
Arbejdsgruppen Adresse Tlf.nr. Mail 

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

Lars Overballe Saralyst Allé 124, 8270 Højbjerg 2287 8223  larsoverballe21@gmail.com  

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  stougaard03@gmail.com  
John Ege Bork Hanstedvej 3, 8250 Egå 4043 6422  joebo@mail.dk 
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Seniorklubbens arrangementer 

efteråret 2021 
 
Kære kollega! 

Arbejdsgruppen for Århus Lærerforenings Seniorklub har hermed fornøjelsen at indbyde til efterårets 

afvekslende og spændende program. Der er et arrangement hver måned, og vi håber, at vi kan tilbyde 

noget, der har din interesse. 
 

Som medlem af Seniorklubben er deltagelse i vores almindelige arrangementer samt traktement gratis. 

Sommerudflugt og julefrokost er med betaling, men til nedsat pris. Du har mulighed for at tage en ledsa-

ger med til sammenkomsterne. 

 

Vær opmærksom på, at det kun er muligt at tilmelde sig det førstkommende arrangement. Læs me-
re om tilmelding under de enkelte arrangementer.  
Hvis du tilmelder dig via mail, kan du betragte dig som tilmeldt, hvis du ikke hører andet.  
 

Hvis der fra myndighedernes side bliver sat maksimum på deltagerantal til de enkelte arrangementer, 

efterkommer vi naturligvis disse regler, og håber på jeres forståelse herfor.  
Husk også, at der fortsat kan være krav om at vise corona pas. 

 
 

På arbejdsgruppens vegne  

Jonna Andersen  
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August: Mandag 16. august kl. 13.30/14.00-15.30. Besættelsesmuseet 
 Mathilde Fibigers Have 2, 8000 Aarhus C.  

Vi inviterer til et besøg på et nyrenoveret Besættel-
sesmuseum, hvor vi ved hjælp af guider får en intro-
duktion til udstillingen og derefter går på opdagelse på 
egen hånd. 
 
Besættelsesmuseet fortæller den dramatiske historie 
om Aarhus under besættelsen. Museet er indrettet i 
Aarhus’ gamle rådhus og senere politistation, der fra 
efteråret 1944, og frem til befrielsen var hovedkvarter 
for det berygtede tyske Gestapo.  
 
De bevarede celler og kælderlokaler fortæller om hverdag, modstandskamp og nazistisk 
undertrykkelse. 
 
Efter besøget på museet vil vi byde på kaffe/te og kage på Café Casablanca.  
 

 Mødetid:  

 Hold 1 kl. 13.30: 25 personer 
 Hold 2 kl. 14.00: 25 personer 

Tilmelding sker efter ’først til mølle’-princippet, og der kan max. deltage 50 personer.  
 
 Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org med oplysning om mødetidspunkt. 

 Tidligst tilmelding er fra mandag den 2. august og senest torsdag 12. august kl. 12.00. 

 

 Tilmelding INDEN den 2. august til dette arrangement er ikke 

gældende, og vil blive slettet.  
 

 

September: Tirsdag 21. september kl. 13.00-15.00 i Elværket, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj. 
 Foredrag om Havets skatte v/Stig Thornsohn.  

Man siger jo, at ’havet sletter alle spor’, men sådan er det 
ikke. HAVET HUSKER, og vi er en del af hukommelsen. 
Vi skal opleve Stig Thornsohns spændende historiefor-
tælling krydret med filmklip. Ved dette foredrag fortæller 
Stig om nogle af eventyrerne og om, hvad der er sket, si-
den DR stoppede med at følge et farverigt makkerpar. En 
eftermiddag i eventyrets og spændingens tegn.  
 
Måske bliver der også lejlighed til at smage WRECK ALE, 
Neva 1861. 
Citat: ’Vi fandt nogle gamle stentøjsflasker med øl fra 
1861. White Labs i San Diego fandt levende gær, som vi 
har opdyrket - og sammen med Mikkeller har vi genbryg-
get verdens ældste øl på verdens ældste gær. WRECK 
ALE, Neva 1861’.  
 

 Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org  

 senest tirsdag 14. september kl. 12.00.  

 

 Besættelsesmuseet 
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Oktober: Aarhus Bowlinghal 
 Bowling i Eckersbergsgade 13-15, 8000 Aarhus C.  

 Vi kan ikke sætte dato på denne aktivitet endnu, da bowlinghallen fortsat er lukket. 

 Når der er aftalt tidspunkt, vil det blive annonceret i et nyhedsbrev.  

 

 

November: Mandag 15. november kl. 13.00-15.00 i Elværket, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj. 
 Musik med Anders Errboe og Jan Svarrer ’Humor i musikken’. 

 Kom med til disse musikalske timer, hvor Anders Errboe på bas og Jan Svarrer på guitar 

giver deres berigende bud på, hvorfor den musikalske humor aldrig bliver umoderne. I lø-

bet af foredraget vil de give eksempler fra verdens- og hverdagsmusikken i både mekanisk 

og levende gengivelse. Jan Svarrer er musiker, tekstforfatter, foredragsholder og entertai-

ner. Anders Errboe er musiker, rejseleder, forfatter og lokalhistoriker.  
 

 Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org  

 senest mandag 8. november kl. 12.00.  

 

 

December: Torsdag 9. december kl. 13.00-17.00 på Restaurant Terrassen i Tivoli Friheden. 
 Seniorklubbens julefrokost. 

 Invitation med et mere detaljeret program følger 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? 
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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. 

 

Vi vil også opfordre dig til at følge Lærersenior på nettet.  

 

Her ligger bl.a. en artikel fra vores arrangement i oktober 2020 om ’Fremtidsfuldmagter og arveregler’. 

https://www.folkeskolen.dk/faglige-netvaerk/laerersenior/ 
 

Og nu du er i gang kan du følge med på Danmarks Lærerforening.  

https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister 
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