
 
Seniorklubbens arrangementer 

efteråret 2017 
 
Kære kollega! 
 
Arbejdsgruppen for Århus Lærerforenings Seniorklub har hermed fornøjelsen at indbyde til efterårets af-
vekslende og spændende program. Som medlem af Seniorklubben har du mulighed for at tage en ledsager 
med til arrangementerne. 
 
Økonomi: Kaffe og brød ved vores almindelige sammenkomster er gratis for medlemmer. Ledsagere be-
taler 50 kr.  
 
Vær opmærksom på, at det kun er muligt at tilmelde sig det førstkommende arrangement.  
 
Husk at overholde tilmeldingsfristerne til ÅLF.  
 
 
 
På arbejdsgruppens vegne  
Jørn Kokkendorff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbejdsgruppen Adresse Tlf.nr. 
Jørn Kokkendorff  Fasanvej 13, 8210 Aarhus V 2857 0952 
Karsten Levinsen Toftedalen 2, 8250 Egå 2098 8624 
Birte Preisler Bysmedetoften 6, 8250 Egå 8622 3215 
Steen Marcussen Elev Tværvej 5, 8520 Lystrup 2043 2518 
Lars Overballe Saralyst Allé 124, 8270 Højbjerg 2287 8223 
Jonna Andersen Holmetoften 34, 8270 Højbjerg 2396 8430 
Anne Kühlborn Bredkær Parkvej 41, 8250 Egå 2382 3030 
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August: Onsdag den 30.-torsdag den 31. august. 
 2-dages tur til Nordjylland/Thy med udflugter og oplevelser. 
 Vi skal blandt andet besøge Naturpark Thy, Hanstholm Fiskeauktion, Bunkermuseet i 

Hanstholm og Thorup Strand. Vi overnatter på hotel i Hanstholm. Programmet for turen 
blev udsendt umiddelbart efter sommerudflugten, da tilmeldingsfristen var inden dette 
efterårsprograms udsendelse. Hvis du har fortrudt, du ikke har fået dig tilmeldt, er du vel-
kommen til at kontakte Karsten Levinsen på tlf. 2098 8624 for at høre, om der er flere 
pladser.  

 
September: Torsdag den 21. september kl. 13.00-16.00. 
 Rundvisning på Frederiksberg Skole, Ingerslevs Boulevard 2, 8000 Aarhus C.  
 Mange tilmeldte sig forgæves i foråret. Derfor gentager vi dette arrangement. 
 Byens nye skole er skole for 870 elever, klub for 150 indmeldte og børnehave for 60 børn. 

Skolen er tegnet af Henning Larsen Architects og stod færdig den 1. august 2016. Vi får en 
rundvisning efter oplæg om bygningens arkitektur, indretning og de bagvedliggende pæ-
dagogiske tanker.  

 I forbindelse med oplægget byder vi på kaffe/te og brød. Der er et maximalt deltagerantal 
på 40 personer. Der er indgang fra Ingerslevs Boulevard.  

 
 Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org  
 senest torsdag den 14. september kl. 12.00. 
 
Oktober: Onsdag den 11. oktober kl. 13.00-15.00. 
 Præst for fangerne. Kirke og dagligt liv i Enner Mark Fængsel ved Horsens. Nordeuro-

pas mest sikrede fængsel.  
 Som præst i det topsikrede fængsel er Jesper Birkler dagligt sammen med mennesker, 

som har begået de alvorligste forbrydelser, og som afsoner fængselsstraffe fra nogle få år 
til livstid og forvaring.  

 I foredraget kommer han ind på den ofte barske hverdag blandt rockere og bander, drabs-
mænd, narkohandlere, røveridømte, voldsmænd og terrordømte --- en hverdag, som er 
meningsfuld og teologisk udfordrende! Hvordan manifesterer det kirkelige arbejde sig i 
denne sammenhæng --- spørgsmålet om skyld og straf og om håb og længsel? Hvordan 
kan de indsatte opretholde kontakt til familien udenfor, og hvad er det for mennesker, der 
kommer ud på den anden side efter endt straf? 

 Jesper Birkler er cand.theol. fra Aarhus Universitet og har tidligere været sognepræst i 
Grædstrup/Vinding/Bryrup/Vrads og ved Vor Frue Kirke i Aarhus.   

 
 Undervejs i foredraget bliver der et traktement med kaffe/te.  
 Det hele foregår i Frivillighuset, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C.  
 
 Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org  
 senest torsdag den 5. oktober kl. 12.00. 
 
November: Fællesarrangement med ÅLF’s aktive medlemmer. 
 Arrangement med deltagelse af lokale politikere i anledning af kommunalvalget den 

21. november. 
 Invitation med oplysning om dato og sted følger senere.  
 
December: Onsdag den 13. december kl. 13.00-17.00. 
 Julefrokost.  
 Invitation følger senere. 
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Find programmet og Seniorklubben på hjemmesiden: 
 
Under punktet ’MEDLEM’ på forsiden af www.aalf.dk -> Arrangementer og kurser kan du finde dette pro-
gram samt omtale og fotos fra flere af Seniorklubbens arrangementer.  
 
Du kan også finde de samme oplysninger ved at gå via ’Hva' nu hvis….’  

 

 
 
Kender du pensionerede medlemmer, der ikke modtager programmet? 
 
Hvis du kender pensionerede medlemmer af Århus Lærerforening, der ikke har modtaget programmet, 
skyldes det sandsynligvis, at foreningen ikke kender vedkommendes mailadresse.  
 
Ved henvendelse til foreningen på tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org kan problemet blive løst. 
 


