
 
 

Seniorklubbens arrangementer 
foråret 2020 

 
 
Kære kollega! 
 
Arbejdsgruppen for Århus Lærerforenings Seniorklub har hermed fornøjelsen at indbyde til forårets af-
vekslende 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. Læs mere 
om tilmelding under de enkelte arrangementer.  
Hvis du tilmelder dig via mail, kan du betragte dig som tilmeldt, hvis du ikke hører andet.  
 
 
 
På arbejdsgruppens vegne  
Jørn Kokkendorff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbejdsgruppen Adresse Tlf.nr. Mail 

Jørn Kokkendorff Fasanvej 13, 8210 Aarhus V 2857 0952 joern.kokkendorff@gmail.com  

Lars Overballe Saralyst Allé 124, 8270 Højbjerg 2287 8223 larsoverballe21@gmail.com  
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  
Ulla Stougaard Tyrrestrupvej 14, 8270 Højbjerg 2943 6927 u.stougaard@mail.dk  
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Januar: Onsdag den 15. januar kl. 14.00-16.30 
 Rundvisning i Danmarks smukkeste tinghus. 

Retten i Aarhus har til huse i bl.a. Tinghuset på Vester Allé. Hu-
set 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 25 personer.  
 Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org  
 senest onsdag den 8. januar kl. 12.00.  

 
Januar: Onsdag den 29. januar kl. 13.00-15.30 
 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 arbejds-
gruppen og musikalsk underholdning ved Gudmund Auring. 
Gudmund har skrevet tekst og musik til Danmarks Lærerfor-
enings foreningssang, og her i byen kender mange af os Gud-
mund som ham, der på forbilledlig vis synger og spiller til Århus 
Lærerforenings juletræsfester. 

 Undervejs i arrangementet vil der blive serveret smørrebrød, øl/vand og kaffe/te.  
 
 Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org 
 senest onsdag den 22. januar kl. 12.00. 
 
 Program med dagsorden for årsmødet er udsendt sammen med forårsprogrammet.  
 

Februar: Torsdag den 27. februar kl. 13.00-15.00 på Elværket Åbyhøj 
 Foredrag med Ole Lauridsen, kendt fra Sproghjørnet, ’Er modersmålet i fare?’  
 Mange er bekymrede for det danske sprogs fremtid. Bliver det 

opslugt af engelsk? Kværker ungdommen det? Bliver det 
ødelagt af folks sjusk? Spørgsmålene er mange, og foredraget 
vil tage dem op et for et og samtidig give et strejftog gennem 
det danske sprogs historie fra senmiddelalderen frem til i dag.  

 
 Ole interesserer sig for at forstå og diskutere det danske sprogs 

udvikling og forsøger med smil, humor og et drys ironi at undgå 
at være en dogmatisk sprogrevser. Ole har en baggrund som 
sprogforsker. Han har holdt fingeren på det foranderlige danske sprogs galopperende puls, og 
på nærmeste hold fulgt forandringerne i ungdommens uregerlige sprog igennem tre årtier. 

 
 Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org 
 senest torsdag den 20. februar kl. 12.00. 
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Marts: Onsdag den 11. marts kl. 14.00-16.30 
 Rundvisning i Danmarks smukkeste tinghus.  
 Retten i Aarhus har bl.a. til huse i Tinghuset på Vester Allé. Hu-

set 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 rundvisnin-
gen 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 25 personer.  
 Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org   
 senest onsdag den 4. marts kl. 12.00. 
 

April: Tirsdag den 21. april kl. 13.30-15.30 i Aarhus Bowlinghal 
 Bowling i Eckersbergsgade 13-15, 8000 Aarhus C. 
 Hyggelig eftermiddag med dine tidligere kolleger, som 

du dyster med og imod i bowling  Der er ingen krav 
om færdigheder, så alle kan være med.  

 Kl. 13.30: Udlevering af bowlingsko og holddeling 
 Kl. 14.00: Spil på banerne 
 Kl. 15.00: Forfriskning i baren  
 
 Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org   
 senest tirsdag den 14. april kl. 12.00. 
 

Maj: Mandag den 18. maj kl. 12.50-ca. 15.00 
 Aarhusguiderne - Rundvisning på Aarhus Ø.  
 Det nye og spændende kvarter på Havnefronten. Her er 

boligområder, uddannelse, industri, byhaver og strandbar 
med masser af frisk luft fra havet. Turen varer ca. 2 timer, og 
arrangementet afsluttes med en kop kaffe.  

 
 Vi mødes ved Jette Tikøbs Plads (Bus nr. 33). 
  
 Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org   
 senest mandag den 11. maj kl. 12.00.  
 

Juni: Tirsdag den 9. juni og onsdag den 10. juni 
 Sommerudflugt. Turen går til Søby Brunkulslejer. Frokosten spiser vi på Danmarks Lærerfor-

enings kursusejendom Skarrildhus.  
 
 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 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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