
Seniorklubbens arrangementer 

efteråret 2018 
 

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. 
 

Vær opmærksom på, at det kun er muligt at tilmelde sig det førstkommende arrangement.  
 

Husk at overholde tilmeldingsfristerne til ÅLF.  
 

To af efterårets arrangementer holdes i Elværket Åbyhøj, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj.  

Busserne 4A, 11, 15, 22, 43 og 113 holder ved Kvickly Åbyhøj. 

 

På arbejdsgruppens vegne  

Jørn Kokkendorff 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

Arbejdsgruppen Adresse Tlf.nr. Mail 

Jørn Kokkendorff Fasanvej 13, 8210 Aarhus V 2857 0952  joern.kokkendorff@skolekom.dk  
Lars Overballe Saralyst Allé 124, 8270 Højbjerg 2287 8223  lars.overballe@skolekom.dk  

Jonna Andersen Holmetoften 34, 8270 Højbjerg 2396 8430  ja@findfinn.dk  

Anne Kühlborn Bredkær Parkvej 41, 8250 Egå 2382 3030  anne.kuhlborn@gmail.com 

Kirsten Boelt Klokkerbakken 18, 8210 Aarhus V 2840 6055  boeltkirsten@gmail.com 
Flemming Thisted Damvej 58, 8471 Sabro 4015 2195  ft@corgwn.dk  
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August: Onsdag den 22. august kl. 11.00-ca. 13.00 på Aarhus Bryghus 
 Rundvisning med ølsmagning og frokost.  

Rundviseren fortæller om bryggeriets historie, om øllene, ingredienserne, brygning og om 

øllets historie i relation til dansk kulturhistorie. Alt imens vi smager på øllet direkte fra 

tank, fad eller flaske. Rundvisningen med ølsmagning varer ca. 1 time, og derefter får vi 

lidt smørrebrød og øl i den hyggelige bar. Hele arrangementet varer ca. 2 timer.  

 

 Aarhus Bryghus ligger på Gunnar Clausens Vej 26, 8260 Viby J. 

 Bus 4A stopper på Gunnar Clausens Vej.  
 

 Tilmelding og betaling sker efter ’først til mølle’ princippet - tidligst fra den 6. august - 

og der kan max. deltage 60 personer. 
 Pris 130 kr. for medlemmer og 230 kr. for ikke-medlemmer. 

  

 Betaling og hermed bindende tilmelding sker på foreningens konto 3627 5409152 eller via 

MobilePay på nr. 45174 med tydelig angivelse af navn senest tirsdag den 14. august kl. 
12.00. 

  

September: Mandag den 24. september kl. 13.00-15.00 i Elværket Åbyhøj 
 Ruth Brik Christensen med foredraget ’Kaffe og kage mellem krudt og kugler’. 
 Ruth Brik Christensen holder et levende foredrag om 

oplevelserne med og blandt udsendte danske soldater. 
I et krigsområde har Ruth ikke blot bagt brød, kage og 

brygget kaffe, hun har også lagt ører til soldaternes op-

levelser. Som leder af KFUMs soldaterhjem har Ruth 

hver aften givet små glimt af kristendommens trøst og 
budskab om kærlighed.  

 
 Den 60-årige diakon har både oplevet udsendte danske 

soldater i Irak, to forskellige steder i Afghanistan og i Li-

banon. I foråret 2010 åbnede hun et helt nyt soldater-
hjem i et telt i MOB Price, Afghanistan, der har fået en 

enorm popularitet, også blandt engelske og amerikanske soldater.  
 

 Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org  
 senest mandag den 17. september kl. 12.00. 

 

Oktober: Tirsdag den 23. oktober kl. 13.00-15.00 i Elværket Åbyhøj 
 Mød Martin Rømer. 

 Hvad har Martin Rømer bedrevet, siden han stoppede som for-

mand for Danmarks Lærerforening tilbage i 1993? Var der ikke 
noget med Bruxelles? I de sidste 23 år har Martin været involve-

ret i fagpolitik på europæisk plan i mange forskellige sammen-

hænge. Kom og hør om det og hav et par hyggelige timer med 

den tidligere lærer på Elsted Skole og formand for Århus Lærer-

forening.  

 

 Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org  
 senest tirsdag den 16. oktober kl. 12.00. 
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November: Torsdag den 22. november kl. 13.00-15.00 på VIA University College 
 Rundvisning på Campus C - det nye ’Seminarium’  

i Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C.  

Campusleder Susanne Vilandt Agerbæk fortæller 

om stedet og tager os med på rundvisning i det sto-

re bygningskompleks. Bagefter nyder vi en kop kaf-

fe, mens vi får mulighed for at høre om, hvordan læ-

reruddannelsen foregår i dag.  

Vi mødes i receptionsområdet, som ligger i stueeta-
gen i Bygning B – den midterste bygning.  

 

 Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org  
 senest torsdag den 16. november kl. 12.00 

 

December: Onsdag den 12. december på Restaurant Terrassen i Tivoli Friheden 
 Julefrokost.  

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 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 modtager programmet, skyl-

des 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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