Seniorklubbens arrangementer
foråret 2017
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 for medlemmer. Ledsagere betaler 50 kr.
Vær opmærksom på, at det kun er muligt at tilmelde sig det førstkommende arrangement.
Husk at overholde tilmeldingsfristerne til ÅLF. De er variable afhængigt af ugedagen.
Vejledning til ÅLF’s hjemmeside kan bestilles på mail 133@dlf.org. Her kan du bl.a. læse vores referater.

På arbejdsgruppens vegne
Kirsten Locht

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

Februar: Onsdag den 1. februar kl. 15.00-17.00.
Årsmøde på Elværket Åbyhøj, Thorsvej 2a, 8230 Åbyhøj.
Årsmødet vil fremover være en fast del af Seniorklubbens forårsprogram. Årsmødet vil indeholde formandens beretning om året, der er gået, noget om pensionistarbejdet i foreningen,
aktuel orientering fra Århus Lærerforenings formand, Jesper Skorstengaard, idéudveksling
om fremtidige aktiviteter og valg af medlemmer til arbejdsgruppen.
Efter en pause, hvor der serveres smørrebrød, vil der være hyggeligt samvær med musikalsk
underholdning ved Auld WinterCoat Road, som spiller irsk folkemusik.
Thorsvej er en sidevej til Silkeborgvej. Den starter lige overfor Kvickly Åbyhøj. Der er to-timers
parkering på Kvicklys parkeringsplads, og der er ligeledes en parkeringsplads 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 tirsdag den 24. januar kl. 12.00.

Marts:

Mandag den 13. marts kl. 13.00-16.00.
Rundvisning på Frederiksberg Skole, Ingerslevs Boulevard 2, 8000 Aarhus C.
Byens nye skole består af en skole med 870 elever, en klub med 150 indmeldte og en børnehave med 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 pædagogiske 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 tirsdag den 7. marts kl. 12.00.

April:

Onsdag den 5. april kl. 15.00-17.00.
Bent J i Den Gamle By, Viborgvej 2, 8000 Aarhus C. Vi har igen reserveret Jazzhus Bent J i
Den Gamle By. Vi har også sørget for musik, så der er den rette stemning. Baren er selvfølgelig også åben og bartenderen er Katrine Borre, som har stået i baren, da huset lå i Nørre
Allé. Hun kan fortælle om de gode, gamle dage på Bent J.
Sidste gang kom mange for sent med tilmeldingen. Vi har ikke lavet ’’venteliste’’, så vi kan
kun opfordre dem, der kom for sent sidste gang til at være hurtigere ude med tilmelding
denne gang. Man må nemlig gerne tilmelde sig en gang til.
Selvom I måske har læst eller hørt, at pensionister nu skal betale for entre til Den Gamle By,
så gælder det ikke for dette specielle arrangement 
Vi mødes ved hovedindgangen kl. 14.45 og går samlet hen til Bent J. Der er plads til 50 gæster.
Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org
senest torsdag den 30. marts kl. 12.00.
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Maj:

Onsdag den 3. maj kl. 13.00-16.00.
Rundvisning i Aarhus Universitets kunstsamling ved idéhistoriker Lars Morell.
Aarhus Universitet ejer en stor kunstsamling spredt på de mange bygninger. Lars Morell tager
os med rundt til et udvalg af de skjulte skatte. Mange befinder sig i foyerer, hvor der er offentlig adgang, mens andre hænger i kontorer, møde- og undervisningslokaler, hvor man normalt ikke har adgang.
Vi mødes kl. 13.00 i entréen til Søauditoriet, Vennelyst Boulevard 8, 8000 Aarhus C og slutter
kl. 16.00 ved teologi på hjørnet af Nordre Ringgade og Randersvej.
Der vil undervejs blive en kaffepause i Matematisk kantine.
Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org
senest torsdag den 27. april kl. 12.00.

Juni:

Onsdag den 7. juni og torsdag den 8. juni.
Sommerudflugten går i år til Kongernes Jelling.
Særskilt indbydelse følger senere.
Arbejdsgruppen har drøftet idéen om en fremtidig tur med en enkelt overnatning. Dette vil vi
gerne høre medlemmernes mening om. Emnet tages op på Seniorklubbens årsmøde den 1.
februar.

Juni:

Fredag den 16. juni kl. 15.30-19.00.
Café ÅLF’ert. Århus Lærerforening inviterer for 10. gang medlemmerne på grillpølser, fadøl
og musikalsk underholdning i gården i Grønnegade 80.
Her er ingen tilmelding. Mød op i løbet af eftermiddagen og få et par hyggelige timer i foreningens rammer.
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