
 

 

 
Velkommen 

 

i 
 

FOA Roskilde Seniorklub 

 
Aktivitets program for september til og med 

december 2022 

 

 

Her har du mulighed for at møde nye mennesker 

Og tidligere arbejdskollegaer. 

 

”Hvorfor mure sig inde, 

Når man kan more sig ude.” 

 

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. 
 

    Vi glæder os til at se jer til vores arrangementer. 
 

    Følgende arrangementer er planlagt: 
 
     

   

                                Kom og syng en sang  
(mandag)              

  12.09.22                kl.13.00    
   

  Roskilde Håndbold klubhus på Kildegården. 

 
Vores første medlemsmøde i den nye sæson bliver 

hyggelig samvær 
  

                               Tag selv jeres mad med, samt bestik og service. 
 

  Klubben sørger for øl, vand, vin samt kaffe og kage. 
  Glæder os til at være sammen med jer igen.  

 
  

   
  

(mandag)  Foredrag om Kim Larsens liv     

                                
                                            V/Bjarne Henrik Lundis 

10.10.22                

                                            kl. 13.00  

 Roskilde Håndbold klubhus på Kildegården. 

 
                Kim Larsen døde for 4 år siden, men hans sange   

lever i høj grad endnu, han er den mest betydningsfulde 

spillemand i nyere tid, han brød sig ikke om når pressen skrev 

om ham. Men hvordan var Kim Larsen egentlig som person, 

og hvorfor blev han den mest betydningsfuld en sanger, det 

fortælles der om i foredraget. 

 

Tag selv jeres mad med, samt bestik og service. 

Klubben sørger for øl, vand ,vin, kaffe og kage.  

                       Det er nødvendig med tilmelding til Grethe tlf. 40335292 

                       eller til Anne Jette tlf. 24648831. 

                                    
  

 

 



 
 

 
 

                               Banko spil. 
 
 

(MANDAG)             kl.12.30    
               Kildegården, Helligkorsvej 5 

  14.11.22              Håndboldklubbens lokale 
 

  

 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, er der flere der har banko, 
trækkes der lod. 

 Kaffepause efter 5. spil. 
 Pris pr. plade 10.00 kr. 

 
 Husk at medbringe din mad samt bestik og service. 

 
 Klubben sørger for øl, vand, vin samt kaffe og kage. 

 
 Husk tilmelding til julefrokosten  

                               Onsdag den 7. december   
                               Pris pr. deltager 250,- kr. 

 

                                

                          Julefrokost på Gerlev Kro 
(onsdag) 

  7.12.22             11.30    
 

 Traditionen tro slutter vi året med vores hyggelige 
julefrokost serveret som buffet samt kaffe. 

 Musik under hele frokosten. 
 

                              Du kan være heldig at vinde en af mandelgaverne 
 

                Vi kører fra Kvickly Hyrdehøjs parkeringsplads kl. 11.30  
 

                               Pris pr. deltager 250,- kr. 
                               Drikkevarer for egen regning 

                               

                              Tilmelding  
                              Grethe tlf. nr. 40335292  

                              Eller mail aphansen@webspeed.dk  
               Du kan også tilmelde dig til Anne Jette på tlf. 24648831 

                
                                               Venlig hilsen 

           på bestyrelsens vegne 
                                             Grethe Hansen 

 
 

  

mailto:aphansen@webspeed.dk


 
 

 
   

 
 
 

 
 

                         Bestyrelsens sammensætning: 
 

 

 

 
Formand:                          Grethe Hansen              tlf. nr.  

                                                                                40335292                                  
                                      

Næstformand: Anne Jette Jakobsen    tlf.nr. 24648831 
 

Kasserer: Grethe Hansen  
                                          

Bestyrelsesmedlemmer: Jytte Petersen 
 Lis Malmborg 

 

Bestyrelsessuppleanter: Ejner Jakobsen 
 Kirsten Ravn 

 
Revisorer: Bodil Nielsen 

 Annelise Larsen 
 
 

                                  
 

 

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

 

               
Roskilde Afdeling 

 

 

http://www.foa-roskilde.dk/

