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SENIORKLUBBEN HK AARHUS

PROGRAM 2021

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

FOLKESTEDET
Carl Blochs Gade 28, Aarhus C
er stedet, hvor arrangementerne afholdes

VELKOMMEN til et nyt år - 2021
Bestyrelsen håber, at det nye år starter bedre end det gamle sluttede, så vi igen kan
fortsætte vore arrangementer, og vi har sammensat et program, som vi håber, at
du synes om. Alle aflyste foredragsholdere er med i det nye år. Vi håber på stor
deltagelse igen i 2021 og siger tak for den store opbakning, der hidtil har været. Det
er dejligt, at så mange møder op og forsat vil gøre det, så vi sammen gør noget
godt og holder det sociale samvær i det netværk, som er vigtigt.
Bestyrelsen ser frem til et godt år. VEL MØDT.

PRAKTISKE INFORMATIONER
Tilmelding til arrangementer senest onsdag
i ugen før arrangementet:
På nuværende tidspunkt ved vi ikke, om HKs
telefonsvarer kommer til at virke, så hvis du
ikke kan tilmelde dig på nettet, så tilmeld dig
på den fremlagte liste ved hvert arrangement.
På nettet: Skriv hk.dk/seniorklubbenaarhus

 Rul ned på siden og klik på det arrangement, du vil tilmelde dig

 Klik på knappen: Log ind for at tilmelde
dig
 Klik på: Log ind med NemID
 Klik på knappen: Tilmeld dig her – rul
ned og klik ud for: Ja, de nævnte persondata må gerne stå på deltagerlisten
 Klik på knappen: Tilmeld arrangement
og du får beskeden: Du er tilmeldt arrangement
Til HK – når telefonsvareren igen virker:
Ring til telefonsvareren 3364 3380
Oplys hvilket arrangement/er, du ønsker at
deltage i, dit navn og cpr.nr.
Af hensyn til planlægning af arrangementerne beder vi om, at du overholder til- og afmeldingsfristen.

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.
Ved afmelding på nettet bruger du samme
metode som ved tilmelding.
Du kan have en ledsager med for for en pris
på kr. 35,00.

Tirsdag
26. oktober
14.00

Et foredrag fyldt med muntre historier om Sankt Peter, der står med
nøglerne ved porten til Himmerige. Vi ser eksempler på, hvordan H. C. Andersen og
andre har brugt temaet i deres digtning, og vi hører, hvordan Jesus brugte anekdotiske fortællinger om Himmeriget i sin religiøse formidling. Hvad skal vi gøre for at
komme ind gennem porten? Det hører vi om i dette muntre foredrag med alvorlige
perspektiver.

Tirsdag
9. november
14.00

Julebanko
Tirsdag
23. november
14.00

Har du valgt at være med i HKs heltidsulykkesforsikring, koster denne kr. 45,00 pr. md.

HUSK tilmelding ved arrangementerne og senest den 9. november, så
vi har kaffe og brød til alle.

Årets julefrokost

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.

Lars Boye Jensen
Play it again Sam

Et glad genhør med toner fra biografens mørke. Undervejs i foredraget kan
publikum nyde en stribe klassikere fra tonefilmens
spæde start og op til i dag, og der vil helt sikkert være
noget for enhver smag – hvad enten den går i retning
af tårepersere eller tju bang. Og mon ikke også der
bliver tid til det udødelige tema fra filmen Casablanca?

Har du tilmeldt dig og udebliver uden
afbud, koster det ligeledes 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.

Peter Værum
”Humor og alvor” ved Himmerigets port
– om at snakke med Sankt Peter

Tirsdag
14. december
13.00

Priser oplyses senere. Ægtefælle/
ledsager, som deltager gennem året
kan deltage. Tilmelding og betaling
ved arrangementerne på Folkestedet senest den 23.
november. Glæd dig og HUSK det er kl. 13.00.

Tirsdag
28. september
14.00

Eigil Lyhne
Bovbjerg, Thyborøn, Lemvig og Jegindø

Bovbjerg fyr er kun 26
meter
højt,
men
skrænten er 40 m. Siden 2007 er fyret
blevet drevet af frivillige med kunstudstillinger og fortællinger om fyrets
historie, de farlige strandinger og høfdebyggeriet. Til foredraget hører vi om
fyret, og vi ser Jens Søndergaard Museet, mens Eigil fortæller om kunstnerkolonien. Vi hører også om ”Damernes
Magasin” og Thøger Larsen og om den
indremissionske vækkelse, der er flot
beskrevet i Hans Kirks Fiskerne. Eigil fortæller også om Søslaget ved Jylland, hvor
8.600 søfolk druknede under 1. verdenskrig. Til sidst ser vi den sydlige del af Limfjorden
og Jegindø, hvor den gamle fisker-bondekultur er ”sat på museum”.

Fredag
8. oktober

Seniorklubben fylder
Mere om det senere

Tirsdag
12. oktober
14.00

40

Tirsdag
12. januar
14.00

Anne-Mette N. Jørgensen
Storm P.’s monologer

Kom og hør monologerne “Proppen i”, “13 øre”, “Sangforeningen Morgenrøden”, “Madam Støjbergs fødselsdag”, “Havfruen”, “En dansk
anarkist”, “Åkirkeby”, “Beværtningen lukker” og flere endnu. Alle de mest kendte
monologer på et fad. Både Storm P. og Ebbe Rode optrådte med disse helt vanvittige
og brandkomiske monologer. Til foredraget bliver de sjove monologer krydret med de
mindst lige så sjove erindringer og fortællinger fra Storm P.’s liv og virke som
skuespiller, hvilket han oprindeligt startede med bl.a. på Det Kongelige Teater.

Tirsdag
26. januar
14.00

Jørgen Sølvsten
Syng med – nye og gamle sange

Blandet med lidt sjov og et par vitser synger vi sammen danske
sange som ”Avenuen”, ”Fuglene letter”, ”Jeg kan ikke få armene
ned”, ”Eviva Espana”, ”Kald det kærlighed”, ”Sig du ka´ li´ mig” og mange flere. Vi
kommer igennem alle de sange, vi kender og elsker til en munter og musikalsk dag.

Tirsdag
9. februar
14.00

Lisa Koch Nielsen
En tur i biffen

Det er bare med at kaste sig ud i det og skråle med på de gamle filmsange, når Lisa spiller og synger nogle af de allerbedste filmsange fra
tonefilmens start i Danmark. Ind imellem kommer vi bag filmkulisserne og hører om
kendte, danske skuespillere fra 30’erne til 60’erne. Det bliver et musikalsk genhør
med gamle stjerner som Poul Reichhardt, Lisa Weel, Marguerite Viby, Peter Malberg
og mange flere.

Panduro One-man-band
Visesang gennem tiderne

Programmet henvender sig til alle, der kan lide god musik – musik
med en melodi, man kan huske, og en tekst, der holder i længden.
Blandt mange flere kommer vi fx til at høre Otto Brandenburgs ”Susanne, Birgitte og
Hanne”, John Mogensens ”Nina, kære Nina”, Birthe Kjærs ”Den første kærlighed”,
Mills Brothers’ ”Be My Life’s Companion”, sange fra ”Sommer i Tyrol”, ”Lev dit liv,
mens du har det” og mange flere.

Generalforsamling
Tirsdag
23. februar
14.00

Dagen, hvor vi kigger positivt og kritisk på klubbens aktiviteter. Evt.
forslag fremsendes til formanden senest syv dage før generalforsamlingen. Der serveres kaffe og brød. Tilmelding ved arrangementerne og senest den 9. februar.

Tirsdag
9. marts
14.00

Anders Errboe og Jan Svarer
Humor i musikken

Kom med til disse musikalske timer, hvor Anders Errboe på bas og Jan
Svarer på guitar giver deres berigende bud på, hvorfor den
musikalske humor aldrig bliver umoderne. I løbet af foredraget vil de give eksempler
fra verdens- og hverdagsmusikken i både mekanisk og levende gengivelse.

Tirsdag
23. marts
14.00

Steen Ivan Hansen
Rådhuse i Aarhus

Der har været fem forskellige rådhuse i
Aarhus, fra det første byens hus i 1300tallet til det nuværende blev opført i 1941. Skønt forskellige på alle måder, lå de dog alle i det samme område med
kun få hundrede meters mellemrum. I et billedforedrag
fremdrager Steen Ivan Hansen rådhusenes til tider ret
dramatiske historie og redegør for deres arkitektur. Da det
nuværende rådhus blev indviet, var der faktisk tale om en
national manifestation, og der gik heller ikke lang tid, inden det blev kraftigt beskadiget af tysker-sympatisører.

Tirsdag
13. april
14.00

Leif Balthzersen
H. C. Andersen og musikken

H.C. Andersen rejste meget og lærte mange berømte komponister og
musikere at kende. Han var vældig begejstret for musik og lyttede til
koncerter og opera både herhjemme og i udlandet. I foredraget hører vi noget af den
danske og udenlandske musik, som H.C. Andersen lærte at kende, og der bliver tillige
eksempler på musik, som er inspireret af hans forfatterskab.

Bankospil
Tirsdag
27. april
14.00

HUSK tilmelding ved arrangementerne og senest den 13. april, så vi
har kaffe og brød til alle.

Tirsdag
11. maj
14.00

Hans Magnussen
En håndfuld sange
– kan man leve af at synge?

En beretning om en tid som var, og som ikke kommer igen – fra 1956
til i dag. Hans Magnussen synger og fortæller løst og fast fra sine mere end 60 år som
professionel sanger og musiker. Vi hører både historier om det at leve af at synge og
om tilværelsen som omrejsende ”freelance-musiker” og underholder på restauranter,
caféer, kabaretter og natklubber i mange lande. Hovedvægten er lagt på sangene, og
vi skal lytte til repertoire, der spænder fra evergreens til musicalhits. Blandt mange
andre lytter vi til sange af Gustav Winkler, Elvis Presley, Frank Sinatra, Charles
Aznavour, The Beatles og Simon & Garfunkel.

Tirsdag
24. august
14.00

Benno Blæsild
Badehotellets Jylland – fra svinekort til
socialreform

Du kender sikkert tv-serien Badehotellet og har måske selv været en af de faste
seere. Serien er et tidsbillede fra 1930’erne, og til
foredraget giver Benno Blæsild et spændende
indblik i, hvordan det danske samfund hang sammen, dengang ordet velfærdssamfund ikke var
opfundet endnu.

Tirsdag
14. september
14.00

Ole Bech
Syng med og bli’ glad

Vi synger sange fra den danske visetradition fra P.H. til Kim Larsen.
Kloge sange og sjove viser af så forskellige kunstnere som John Mogensen, Four Jacks, Shu-bi-dua, Elvis Presley, Beatles, Tommy Steele og Otto Brandenburg. Er der en sang, som du gerne vil synge, så prøver vi, om vi kan fixe den. Sangene
er f.eks.: ”Så længe jeg lever”, ”Midt om natten”, ”Mandalay”, ”Sidder på et værtshus” og ”Papirklip”. Alt knyttes sammen med sjove anekdoter om kunstnerne og assorterede løgnehistorier og sættes ind i et tidsmæssigt perspektiv.

