
Side 1 
 

 Seniorklubben 
 i Fagklubben for pædagogiske assistenter  og pædagogmedhjælpere, FOA Århus 
 
 

Program for 2022 
 
Kære Senior 
Så er det igen tid til at finde kuglepennen frem og få sat det store kryds i kalenderen, så du husker at 
deltage i Seniorklubbens arrangementer. 
Du sidder med et program, hvor vi forventer, at der kommer mere normale tilstande i løbet af 2022.  
Bestyrelsen har igen arbejdet på, at lave et spændende og alsidigt program, og som du sikkert vil 
opdage har bestyrelsen taget nogle af arrangementerne fra årsprogrammet for 2020/21 med igen, som 
vi desværre måtte aflyste på grund af Covid-19. 
 
 

Rundvisning på Lisbjerg Forbrændingsanlæg 
Ølstedvej 20 Lisbjerg, 8200 Århus N 
 

Tirsdag den 8. marts 2022, kl. 13.30. Mødetid kl. 13.10. 
 
Vi mødes kl. 13.10 på parkeringspladsen ved forbrændingsanlægget. Det er vigtigt at alle er kommet, 
inden vores guide Inge tager os med på rundvisningen kl. 13:30, da guiden ikke har mulighed for at 
hente senere ankommende.  
Efter rundvisningen kl. ca. 15:30, kører vi til Aarhus Camping Cafeteria, Randersvej 400, Lisbjerg, (her 
kan parkeres ved cafeteriaet), hvor vi slutter dagen af med eftermiddagskaffe/the, boller og lagkage 
 
Pris for medlemmer: 40 kr. - for ægtefælle/samlever/ledsager 50 kr. Se vedhæftede indbydelse. 
 
 

Jubilæums-/heldagsbustur til Fanø 
 

Lørdag den 21. maj 2022, afgang fra FOA Christian X’s Vej 56-58 Viby J. Vi mødes kl. 8.10. 
 
På Fanø bor der ca. 3200 indbyggere. Øen ligger stort set midt i Nationalpark Vadehavet og vi kommer 
rundt til de fleste af øens særværdigheder. Mod vest har Fanø sin ca. 12 km flotte sandstrand, og mod 
øst Vadehavet med et enestående dyre- og fugleliv. Øen har to hovedbyer, Nordby hvor færgen anløber 
og i syd Skipperbyen, Sønder Ho, med sine charmerende huse, hvor flere end 50 huse er fredet. 
 

Pris for medlemmer 200 kr. - for ægtefælle/samler/ledsager 400 kr. 
 

I prisen er inkluderet: Busturen i 52 personers moderne 4-stjernet komfortbus, morgenkaffe/the, en 
bolle, et stykke morgenbrød, færgen t/r, lokalguide på Fanø i 5 timer, to retters middag på Restaurant 
Ambassaden, eftermiddagskaffe/the og medbragt kage ved eller i bussen. 
 

Se vedhæftede indbydelse/program for turen. 



Side 2 
 

Tur til Retroworld med fællesspisning 
Lerbjergvej 31, Lerbjerg, 8370 Hadsten 
 
Torsdag den 1. september 2022, kl. 16.00. 
 
Retroworld er en hyldest til vores ikke så fjerne fortid, nemlig 60´erne og 70´erne, inspireret af 
historien, kulturen, moden, musikken og møbleringen fra dengang. Hos Retroworld vil vi kunne 
genopleve vores helt egen personlige fortid. 
 

I hovedhuset hvor Retroworld holder til, er der mulighed for at gå rundt og kigge til kl. 17.15. 
NB: Har man ikke mulighed for at nå frem til Retroworld til kl. 16, er man velkommen til at deltage i 
arrangementet senest fra kl. 17.15. 
 

Kl. 17.15 Vi mødes i festsalen, hvor vi får en fortælling om husets historie og en rundvisning i 
 deres private lager/minimuseum i gylletanken, som kun er åben i forbindelse med 
 rundvisningen kl. 17.30. 
 

Kl. 18.30  Fællesspisning Retromad, hovedret og dessert. Drikkevarer er for egen regning. 
  
 Pris for arrangementet: 
 125 kr. for medlemmer. 
 175 kr. for ægtefæller/samlever/ledsager. 
 
Max 25 deltager, og det er først-til mølle-princippet. 
 
Sidste frist for tilmelding er fredag den 5. august 2022. 
 

Samkørsel med andre aftaler i selv, og hver passager betaler 40,- kr. til chaufføren. 
 
 
 

Rundvisning i Aarhus Domkirke 
 
Torsdag den 6. oktober 2022. Vi mødes ved Domkirken kl. 12.45. 
 
Kl. 13.00 har Seniorklubbens medlemmer mulighed for en guidet rundvisning i Aarhus Domkirke. 
Domkirken blev bygget mellem år 1180-1200, måler 93 meter i længden og er dermed den længste af 
Danmarks i alt 2.339 kirker. 
 

Domkirken har landets højeste kirketårn på 96 meter, kun overgået af tårnet på Københavns Rådhus 
(105,6 m) og tårnet på Christiansborg (106 m). Desuden har domkirken Danmarks største areal med 
kalkmalerier. Har nogen lyst, er der efter rundvisningen mulighed for at komme en tur op i kirketårnet. 
 

Efter besøget i Domkirken, finder vi et sted, hvor vi kan nyde en kop eftermiddagskaffe/te og et stykke 
kage, som er for egen regning. 
 
Arrangementet er kun for Seniorklubbens medlemmer. 
 
Pris for arrangementet er 25 kr. 
 
Sidste frist for tilmelding er torsdag den 29. september 2022. 



Side 3 
 

Julehygge/Julefrokost 
 
Torsdag den 1. december 2022 kl. 18.00 
i kantinen hos FOA Christian X´s vej 56-58, 8260 Viby. 
 
Som afslutning på året i Seniorklubben, afholder vi vores traditionelle hyggelige julearrangement med 
mad og drikke. 
 

Der er måske også lidt underholdning/konkurrence i løbet af aftenen, og så skal vi selvfølgelig rafle om 
pakker. 
 
Alle medbringer en pakke til ca. 25 kr. samt en hadegave. 
 

Pris for denne aften er 40 kr. 
 

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 24. november 2022. 
 
 
 

Generalforsamling i 2023 
 
Torsdag den 26. januar 2023, kl. 19.00 i FOA’s kantine Christian X´s Vej 56-58, Viby J. 
 
Mød op, så vi kan få en snak om året, der er gået og om idéer til fremtidens arrangementer. 
Efter generalforsamlingen serverer vi pølse/osteanretning med kiks, brød og vin/øl/vand. 
 
Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 17. januar 2023. 
 
 
 
 
NB: Tilmelding til alle Seniorklubbens arrangementer skal ske til én af følgende: 
 
Formand Ulla Mikkelsen, tlf. 2556 1774 
Kasserer Jytte Kristensen, tlf. 2026 4855 
Bestyrelsesmedlem Ketty Engmann. Petersen, tlf. 2398 9480 
Suppleant Hanne Hviid Overgaard, tlf. 4057 7114 
 
 

Vær opmærksom på tilmeldingsfrister og mødetidspunkter! 
 
Din tilmelding er bindende efter sidste tilmeldings dato. Hvis du udebliver fra et arrangement, vil du 
blive opkrævet for betalingen af arrangementet. 
 
 

Vi glæder til endnu et år med mange hyggelige timer og godt samvær! 


