Seniorklubbens arrangementer
foråret 2019
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. Kaffe og brød ved vores almindelige sammenkomster er gratis.
Vær opmærksom på, at det kun er muligt at tilmelde sig det førstkommende arrangement.
Hvis du tilmelder dig via mail, kan du betragte dig som tilmeldt, hvis du ikke hører noget.
To af forårets arrangementer holdes i Elværket Åbyhøj, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj.
Thorsvej er en sidevej til Silkeborgvej. Den starter overfor Kvickly. Der er to-timers parkering på Kvicklys
parkeringsplads, ligesom der er parkeringsmulighed lidt længere nede ad Thorsvej.
Busserne 4A, 11, 15, 22, 43 og 113 holder ved Kvickly Åbyhøj.
Et af arrangementerne holdes i Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C. Bus 1A holder ud for
Huset Trøjborg. Der må parkeres på denne ene side af Kirkegårdsvej, og der er betalingsparkering på
Aarhus Universitetshospitals parkering med indkørsel fra Peter Sabroes Gade.

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
Januar:
Onsdag den 23. januar kl. 13.00-15.00 i Elværket Åbyhøj

Årsmøde på Elværket Åbyhøj, Thorsvej 4, 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 musikalsk underholdning ved ’Et letsindigt ord’, der fortæller og synger sange
fra besættelsestiden --- såsom ’I dit korte liv’.
Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org
senest onsdag den 16. januar kl. 12.00.
Program med dagsorden for årsmødet er udsendt sammen med forårsprogrammet.

Februar:

Torsdag den 28. februar kl. 13.00-15.00 i Huset Trøjborg
Viseeftermiddag med Frank ’Megabody’ Damgaard.
Jeg har altid haft en stor kærlighed til viser. Lige fra 20’ernes
revyviser som fx ’Du gamle måne’ over de mere politiske og
samfundsorienterede som ’Sangen om Larsen’, ’Man binder os
på mund og hånd’, ’Den sidste turist i Europa’ og helt frem til
en sang (vise) som Gasolins uforlignelige ’Langebro’.
Men også Sigfred Pedersens lunefulde og varme beskrivelse
af et barskt miljø, skildret gennem såvel skærslipperen som
Katinka og Søren Bramfri holder jeg rigtig meget af. Efter min
mening nogle lyriske perler, som aldrig rigtig har fået den anerkendelse, som de fortjener, måske netop fordi de beskriver
det jævne, simple og barske i hudløs øjenhøjde. Ved koncerten vil jeg blande viserne med lidt fortælling og med viser af
egen avl, som passer fint ind med de store klassiske viser.
Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org
senest torsdag den 21. februar kl. 12.00.

Marts:

Tirsdag den 19. marts kl. 13.00-15.00 i Elværket Åbyhøj
Foredrag ved korshærspræst Morten Aagaard.
’Hvordan det går os her i livet afhænger af, hvor meget far og
mor kysser hinanden’.
Kom og hør om kirkens sociale ansvar for samfundets mest
udsatte medmennesker, om den sociale arv, om Kirkens
Korshærs arbejde, og om hvordan vi som kirke og
privatpersoner bedst muligt hjælper!
Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org
senest tirsdag den 12. marts kl. 12.00.
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April:

Tirsdag den 23. april kl. 14.00-16.30
Rundvisning i Danmarks smukkeste tinghus.
Retten i Aarhus har til huse i bl.a. Tinghuset på Vester Allé.
Huset blev opført i 1906, og i dag fungerer Tinghuset alene
som retsbygning under Domstolsstyrelsen og har i alt 14
retssale. Tinghuset gennemgik omfattende renoveringer
og indvendige moderniseringer i årene 1998-2004 og igen i
2014-2015. Ved moderniseringen har man inddraget 4.
etage i det store hus. Kunstneren Marianne Grønnow har
stået bag glasbeklædningen til elevatoren og på førstesalen ses et stort værk af Hans Krull.
Vi mødes i caféen på ARoS Aarhus Kunstmuseum kl. 14.00 og får serveret kaffe/te og kage.
I samlet flok går vi over gaden til Tinghuset og starter rundvisningen kl. 15.00. Den varer
ca. 1½ time. I skal være opmærksomme på, at der er adgangskontrol som i en lufthavn!
Tilmelding sker efter ’først til mølle princippet’, og der kan max. deltage 30 personer.
Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org
senest tirsdag den 16. april kl. 12.00.

Maj:

Onsdag den 22. maj kl. 13.00-ca. 15.00
Byrundtur i Aarhus med start ved Immervad.
Denne byrundtur til fods vil føre os
gennem Aarhus’ historie set gennem bybilledet. Der vil være nye
historier om kendte steder og forhåbentligt også mere ukendte
steder.
Professionelle guider vil følge os
rundt i grupper á 20 personer. Turen starter ved broen over Immervad og slutter 2 timer
senere ved DOKK1. Herefter vil vi invitere på hyggeligt samvær og en øl eller vand på ’Den
Gyldne Kro’ ved Åen.
Mødested: Broen over Immervad ved Magasins sydlige indgang.
Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org
senest onsdag den 15. maj kl. 12.00.

Juni:

Tirsdag den 11. juni og onsdag den 12. juni
Sommerudflugt.
Første stop er FÆNGSLET i Horsens, hvor vi får en rundvisning i Fængselsmuseet.
Invitation med et mere detaljeret program 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 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 modtager 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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