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SENIOR
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SENIORKLUBBER I DAG

Region Hovedstaden:
Seniorklubben Region Hovedstaden

Region Midtjylland:
Seniorklubben Midt-Øst 

Region Nordjylland:
Der er pt. ingen seniorklub i Region Nordjylland.

Region Sjælland:
Seniorklubben Region Sjælland 

Region Syddanmark:
Seniorklubben Region Syddanmark – Fyn og øer 
Seniorklubben Region Syddanmark – Sydjylland 

Se kontaktinformation til formanden for de enkelte  
seniorklubber på www.farmakonom.dk/senior/.



Seniorklubber er et tilbud fra Farmakonomforeningen til 

dig, hvis du er over 60 år, har forladt arbejdsmarkedet og 

er passivt medlem af Farmakonomforeningen.

Seniorklubber arrangerer møder og udflugter med 

fagligt, fagpolitisk, kulturelt og/eller socialt indhold. Det 

kan for eksempel være apoteksbesøg, julefrokost, banko 

eller besøg på museer. 

Læs om møderne i seniorklubberne på hjemmesiden: 

www.farmakonom.dk/senior og i Farmakonomen.

GRATIS MEDLEMSKAB

Seniorklubberne modtager støtte fra Farmakonom-

foreningen, og det er gratis at være medlem af en 

seniorklub. Der kan dog forekomme egenbetaling ved 

deltagelse i arrangementerne.

Seniorklubberne administrerer selv de penge, de får 

tildelt af Farmakonomforeningen, ligesom de selv 

arrangerer møderne og generalforsamlingen, hvor 

de vælger klubledelse.

På generalforsamlingen har du også mulighed for at 

komme med ideer til arrangementer.

SÅDAN DELTAGER DU

Hvis du er interesseret i at deltage i en seniorklub, kan 

du kontakte formanden i en eksisterende seniorklub.

Der er i dag seniorklubber fem steder i landet 

(se bagsiden).

Der kan maksimalt være to seniorklubber i hver region. 

Hvis der kun er én – eller ingen – seniorklub i din region, 

kan du også selv starte en seniorklub. Hvis du ønsker  

det, skal du kontakte Farmakonomforeningen på  

tlf. 3312 0600. En ny seniorklub kræver, at mindst tre 

medlemmer vil være medlemmer af klubledelsen.

MASSER AF OPLEVELSER

Her er eksempler på arrangementer 

i seniorklubberne:

• Udflugt til Medicinhaverne i Tranekær.

• Besøg på Gasmuseet i Hobro og 

 sejltur på Mariager Fjord.

• Tur til Roskilde Domkirke.

• Besøg på Kongernes Jelling.

• Rundvisning i FN-byen.

• Virksomhedsbesøg på Fyens Stiftstidende.

• Rundvisning på Carlsberg.

• Forårsmøde på Århus Teater.


