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



Tilmelding til arrangementer senest onsdag 

i ugen før arrangementet: 

Har du ikke mulighed for at 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 arrange-

ment, 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 – øn-

sker du at have en ledsager med, ind-

skriv navnet i rubrikken, 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 arran-

gement – klik OK 

 Klik på låsen i højre hjørne for at logge 

ud 

Af hensyn til planlægning af arrangementer-

ne beder vi om, at du overholder til- og af-

meldingsfristen. 

PRAKTISKE INFORMATIONER 

Har du tilmeldt dig et arrangement og bliver 

forhindret, skal du melde fra. Er det efter 

tilmeldingsfristens udløb, ringer du til for-

manden. 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 en pris på 

kr. 35,00. 

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. 

Seniorklubben HK 
Når du forlader arbejdsmarkedet og bliver 

pensionist kan du forsætte dit medlemskab 

af HK. Det giver dig adgang til klubbens ar-

rangementer, 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 heltidsulyk-

kesforsikring, koster denne kr. 45,00 pr. md. 

VELKOMMEN til et nyt år - 2022 
Bestyrelsen håber, at vi i 2022 kan mødes alle tirsdage, hvor der er planlagt arrange-
ment. Vi har sammensat et program, som vi håber, at du synes om. Aflyste fore-
dragsholdere fra 2021 er med i det nye år. Vi håber på stor deltagelse i 2022 og 
siger tak for den store opbakning, der altid 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 - 2022. VEL MØDT.  

Karsten Holm 
Historien om Otto Brandenburg 
Otto Brandenburg var Danmarks første teenageidol og Danmarks 

egen Elvis, og han har haft en enorm betydning for danskerne i over 

50 år. Til dette musikalske foredrag skal vi høre om hans tid i Four Jacks, om rockens 

komme til Danmark, om hans idoltid og om hvordan denne tid sluttede lige så hurtigt, 

som den var kommet. Vi skal se, hvor bredt Otto Brandenburgs talent var og høre, 

hvordan han spillede alt fra dansktop til viser. Karsten fortæller også om Branden-

burgs liv og op- og nedture, men først og fremmest skal vi høre en række af de 

velkendte sange som ”To lys på et bord”, ”Når en sailor går i land” og ”Har du set 

Mona Lisa”. Bemærk tidspunktet. 

Tirsdag 
25. oktober 

13.30 

Årets julefrokost 
Priser oplyses senere. Ægtefælle/

ledsager, som deltager gennem året kan 

deltage. Tilmelding og betaling  

ved arrangementerne på Folkestedet senest den 22. 

november. Glæd dig og HUSK det er kl. 13.00. 

Tirsdag 
13. december 

13.00 

Ejvind Nielsen 
Humor i tilværelsen 
Humoren har flere sider og er af stor betydning i tilværelsen; både 

den øjebliksbestemte humor, som følger af en munter historie og den 

mere stilfærdige, men slidstærke humor, der bygger på et livsgrundlag. Gennem ek-

sempler fra litteraturen og ud fra mange forskellige hverdagssituationer og –

oplevelser vil der blive sat fokus på humorens betydning i livet. 

Tirsdag 
8. november 

14.00 

Julebanko 
HUSK tilmelding ved arrangemen-

terne og senest den 8. november, så 

vi har kaffe og brød til alle. Køb tre 

plader for 20 kr. Der kan ikke købes ekstra plader. 

Tirsdag 
22. november 

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 film-

sange, 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. 

Tirsdag 
8. februar 

14.00 

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

forslag fremsendes til formanden senest syv dage før generalfor-

samlingen. Der serveres kaffe og brød. Tilmelding ved arrangemen-

terne og senest den 8. februar. 

Tirsdag 
22. februar 

14.00  

Eigil Lyhne 
Det sydfynske Øhav 
Det sydfynske Øhav er betegnelsen for det lavvandede farvand syd 

for Fyn, hvor der ligger mere end 55 øer og holme. Sydfyn og øerne er 

tæt besat af herregåde, og på herregården Skovsgård skal vi se, hvordan upstairs og 

downstairs fungerede på Langeland. Vi hører bl.a. om Avernakø, Drejø, Lyø, Skarø og 

Ærø og undersøger de enkelte øers karakteristika. Vi tager temperaturen på de enkel-

te øer, og Eigil fortæller om øernes store udfordringer. 

Tirsdag 
11. oktober 

14.00 

Leif Balthzersen 
H. C. Andersen og musikken 
H. C. Andersen rejste meget og lærte 

mange berømte komponister og musi-

kere 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 inspire-

ret af hans forfatterskab. 

Tirsdag 
11. januar 

14.00 

Peter Søvad 
Vilhelm Bastarden, Bayeux-tapetet og  
Slaget ved Hastings 
I Bayeux i 

Nordfrankrig befinder sig et 

helt specielt historisk 

”dokument”: Et 70 meter 

langt og 0,5 meter højt stykke 

hørlinned med uldbroderier, 

som er næsten 1000 år gam-

melt. At Bayeux-tapetet over-

hovedet har overlevet til i dag 

er en historie i sig selv, som 

fortælles sammen med histo-

rien om begivenhederne i 1066, som kulminerede, da Vilhelm Bastarden blev til Vil-

helm Erobreren og konge af England. 

Tirsdag 
13. september 

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 
25. januar 

14.00 

Kurt Frimodt og Hother Bøndorff 
Musik fra teatrets verden 
Kom med til et musikforedrag, hvor vi hører et hav af sange, viser, 

digte og scener fra forskellige stykker, som Hother Bøndorff har stået 

på scenen med. Vi kommer bl.a. til at høre sange af Halfdan Rasmussen, Benny An-

dersen, Jaques Brel og Cole Porter samt tekster af Bertolt Brecht, Leif Panduro, Jesper 

Jensen og mange flere. Det bliver en underholdende fortælling, der både appellerer 

til grinet og giver tilskueren noget at tænke over. 

Tirsdag 
27. september 

14.00 



Anne-Mette N. Jørgensen 
Storm P.’s monologer 
Kom og hør monologerne “Proppen i”, “13 øre”, “Sangforeningen Mor-

genrøden”, “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 
10. maj 
14.00 

Anders Errboe og Jan Svarrer 
Humor i musikken 
Kom med til disse musikalske timer, hvor Anders Errboe på bas og Jan 

Svarrer 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 
8. marts 

14.00 

Bankospil 
HUSK tilmelding ved arrangementerne og  

senest den 22. marts, så vi har kaffe og brød  

til alle. Køb tre plader for 20 kr. Der kan ikke købes ekstra plader. 

Tirsdag 
26. april 

14.00 

 Lene Riis 
Gå med i Lunden 
I løbet af disse musikalske timer vil vi grave i de danske revyviser og 

beskæftige os med viser og sange fra dengang, der var. Vi kommer 

omkring en masse velkendte sange, som vi lytter til, mindes med glæde og synger 

med på. 

 

Tirsdag 
9. august 

14.00 

Steen Ivan Hansen 
Rådhuse i Aarhus 
Der har været fem forskellige rådhuse i Aar-

hus, fra det første byens hus i 1300-tallet til 

det nuværende blev opført i 1941. Skønt forskellige på alle 

måder, lå de dog alle i det samme område med kun få hund-

rede meters mellemrum. I et billedforedrag fremdrager 

Steen Ivan Hansen rådhusenes til tider ret dramatiske histo-

rie og redegør for deres arkitektur. Da det nuværende råd-

hus 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 
22. marts 

14.00 

Poul Smedegaard Andersen 
Sange med kærlig hilsen - en lille bog med  
et stort indhold af alt det, vi har fælles 
Højskolesangbogen er fuld af gode historier. 

Det righoldige repertoire viser vej ind til det sted 

og den stemning, du finder dig i lige 

nu. Sangen løsner op og giver 

livsglæden frit løb. Lyt til be-

retningerne om de kunstnere, 

der gennem tiden har givet os 

poetisk klædedragt og vist os 

øjeblikkets mulighed. Syng og lad 

hjertet tale! 

Tirsdag 
24. maj 
14.00 

Ole Nordug Jensen 
John Mogensen 
Hvem kunne balancere mere 

virtuost på linen mellem 

sentimentalitet og ægthed end John Mogen-

sen? Hans hjerte bankede for udskuddene 

som den fordrukne, den ensomme, den for-

pinte, den forfløjne og den klartseende. Hans 

barske og ligefremme budskaber gik klokke-

rent ind hos folk – og de holder endnu i dag. 

Til foredraget fortæller Ole om John Mogen-

sen og synger et udvalg af hans sange. 

Tirsdag 
23. august 

14.00 


