
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 

 
Seniorklubbens arrangementer 

foråret 2023 
 
Kære kollega! 

 
Arbejdsgruppen for Århus Lærerforenings Seniorklub har hermed fornøjelsen at indbyde til forårets nye 

program.  
 

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 de fleste sammenkomster.  

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

foregående er afholdt. 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.  

 

Hvis der fra myndighedernes side igen bliver sat maksimum på deltagerantal eller andre restriktioner til 

de enkelte arrangementer, efterkommer vi naturligvis disse regler. Måske betyder det aflysninger, og så 
håber vi på jeres forståelse herfor. 

 

 

På arbejdsgruppens vegne  

Jonna Andersen  
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Januar: Onsdag den 25. januar kl. 13.00-15.30 i Elværket Åbyhøj, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj 
 Årsmøde i Elværket Åbyhøj. 

 Deltagelse i årsmødet er forbeholdt seniorklubbens medlemmer. Her vil være beretning 

for 2022, nyt om programmet i 2023, aktuelt om Århus Lærerforening og Danmarks Lærer-

forening samt valg af medlemmer til arbejdsgruppen.  

 Den musikalske underholdning er med Thomas Munk. 

 Undervejs vil der blive serveret smørrebrød og øl/vand samt kage og kaffe/the.  

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

 senest onsdag den 18. januar kl. 12.00.  

  

 Program med dagsorden for årsmødet udsendes i midten af januar.  

 

Februar: Tirsdag den 28. februar kl. 13.00-15.00 i Elværket Åbyhøj, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj 
 Foredrag med Nils Malmros om hans mange film gennem tiden.  

 Malmros’ psykologiske, realistiske, ægte virkende og ofte vittige 

film gennemstrømmes af hans egne, detaljerede erindringer fra 

barndom og ungdom i 1950’erne i Aarhus i filmene ’Lars Ole 5c’, 

’Drenge’, ’Kundskabens træ’ og senere ’Kærlighedens smerte’ og 

’Kærestesorger’. 

 Malmros’ film ’Sorg og glæde’ fra 2013 skulle være den sidste, men 
romanfilmatiseringen af ’Barbara’ fra 1997 får måske nu en efter-

følger.  
 

 Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org  
 senest tirsdag den 21. februar kl. 12.00.  

 

Marts: Onsdag den 29. marts kl. 13.00-16.00 - Biograftur med den danske film ’Kysset’ af 
Bille August 

 Forestillingen foregår i Øst for Paradis, Paradisgade 9c, 8000 
Aarhus C.  

 Filmen er et romantisk drama og foregår i Danmark i 1914. En nobel 

og pligtopfyldende ung mand er ved at afslutte sin officersuddan-

nelse, da han bliver inviteret til bal hos den lokale baron. Det bliver 

en skæbnesvanger aften, da han byder husets datter op til dans. 

 Inden forestillingen vil grundlæggeren af Øst for Paradis, Ole Bjørn 

Christensen, fortælle om biografens historie.  

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

 senest onsdag den 22. marts kl. 12.00.  

 
April: Mandag den 17. april kl. 13.00-15.30 – Rundvisning i Musikhuset Aarhus 

 Musikhuset Aarhus blev indviet i 1982 og er tegnet af arkitekterne Kjær & Richter. I 2007 
blev huset udvidet med tre nye sale og nye undervisnings- og øvefaciliteter. Tilbygningen 

er tegnet af arkitektfirmaet C. F. Møller. I dag har Musikhuset 10 scener og 6 sale, 500 rum 

og et areal på 35.000 m2. 

 Rundvisningen foregår over et stort areal og på mange trapper, så husk godt fodtøj. 

 Foruden rundvisningen vil der være et lettere traktement. 

 

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

 senest tirsdag den 11. april kl. 12.00.  
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Maj: Torsdag den 11. maj kl. 13.00-15.00 i Elværket Åbyhøj, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj 
 Foredrag med generalsekretær for Dansk Røde Kors, Anders 

Ladekarl. 

 Foredraget hedder ’Røde Kors – altid til stede’. Røde Kors hjæl-

per i dagligdagen og under katastrofer. Fra førstehjælpskassen 

bag i bilen til krige på den anden side af jorden.  

 Hør generalsekretær Anders Ladekarls levende foredrag med 

afsæt i årelange erfaringer med internationalt og nationalt 
humanitært hjælpearbejde. Og deltag i en åben dialog, hvor du 

kommer tæt på jordskælv, oversvømmelser, pandemier, tørke 

og krige ude i verdenen samt afsavn og ensomhed i Danmark.  

 

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

 senest torsdag den 4. maj kl. 12.00.  
 

Juni: Sommerudflugt 

 Invitation med et mere detaljeret program 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….’  
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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. 

 

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/l%C3%A6rersenior  

 

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

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