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er stedet, hvor arrangementerne afholdes 

SENIORKLUBBEN HK AARHUS 

PROGRAM 2019 

Seniorklubbens bestyrelse: 

Formand: Aase Klitte Holmgren 

Tlf. 2128 6005 

25holmgren@gmail.com 

Næstformand: Annette N. Madsen 

Tlf. 2173 8118 

Sekretær: Gert Aagesen 

Tlf. 2145 1397 

 

Bestyrelsesmedlemmer: Grethe Pedersen 

Tlf. 8614 5232 

 Carl Aage Fenger 

Tlf. 5136 5320 

Suppleant: John Aabille 

Tlf. 2524 7715 

Træerne vokser ikke ind i himlen, men Seniorklubben HKs program er tæt på …  



Tilmelding til arrangementer til HK på 

telefonsvarer 3364 3380 senest onsdag i 

ugen før. Oplys hvilket arrangement du 

ønsker at deltage i, dit navn og dit cpr-nr. 

Af hensyn til planlægningen af arrange-

menterne skal du venligst overholde 

tilmeldingsfristen. 

Har du tilmeldt dig et arrangement og bliver 

forhindret, skal du melde fra. Er det efter 

tilmeldingsfristens udløb, ringer du til 

formanden. Bliver der ikke svaret, indtaler 

du din besked på telefonsvareren — eller 

send en SMS. 

Tilmelding på nettet: Skriv hk.dk – tryk Enter 

– skriv i søgefeltet: seniorklubben aarhus – 

tryk Enter – klik på Aktiviteter i HK Senior-

klubben Aarhus under HK Østjylland – her 

finder du til venstre i skærmbilledet alle 

arrangementerne. Klik på Link til tilmelding 

på Mit HK, klik på Log in for at tilmelde dig, 

vælg den tilmeldingsform, du ønsker og følg 

vejledningen på skærmen til du får besked 

om, at du er tilmeldt. 

Samme metode bruges til evt. afmelding. 

PRAKTISKE INFORMATIONER 

Har du tilmeldt dig og udebliver, skal du 

betale kr. 35,00. 

Har du spørgsmål til Seniorklubbens 

arrangementer, er du velkommen til at  

kontakte formanden, Aase Klitte Holmgren 

på tlf. 2128 6005 eller mail: 25holmgren@ 

gmail.com. 

 

Seniorklubben HK 
Når du forlader arbejdsmarkedet og bliver 

pensionist kan du forsætte dit medlemskab 

af HK. Det giver dig adgang til klubbens 

arrangementer, som er foredrag, musikalsk 

underholdning, udflugter, rejser og kurser 

m.v. Medlemskontingentet er p.t. kr. 95,00 

pr. måned. 

Har du valgt at være med i HKs 

heltidsulykkesforsikring, koster denne kr. 

45,00 pr. md. 

VELKOMMEN til et nyt år - 2019 
Bestyrelsen har igen forsøgt at sammensætte et program, som vi håber, at 

du synes om. Vi håber på stor deltagelse igen i 2019 og siger tak for den 

store opbakning, der hidtil har været. Det er dejligt, at så mange møder op 

og fortsat vil gøre det, så vi sammen gør noget godt og holder det sociale 

samvær i det netværk, som er vigtigt. 

Bestyrelsen ser frem til endnu et godt år. VEL MØDT. 

Julebanko - vi spiller 
10 - 15 spil 
HUSK tilmelding ved arrangemen-

terne og senest den 12. november, 

så vi har kaffe og brød til alle. 

Tirsdag 
26. november 

14.00 

Benno Blæsild: 
Østjyllands byhistorie – en Aarhushistorie 
Danmarks byhistorie er enestående i forhold til vore nabolande. Hi-

storien om, hvordan de danske byer forvandlede sig fra tornerose-

købstæder til moderne metropoler. Mest overraskende er udviklingen i en af landets 

ældste byer, Aarhus, som først begyndte at udvikle sig efter næsten tusind års 

tornerosesøvn. I 1800 var Aarhus Danmarks 8. største by. Randers var 1/10 større end 

Aarhus og København var 25 gange større. I 1900 var Aarhus Jyllands suverænt 

største by.  

Tirsdag 
22. oktober 

14.00 

Klezmerduo 
m/Henrik Bredholt og Ann-Mai-Britt Fjord: 
Legenden om juleroserne 
Selma Lagerlöfs legende om juleroserne er den nordiske beretning, 

der bringer bud om troens store styrke og stemmer sindet til julens fejring. Ann-Mai-

Britt Fjord fra duoen er kendt for sit levende og billedrige sprog. Hun fortæller i en 

ramme af nordisk musik leveret af Klezmerduo på sopransax, harmonika, fløjte, 

tromme, dulcimer og jødeharpe.  

Tirsdag 
12. november 

14.00 

Årets julefrokost 
Pris for medlemmer oplyses senere. 

Ægtefælle/ledsager, som deltager gen-

nem året kan deltage – pris oplyses senere. 

Tilmelding og betaling ved arrangementerne på Folkestedet 

senest den 26. november. Glæd dig og husk det er kl. 13. 

Tirsdag 
10. december 

13.00 

 

 



De to musikanter  
Kirsten Brunbech og Nils Adrian: 
Om Hjerte og Smerte 
Kærligheden beskrevet gennem sange vi alle kender: ”Skibet skal sejle 

i nat”, ”Når lygterne tændes”, ”Can’t Help Falling In Love” og mange flere. Begge er 

uddannet inden for sang og guitar, og undervejs kommer flere instrumenter i spil. 

Sidst efter opfordring synger vi efter sangbogen. 

Tirsdag 
12. februar 

14.00 

Anni Filt: 
Mine yndlings-countrysange 
Efter mange år som country-

sanger/-sangskriver og med 

mange CD-udgivelser bag sig, har Anni Filt nok at 

fortælle om. Så kan du lide countrymusik og 

gode historier, er du sikret et par hyggelige ti-

mer med en sanger, der virkelig brænder for det 

hun laver. 

Tirsdag 
8. januar 

14.00 

Generalforsamling 
Dagen, hvor vi kigger positivt og kritisk på klubbens aktiviteter. Evt. 

forslag fremsendes til formanden senest 7 dage før generalfor-

samlingen. Der er øl/vand, kaffe og lidt mad. Tilmelding ved arrange-

menterne og senest den 12. februar. 

Tirsdag 
26. februar 

14.00  

Hans Jørgen Petersen: 
Humor og latter eller  
Smil og le med Hans Jørgen P. 
Vi hører om de forskellige former for latter – fra hånlatter, bi-

faldslatter, dødslatter til resonanslatter og forsøger at finde frem til humorens væsen 

og dens vidt forskellige udtryksformer som f. eks. latterliggørelse, degradering, inkon-

gruens, forløsning og ordkomik. Al teori belyses med eksempler - f. eks. vittigheder, 

anekdoter m.m. og suppleres med den verbale humor med et stort udvalg af teg-

ninger og ”striber”. 

Tirsdag 
24. september 

14.00 

Leif V. S. Balthzersen: 
H. C. Andersen og 
musikken 
Om den danske og udenlandske 

musik som H. C. Andersen lærte at kende ved 

koncerter og ved hans bekendtskab med mange 

af tidens berømte komponister. Der bliver 

musikeksempler på noget af den musik, som er 

inspireret af hans forfatterskab. 

Tirsdag 
10. september 

14.00 

Poul Smedegaard Andersen: 
PH – en vise om Danmark 
– om kulturhåndværkeren og 

samfundsrevseren Poul Henning-

sen (1894-1967). I over et halvt århundrede satte 

PH sit aftryk på dansk kultur med sin nyskabende 

og igangsættende vitalitet. Han var multikun-

stner, og hans talent rakte langt. En provokeren-

de, veludviklet skarpsindighed bragte ham ofte på 

kollisionskurs med de gængse opfattelser. Vi 

hører om PH’s liv i al sin mangfoldighed. Mange af 

hans viser er blevet til elskede klassikere, og vi 

synger nogle stykker. Velkommen i det PH’ske 

univers. 

Tirsdag 
8. oktober 

14.00 

Peder Stougaard: 
Plakater – plakater 
I dette foredrag fortæller Peder Stou-

gaard om plakater, plakatkunst, pla-

kathistorier og om ideen om et plakatmuseum. Om pla-

katens historie, om plakater i kunstnerisk sammenhæng,  

om plakater i almindelighed, og om hvorfor han i så 

mange år har samlet på plakater, og hvordan denne 

samling er blevet til Dansk Plakatmuseum. 

Tirsdag 
22. januar 

14.00 



Torben Gang Rasmussen: 
Vilhelmsborg, Dyrehaven og Fløjstrup Skov 
Vi hører om Vilhelmsborgs historie og især om Ove Gyldenkrone, der i 

1824 overtog boet, som var gået fallit. Familien flytter ind, selvom der 

mangler et hovedhus. Der er kun en lang og forsømt en-etages bindingsværkslænge. 

Mange år efter besøger H. C. Andersen herregården, som nu er velholdt med en kun 

ni år gammel hovedbygning. Lidt om Giberå, som om vinteren besøges af vandstær, 

om naturen og kunstværkerne langs kysten neden for Fløjstrup skov.  

Tirsdag 
12. marts 

14.00 

Christian Medom: 
Fra gadebetjent til et liv i PET’s verden 
Hør om provinsdrengen, der mødte miljøer med social nød og krimi-

nalitet i hovedstaden. Om livet i en efterretningsstjeneste, der var 

præget af den kolde krig indtil den internationale terrorisme med den konstante 

trussel blev en del af hverdagen. Om den menige ansatte, der blev central 

efterforsker i Blekingegadesagen, fortællinger om den jyske vinkel i sagen samt om-

stændigheder, der medførte et besøg i Det Hvide Hus i Washington. En kort stund 

inviteres vi med ind i en hemmelig verden med spændende oplevelser, livets forun-

derlige forhold, fortalt med lune og et glimt i øjet.   

Tirsdag 
9. april 
14.00 

Irene Hellvik: 
Andelsbevægelsen 
– en succes i det danske landbrug 
Andelsbevægelsen er unik for Danmark. I en lille by i Vestjylland fik 

nogle landmænd en ide, der viste sig at være genial. Det første andelsmejeri blev 

taget i brug i 1882. Det blev begyndelsen på en næsten eventyrlig historie, som med 

årene udviklede sig med stormskridt. I dag er bevægelsen ikke i så høj kurs, men an-

dre har taget ideen til sig bl. a. på boligområdet og i det økologiske landbrug har 

bevægelsen fået en renæssance.  

Tirsdag 
27. august 

14.00 

Peter Søvad: 
Beatles  
– en fantastisk verden 
Den nærmest utrolige beretning om 

de fire drenge fra Liverpool, som i 60’erne lagde 

hele verden for deres fødder med charme, udstrå-

ling og helt fantastisk musikalsk talent. Syng selv lidt 

med til klaverakkompagnement. 

Tirsdag 
23. april 

14.00 

Bankospil - vi spiller 
10 - 15 spil 
HUSK tilmelding ved arrange-

menterne og senest den 24. 

april, så vi har kaffe og brød til alle. 

Tirsdag 
14. maj 
14.00 

Todages tur 
Til Skagen og Læsø i 

første halvdel af maj 

(to hverdage) – mere 

derom senere. 

 
Maj  

Tur 
Bestyrelsen tænker 

på en tur i august  

– mere først på 

året. 

 
August 

Basseralle v/Lene Riis og Ole Nurdug Jensen 
Basseralle betyder 

noget i retning af 

”lystigt gilde” – det 

er der også garanti for, men der 

ligger et hårdt stykke arbejde bag. 

De arbejder meget bevidst med 

fortolkningen af de gamle og nye 

viser og slagere. Ofte går de i hver 

sin retning og får vidt forskellige 

ting ud af samme tekst. Hør hvor-

dan det går til og få et indblik i ar-

bejdsprocessen bag Basseralle.  

Tirsdag 
26. marts 

14.00 


