Seniorklubbens arrangementer
foråret 2018
Kære kollega!
Arbejdsgruppen for Århus Lærerforenings Seniorklub har hermed fornøjelsen at indbyde til forårets afvekslende 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.
Vær opmærksom på, at det kun er muligt at tilmelde sig det førstkommende arrangement.
Husk at overholde tilmeldingsfristerne til ÅLF.
Tre af forårets arrangementer holdes i Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C. Bus nr. 1A
holder ud for Huset Trøjborg. Der må parkeres på den ene side af Kirkegårdsvej, og der er
betalingsparkering på Aarhus Universitetshospitals parkering ved siden af Huset Trøjborg - med
indkørsel fra Peter Sabroes Gade.

På arbejdsgruppens vegne
Jørn Kokkendorff

Arbejdsgruppen
Jørn Kokkendorff
Karsten Levinsen
Birte Preisler
Steen Marcussen
Lars Overballe
Jonna Andersen
Anne Kühlborn

Adresse
Fasanvej 13, 8210 Aarhus V
Toftedalen 2, 8250 Egå
Bysmedetoften 6, 8250 Egå
Elev Tværvej 5, 8520 Lystrup
Saralyst Allé 124, 8270 Højbjerg
Holmetoften 34, 8270 Højbjerg
Bredkær Parkvej 41, 8250 Egå

Tlf.nr.
2857 0952
2098 8624
8622 3215
2043 2518
2287 8223
2396 8430
2382 3030

Mail
joern.kokkendorff@skolekom.dk
levinsen@kabelmail.dk
bi.pr@profibermail.dk
steenhm@hotmail.com
lars.overballe@skolekom.dk
ja@findfinn.dk
anne.kuhlborn@gmail.com

Januar:

Onsdag den 31. januar kl. 14.00-16.00
Årsmøde på Elværket Åbyhøj, Thorsvej 2a, 8230 Åbyhøj.
Her vil være beretning om året, der er gået, aktuelt om Århus Lærerforening, mulighed for
indflydelse på seniorklubbens kommende arrangementer, valg af medlemmer til
arbejdsgruppen og ikke mindst hyggeligt samvær med musikalske indslag fra ’Blue Men
Convention’.
Program med dagsorden for årsmødet udsendes sammen med forårsprogrammet.
Thorsvej er en sidevej til Silkeborgvej. Den starter overfor Kvickly Åbyhøj. Der er to-timers
parkering på Kvicklys parkeringsplads. Der er også parkeringsmulighed lidt længere nede
ad Thorsvej.
Busserne 4A, 11 og 15 stopper tæt ved.
Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org
senest onsdag den 24. januar kl. 12.00.

Marts:

Onsdag den 14. marts kl. 13.00-15.00 i Huset Trøjborg
Errboe-Svarrer optræder under overskriften ’Humor i musikken’.
Det vil fortrinsvis være originale sange, der
akkompagneres af kontrabas og guitar. Ledsaget af
forklaringer om, hvorfor humor i musikken aldrig bliver
umoderne. Det er også generationerne, der mødes - den
unge omkringfarende Jan Svarrer, der til daglig
optræder solo i mange sammenhænge, og den ældre
tænksomme Anders Errboe, der ser tilbage på sine
gamle orkestre, Harmonikorkesteret Kærne og Østjydsk
Musikforsyning og via sin erfaring retleder den unge
spradebasse.
Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org
senest onsdag den 7. marts kl. 12.00.

April:

Onsdag den 11. april kl. 13.00-15.00 i Huset Trøjborg
Mit liv som ’tyskerunge’ ved Birgitte Breuner.
Først da Birgitte er 41 år, finder hun ud af, at hendes biologiske
far var tysk soldat på rekreation i Aarhus 1944-45. Birgittes mor
læste jura på universitetet. De mødtes og forelskede sig! Det
resulterede i Birgittes fødsel. Alt så lyst ud for de to unge, de
blev endda ringforlovede, men så kom freden 5. maj 1945 og
Birgittes far måtte rejse tilbage til Tyskland.
Birgittes mor var datter af en streng indremissionsk præst.
Hun ’lå i med fjenden’ – hun var kommet i ulykke – ja dobbelt
ulykke – og passede ikke længere ind i sin familie. Det betød,
at hun måtte sende Birgitte på børnehjem og senere
bortadoptere hende.
Kom og hør Birgitte fortælle sin spændende historie.
Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org
senest onsdag den 4. april kl. 12.00.
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Maj:

Onsdag den 16. maj kl. 13.00-15.00 i Huset Trøjborg
Foredrag om Humor ved Stefan Kjerkegaard.
Humor er ingenting i sig selv, men en snylter af værste skuffe.
Måske endda lidt af et skuffejern? Det sagde hun også i går!…
Nej, spøg til side: Humor er meget mere end platheder, der kan
aflede enhver samtale. Humor sætter et perspektiv på livet, os
selv og hinanden, hvis pointe især selvhøjtidelige magthavere
ikke fatter: Vi er alle latterlige. Det mener Stefan Kjerkegaard,
seriøs sprogspiller ved Aarhus Universitet, og han er ikke engang særlig sjov. Det er hans onkel til gengæld. Han er lige til at
grine ad.
Stefan Kjerkegaard er forfatter til Aarhus Universitetsforlags bog ’Humor’ i serien
Tænkepauser.
Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org
senest onsdag den 9. maj kl. 12.00.

Juni:

Onsdag den 6. juni og torsdag den 7. juni.
Sommerudflugt. Invitation udsendes senere.

Find programmet og Seniorklubben på hjemmesiden:
Under punktet ’MEDLEM’ på forsiden af www.aalf.dk -> Arrangementer og kurser kan du finde dette program 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.
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