
 

Seniorklubbens arrangementer 
foråret 2021 

 
 
Kære kollega! 
Arbejdsgruppen for Århus Lærerforenings Seniorklub har hermed fornøjelsen at indbyde til forårets nye 
program. Da en del af programmet i 2020 blev udsat eller aflyst, har vi valgt at gentage nogle af arrange-
menterne og håber, at de denne gang kan gennemføres.  
 
Forårsprogrammet træder først i kraft fra april efter aftale med ÅLF, og vi ved endnu ikke, om alle arran-
gementer kan gennemføres, men vi er optimistiske. 
Desværre har det også været nødvendigt at sætte et maksimum på deltagerantallet i 2020, og det kan 
også blive nødvendigt til de kommende arrangementer, hvis der fra myndighedernes side bliver sat nye 
restriktioner. Vi håber på jeres forståelse. 
 
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  
Jonna Andersen  
 
 
 
 
 
 
 
 

August: Tirsdag 18. august kl. 12.50-15.30. Mødested Jette Tikøbs Plads (bus 23) 
  

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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April: Mandag 19. april kl. 10.00/10.30-12.00. Besættelsesmuseet 
 Mathilde Fibigers Have 2, 8000 Aarhus C.  

Vi inviterer til et besøg på et nyrenoveret Besæt-
telsesmuseum, hvor vi ved hjælp af guider får en 
introduktion til udstillingen og derefter går på op-
dagelse på egen hånd. 
 
Besættelsesmuseet fortæller den dramatiske hi-
storie om Aarhus under besættelsen. Museet er 
indrettet i Aarhus’ gamle rådhus og senere politi-
station, der fra efteråret 1944, og frem til befriel-
sen var hovedkvarter for det berygtede tyske Ge-
stapo.  
 
De bevarede celler og kælderlokaler fortæller om hverdag, modstandskamp og nazistisk 
undertrykkelse. 
 
Efter besøget på museet vil vi byde på formiddagskaffe.  

 
 Mødetid:  
 Hold 1 kl. 10.00 ca. 25 personer 
 Hold 2 kl. 10.30 ca. 25 personer 
 
 Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org med oplysning om mødetidspunkt 
 senest mandag 12. april kl. 12.00 
 
 

Maj: Tirsdag 18. maj kl. 12.50-15.30. Rundvisning på Aarhus Ø 
 Mødested Jette Tikøbs Plads (Bus nr. 23) 

Oplev det nye og spændende kvarter på Havne-
fronten. Her er mange forskellige boligområder, 
sejlsportscenter, industri, havnebad samt små 
strandbarer og alt med masser af frisk luft fra ha-
vet.  
 
Der vil være guider til hver gruppe på maksimum 
25 personer. 
 
Turen varer ca. 2 timer og arrangementet afsluttes 
med kaffe og kage. 
 
Denne rundvisning er ikke for gangbesværede, da vi kommer til at gå en del rundt. Husk 
travesko! 
 

 Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org  
 senest tirsdag 11. maj kl. 12.00.  
  

 Besættelsesmuseet 
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Maj: Tirsdag 25. maj kl. 13.00-15.30. Årsmøde på Elværket Åbyhøj 
 Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj 

Deltagelse i årsmødet er forbeholdt Seniorklubbens medlemmer. 
Her vil være beretning om året, der er gået, aktuelt om Århus Lærerforening, mulighed for 
indflydelse på Seniorklubbens kommende arrangementer samt valg af medlemmer til ar-
bejdsgruppen. 
 
Undervejs i arrangementet vil der blive serveret smørrebrød, øl/vand og kaffe/the. 

 
Endeligt program med dagsorden for årsmødet samt tilmelding udsendes senere. 

 
 

Juni: Mandag 7. juni og onsdag 9. juni 
 Sommerudflugt 
 Turen går til Søby Brunkulslejer, og senere serveres 

frokost på Skarrildhus.  
 
 Invitation med et mere detaljeret program og tilmel-

ding udsendes 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. 
 
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 
 

http://www.aalf.dk/
mailto:133@dlf.org
https://www.folkeskolen.dk/faglige-netvaerk/laerersenior/
https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister

