
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 

efteråret 2022 
 

Kære kollega! 

 

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

 
Som medlem af Seniorklubben er deltagelse i vores almindelige arrangementer samt traktement for det 

meste 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, 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  

 

 

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


Side 2/3 
 

September: Mandag den 19. september kl. 13.00-15.00 i Elværket Åbyhøj, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj 
 Foredrag om ’Hvidstengruppen’ med Hans Nejsum. 

 Den pensionerede historielærer fra Hvidsten fortæller, hvor-

dan familien Fiil kommer ’ind i billedet’ med modstands-

kampen. Han fortæller videre om de dramatiske historier 

bag Hvidstengruppen fra 1943 og dens virke under 2. ver-

denskrig og om arbejdet og gruppens endeligt. Han vil også 

fortælle kort om kroens historie med kroens værtsfolk Gud-
run og Marius fra 1925-1944.  

 Hans Nejsum er en eminent fortæller og holder foredraget 

uden manuskript eller PowerPoint.  

 

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

 senest mandag den 12. september kl. 12.00.  
 

Oktober: Tirsdag den 11. oktober kl. 15-17 eller kl. 18-20 Vinbanko hos BARe VIN 

 Vinbanko hos BARe VIN, Værkmestergade 25, st., 8000 Aarhus C, bag Bruuns Galle-

ri/DGI-huset.  

 Kom med til Vinbanko hvor vi kombinerer to hyggelige ople-

velser, nemlig vinsmagning og banko. Vi spiller 5 runder og får 

et glas vin til hver runde. Det betyder, at der smages 5 vine. 
Der spilles om dejlige præmier fra butikken.  

  
 Tilmelding sker efter ’først til mølle’ princippet, og der vil væ-

re 2 muligheder for at deltage enten kl. 15-17 eller kl. 18-20. 
Ved tilmelding beder vi om, at man oplyser, hvilket tidspunkt 

man vil deltage. Der kan max. deltage 25 personer pr. gang.  

 
 Prisen er 100 kr., som betales, når man har fået bekræftelse på, at man er tilmeldt.  

 Betaling og hermed bindende tilmelding sker på foreningens konto 3627 5409152 eller via 
MobilePay på nr. 45174 med tydelig angivelse af navn.  

 

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

 senest tirsdag den 4. oktober kl. 12.00.  

 

November: Onsdag den 9. november kl. 13.00-15.00 i Elværket Åbyhøj, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj 

 Foredrag med sprogforsker Ole Lauridsen om Sproget i Matador og i dag. 

 Matador er blevet gennemanalyseret ud fra mange perspekti-
ver: Iscenesættelse og regi, rollerne og skuespillerpræstatio-

nerne, historien og skæbnerne. Sproget er derimod ikke blevet 

behandlet særligt indgående 
 I foredraget vil der blive gravet mere i sproget og set på, hvad 

det siger os ca. 3 generationer efter seriens tid. Afspejler 
sproget tiden og dens mennesker – dens sprogbrug/ 

sprogbrugere? Er der særlig påfaldende ord, vendinger og 

udtryksformer? Forstår et moderne (ungt) menneske Matador-

sproget? Hvilke udviklinger i sproget kan vi finde frem. Det bliver en spændende rejse 

gennem næsten 100 års dansk sprog. 

 

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

 senest onsdag den 2. november kl. 12.00.  
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December: Torsdag den 8. december kl. 13.00-17.00 på Restaurant Terrassen i Tivoli Friheden 
 Seniorklubbens julefrokost med dejlig mad og hyggelig musik.  

 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? 

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/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister  
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