Seniorklubbens arrangementer
foråret 2022
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 ledsager med til de fleste sammenkomster.
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.
Hvis der fra myndighedernes side 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

Arbejdsgruppen
Jonna Andersen
Lars Overballe
Anne Kühlborn
Kirsten Boelt
Flemming Thisted
Ulla Stougaard
John Ege Bork

Adresse
Holmetoften 34, 8270 Højbjerg
Saralyst Allé 124, 8270 Højbjerg
Bredkær Parkvej 41, 8250 Egå
Klokkerbakken 18, 8210 Aarhus V
Damvej 58, 8471 Sabro
Tyrrestrupvej 14, 8270 Højbjerg
Hanstedvej 3, 8250 Egå

Tlf.nr.
2396 8430
2287 8223
2382 3030
2840 6055
4015 2195
2943 6927
4043 6422

Mail
ja@findfinn.dk
larsoverballe21@gmail.com
anne.kuhlborn@gmail.com
boeltkirsten@gmail.com
ft@corgwn.dk
stougaard03@gmail.com
joebo@mail.dk

Januar:

Mandag den 31. januar kl. 13.00-15.30 i Elværket Åbyhøj
Årsmøde i Elværket Åbyhøj, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj.
Deltagelse i årsmødet er forbeholdt Seniorklubbens medlemmer. Her vil være beretning
om 2020 og 2021, aktuelt om Århus Lærerforening, mulighed for indflydelse på Seniorklubbens kommende arrangementer, valg af medlemmer til arbejdsgruppen og musikalsk
underholdning ved Thomas Munk.
Undervejs i arrangementet vil der blive serveret smørrebrød, øl/vand og kaffe/the.
Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org
senest mandag den 24. januar kl. 12.00.
Program med dagsorden for årsmødet udsendes i midten af januar.

Februar:

Torsdag den 24. februar kl. 13.00-15.00 - Biograftur med filmen ’Rose’
Forestillingen foregår i Øst for Paradis, Paradisgade 9c, 8000 Aarhus C.
Præmierefilmen er en stærk og hjertevarm fortælling om familie, kærlighed og om, at intet er, som man tror ved første øjekast. Filmen er med
danske skuespillere og både skrevet og instrueret af Niels Arden Oplev.
Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org
senest torsdag den 17. februar kl. 12.00.

Marts:

Onsdag den 23. marts kl. 13.00-15.00 i Elværket Åbyhøj
Foredrag om HÅB – En tur bag tremmer med Tom Hansen.
Med en tryg opvækst i en kernefamilie og med fast job og veletableret voksenliv havde
Tom ikke været udsat, før han endte som indsat. Det lå ikke i kortene, at Tom skulle ende
med at afsone 7 års fængsel. Han fortæller åbenhjertigt og indlevende om den håbløshed,
som han oplevede i begyndelsen af sin afsoning. Umyndiggjort af systemet og udstødt af
samfundet.
Der var håb for Tom, og i dag er han projektmedarbejder ved Café Exit.
Dette foredrag er virkelig værd at høre, da Tom også fortæller om sin mening om
samfundets indsats.
Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org
senest onsdag den 16. marts kl. 12.00.

April:

Onsdag den 20. april kl. 13.00-15.00 - Rundvisning på Blixens
Rundvisningen foregår på Karen Blixens Boulevard 7,
8220 Brabrand.
Vær opmærksom på, at man skal kunne gå en del på
trapper.
Blixens er et åbent hus i Gellerup, som skal bidrage positivt til området og resten af Aarhus. I huset ”bor” Teknik
og Miljø, AffaldVarme, Familiecentret, Lokalpolitiet, Den
Gode By samt Café Europa.
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Foruden rundvisningen vil der være et traktement på Café Europa.
Deltagerantallet er max. 50 personer og sker efter ’først til mølle’.
Hvis du ankommer i bil, kan du køre i p-huset fra Inger Christensens Gade, 74B.
P-huset er åbent for alle og har 470 gratis p-pladser. Hvis du er med bus, kan du tage flere
forskellige linjer til Blixens. Linje 4a, 6a, 15, 22, 35 og 43 stopper alle næsten lige uden for
døren.
Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org
senest fredag den 8. april kl. 12.00.

Maj:

Tirsdag den 10. maj kl. 13.00-15.30 - Rundvisning på Aarhus Teater.
Rundvisning på Aarhus Teater. Mødested ved teatrets
hovedtrappe i Teatergaden.
Ved denne rundvisning er der mulighed for at gå teatret efter
i krogene. Der fortælles om husets historie, om arkitekturen
og om udsmykningen. Turen går rundt i hele huset til de forskellige scener, værksteder, rekvisitkælder mv.
Teatret gør opmærksom på, at rundvisningen ikke er egnet til
gangbesværede, da vejen går ad mange trapper.
Efter rundvisningen samles vi til kaffe på Café Casablanca.
Tilmelding sker efter ’først til mølle’, og der kan max. deltage 50 personer.
Tilmelding til ÅLF - tlf. 8613 0388/e-mail 133@dlf.org
senest tirsdag den 3. maj kl. 12.00.

Juni:

Onsdag den 8. juni og torsdag den 9. juni - Sommerudflugt.
Turen går til Samsø, og der er lagt op til en spændende og lang dag.
Invitation med et mere detaljeret program 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 program 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, skyldes 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/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister
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