
 
 

Seniorklubbens arrangementer 
efteråret 2019 

 
 
Kære kollega! 
 
Arbejdsgruppen for Århus Lærerforenings Seniorklub har hermed fornøjelsen at indbyde til efterårets 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  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  
Ulla Stougaard Tyrrestrupvej 14, 8270 Højbjerg 2943 6927  u.stougaard@mail.dk  
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August: Onsdag den 28. august kl. 14.00-16.00 på Kvindemuseet 
 Videnssalon på Kvindemuseet ’Seksualundervisning gennem tiden’  
 Formidlingsinspektør Anna Svenning fra Kvin-

demuseets skoletjeneste vil guide os gennem 
seksualundervisningens 200 års historie. Fra 
1800-tallets tusmørkepædagogik frem til vor 
tids undervisning.  

 Seksualundervisning har været og er stadig et 
prekært emne. Med afsæt i kulturhistorien vil 
videnssalonen kigge nærmere på seksualunder-
visningens formål før, nu og i fremtiden.  

 
 Foredraget varer ca. 1 time. Derefter vil der være kaffe/te mm. i caféen, og dagen slutter 

med en rundvisning på museet.  
 Kvindemuseet har til huse på Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus C.  
 
 Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org  
 senest onsdag den 21. august kl. 12.00. 
 

 
September: Tirsdag den 17. september 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 rets-
sale. 

 
 Tinghuset gennemgik en omfattende renovering og indven-

dig modernisering 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 glasbeklædnin-
gen 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 fra den 29. august til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org efter ’først til 

mølle princippet’. Tilmelding er forbeholdt dem, som ikke deltog i arrangementet i for-
året. Der kan max. deltage 30 personer og tilmelding skal være foretaget senest onsdag 
den 10. september kl. 12.00.  
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Oktober: Onsdag den 23. oktober kl. 13.00-15.00 i Øst for Paradis 
 Biograftur i Øst for Paradis ’Ser du månen Daniel’ 
 Vi inviterer på en tur i biografen i Øst for Paradis, hvor vi har lejet 

en af salene. Vi skal se filmen ’Ser du månen Daniel’, som er en fil-
matisering af Puk Damsgårds roman om den danske fotograf Dani-
el Rye, der blev holdt som gidsel hos terrororganisationen Islamisk 
Stat i over et år. 

 
 Fortællingen fokuserer på Daniels kamp for at overleve side om 

side med den danske families kamp for at få ham hjem i live. Det er 
med Esben Smed i rollen som Daniel.  

 
 Der er en café i biografen med mulighed for at købe kaffe/te efter 

forestillingen. 
 
 Tilmelding fra den 18. september til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org efter ’først 

til mølle princippet’. Der kan max. deltage 54 personer og tilmelding skal være foreta-
get senest onsdag den 16. oktober kl. 12.00. 

 
 

December: Torsdag den 12. december kl. 13.00-17.00 
 Julefrokost på Restaurant Terrassen i Tivoli Friheden.  
 Invitation sendes ud 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? 
 
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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