongrescenter Møllehusvej
Vi mødes i restauranten på 1.sal
hvor julefrokosten bliver serveret.
Vi har valg at blive i Roskilde i år og håber derfor at
rigtig mange af vores medlemmer deltager i julefrokosten
Vi glæder os til at se jer.

Pris pr. deltager 150,.kr.
Udover 2 genstande er drikkevarer for egen
regning
Tilmelding til vores kasserer
Sonja Schultz tlf. 57600536

Venlig hilsen

Grethe Hansen

Bestyrelsen
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Se tillige programmet på FOA Roskildes hjemmeside
www.foa-roskilde.dk
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