
FOLKESTEDETFOLKESTEDET  
Carl Blochs Gade 28, Aarhus C 

er stedet, hvor arrangementerne afholdes 

SENIORKLUBBEN HK AARHUS 

PROGRAM 2023 

Seniorklubbens bestyrelse: 

Formand: Aase Klitte Holmgren Tlf. 2128 6005 

Næstformand: Annette N. Madsen Tlf. 2173 8118 

Sekretær: Gert Aagesen Tlf. 2145 1397 

Kasserer: John Aabille Tlf. 2524 7715 

Bestyrelsesmedlem: Carl Aage Fenger Tlf. 5136 5320 

Træerne vokser ikke ind i himlen, men Seniorklubben HK’s program er tæt på…  



Tilmelding kan ske på fremlagt liste ved 

møderne eller: 

1. Mail til senhkaarhus@gmail.com 

2. SMS til 21451397 (Gert Aagesen) 

3. Tlf. til 21451397 

Anfør: 

- arrangementsdato 

- navn 

- telefonnummer 

- evt. ledsager 

Sidste tilmeldingsfrist er torsdag klok-

ken 13.00 ugen før mødet. 

Man kan have én ledsager med for en 

pris på kr. 40,00 

Bliver man forhindret meldes afbud på 

tlf. eller SMS til ovennævnte tlfnr. 

Udeblivelse uden afmelding koster kr. 

40,00 

 

PRAKTISKE INFORMATIONER 

Har man spørgsmål til klubbens arran-

gementer, er man velkommen til at kon-

takte et bestyrelsesmedlem. Telefon-

liste på bagside af programmet. 

Af hensyn til planlægning af arrange-

menterne beder vi om, at du overholder 

til- og afmeldingsfristen. 

 

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 fo-

redrag, musikalsk underholdning, ud-

flugter, rejser og kurser m.v. Medlems-

kontingentet er p.t. kr. 95,00 pr. måned. 

Har du valgt at være med i HKs heltids-

ulykkesforsikring, koster denne kr. 

45,00 pr. md. 

VELKOMMEN til et nyt år – 2023 
Bestyrelsen håber, at vi i 2023 kan mødes tirsdage, hvor der er planlagt arrange-

menter. Vi har sammensat et program, som vi håber, at du synes om. Vi håber på 

stor deltagelse i 2023 og siger tak for opbakningen. Det er dejligt, at du møder op, 

og vi håber, at du fortsat vil gøre det, så vi sammen holder det sociale samvær i 

det netværk, som er vigtigt. 

Bestyrelsen ser frem til et godt år – 2023. VEL MØDT. 

Årets julefrokost 
Priser oplyses senere. Ægtefælle/

ledsager, som deltager gennem året kan 

deltage. Tilmelding og betaling  

ved arrangementerne på Folkestedet senest den 28. 

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

Tirsdag 
12. december 

13.00 

Palle Jørgensen 
Hvordan ”havnebissen” fik opstillet 
arbejderskulpturen: Historiske spor 
Palle er en af de 

gamle ”havnebisser”, som gennem 

sang og fortælleglæde guider os 

rundt i et arbejdsliv på havnen med 

kammeratskab, solidaritet og sam-

menhold. Nogle af de sange, han 

synger, har han selv skrevet tilbage i 

80´erne, og de handler alle om det 

slidsomme arbejde på havnen. Men 

ikke mindst vil han fortælle historier 

om, hvordan Aarhus fik det fantasti-

ske bronzemonument ”Historiske 

spor”, som nu står i Mindet på Aar-

hus havn. Monumentet er lavet af 

kunstneren Jens Galschiøt og det 

forestiller syv havnearbejdere, der er i gang med at losse et skib via den imaginære 

kran. Kom med til et inspirerende foredrag med en glad ”havnebisse”. 

Tirsdag 
14. november 

14.00 

Julebanko 
HUSK tilmelding ved arrangement-

erne og senest den 14. november, så 

vi har kaffe og brød til alle. Køb tre 

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

Tirsdag 
28. november 

14.00 



Hans Peter Rasmussen 
Fra den danske sangskat 
Der findes et utal af dejlige sange på dansk, og det er så dejligt at 

synge med i fællesskab. Hver sang indledes med fortællinger om san-

gens baggrund eller særlig ting, der knyttes til sangen – og så synger vi den. 

Hans Peter udvælger sange fra højskolesangbogen, og vi kan f.eks. komme til at synge 

årstidssange, nationale sange, romantiske sange, sange af særlig forfattere, ukendte, 

men gode sange og ikke mindst sange af Ingemann. 

Tirsdag 
14. februar 

14.00 

Generalforsamling — kun for medlemmer 
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 14. februar. 

Tirsdag 
28. februar 

14.00  

Karsten Holm 
Historien om Elvis Presley 
Fortælling fra fødsel til 

sin alt for tidlige død den 

16. august 1977, men Elvis Presley er i 

den brede offentlighed mest kendt for 

rock’n’roll og de på hans tid vovede 

hoftesving. Elvis var et troende menne-

ske og havde en særlig passion for gos-

pelsange, som han ofte og gerne sang 

med stor indlevelse og nærvær. Karsten 

Holm synger sangene og spiller guitar 

med backingmusik bl.a.: 

– Always On My Mind 

– Can’t Help Falling In Love 

– Love Me Tender 

Tirsdag 
10. oktober 

14.00 

Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen 
Krigen var slut – og hvad så, Aarhus? 
Her kan du høre om drømmene om Aarhus fra 1950’erne og frem til i 

dag. En periode, hvor landet gik fra højkonjunktur med optimisme og 

gang i hjulene til sparetider og energikrise med nedsatte temperaturer i landets 

offentlige bygninger. Det lyder bekendt. Alligevel lykkedes det dengang at skabe et 

nyt Aarhus ved siden af det gamle – med Musikhus, kulturliv, studerende, arbejds-

pladser, større havn og velfærdsinstitutioner. Hør historien om aarhusianernes drøm-

me om en bedre by. 

Tirsdag 
24. oktober 

14.00 

Lars Boye Jensen 
På krydstogt med klaveret 
Havet har alle dage spillet en vigtig rolle i musikkens verden. Det gæl-

der også dette musikalske foredrag, der driver af skumsprøjt og salt-

vand. Pianisten Lars Boye Jensen står klar ved roret og byder alt godt fra havet med 

melodier og fællessange om rejselyst, hjemve og den eneste ene. 

Tirsdag 
10. januar 

14.00 

Jacob Hogrebe 
Spillemandsmusik og harmonikaviser 
Lyt til musik om gamle spillemænd som Svenske Niels, Fredsgård 

Iversen og Viggo Gade. Vi hører eksempler på deres musik samt kend-

te ”evergreens” og harmonikastykker. Syng med på et potpourri eller foreslå en fæl-

lessang fra sangbogen. 

Tirsdag 
26. september 

14.00 

Poul Marcus 
Det gamle Jylland 
To fremsynede mænd gjorde en fantastisk indsats for at redde ”Det 

gamle Jylland”! De hed Hans Peter Hjarl Hansen og Peter Holm, og 

de kæmpede for og grundlagde hhv. Hjerl Hede og Den Gamle By i Aarhus. Til dette 

foredrag kommer vi ”bag om facaden” og hører om, hvordan de bar sig ad med at 

redde truede og faldefærdige bygninger i allersidste øjeblik. F.eks. ønskede Aarhus 

Historiske Museum at Borgmestergården skulle brændes af, og man havde ikke 

nogen veneration for gamle huse i starten af 1900. Museerne er begge en tidslom-

me for hhv. købstaden og en gammel jysk landsby, og til foredraget hører vi om 

deres tilblivelse og virke i dag – og det bliver ikke kedeligt! 

Tirsdag 
24. januar 

14.00 



Steen Ivar Hansen 
Flora Danica — porcelænets historie 
Historien om porcelænet er dramatisk og spændende. Vi følger med 

fra tiden, hvor al porcelæn måtte importeres fra Ostindien, over 

Meissenfabrikkens grundlæggelse og frem til vi også i Danmark får en porcelænsfa-

brik. Herefter vil vi særligt beskæftige os med det danske pragtstel, Flora Danica og 

dets ejendommelige oprindelse. Flora Danica er med sine mere end 1500 bevarede 

dele fortsat verdens største spisestel fra 1700-tallet. 

Tirsdag 
25. april 

14.00 

Henrik Fode 
Hack Kampmanns Aarhus 
Aarhus’ store arkitekt Hack Kampmann satte sit markante præg i 

byen i årene om-

kring 1900 med toldbod, konge-

slot, byplaner, teater, katedral-

skole og meget mere. Men hvem 

var han? Og hvad har han betydet 

for byens udvikling og arkitektur? 

Hør om dette til foredraget, der 

ledsages af talrige billeder af by-

ens arkitektur. 

Tirsdag 
14. marts 

14.00 

Bankospil 
HUSK tilmelding ved arrangementerne og  

senest den 28. marts, så vi har kaffe og brød  

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

Tirsdag 
11. april 

14.00 

 Lene Riis 
I lyset af en månestråle 
Der står hun, ensom og forladt, og hun er blot én af de mange. Vi 

kender dem alle sammen, selvom de ofte er uden navn. Og vi kender 

ikke mindst skurkene: Kaj, Klaus Jørgen og alle de andre. Til foredraget her kigger vi 

lidt i repertoiret af sange, der mest handler om uhyggelig kærlighed, men heldigvis er 

der også solstrålehistorier indimellem. 

Tirsdag 
22. august 

14.00 

De glade syngepiger 
Bakkesang — køb blomster, køb blomster 
Syngepigerne synger de skønne, gamle sange og skaber en stemning 

som i Bakkens Hvile i et par festlige timer, hvor alle er velkomne til at 

synge med! 

Tirsdag 
28. marts 

14.00 

Udflugt — TV2 Østjylland 
Mere herom senere. Tirsdag 

23. maj 
 

Lisa Koch og Mariane Siem 
Kærlighed gennem 100 år 
Til dette foredrag tager Lisa og Mariane os med på en rejse gennem 

forrige århundrede, og de har fundet en kærlighedssang frem fra 

hvert årti. Undervejs fortæller de om kærligheden, som den er kommet til udtryk i sin 

samtid gennem kunsten, litteraturen og musikken. Og publikum er selvfølgelig meget 

velkommen til at synge med på de skønne sange. Det bliver et foredrag, der kalder på 

glæden og hjertets sang. 

Tirsdag 
9. maj 
14.00 

Poul Smedegaard Andersen 
Syng: ”Jyden han er...” – om Marius Fiil og 
Hvidstensgruppen 
Et foredrag om Marius Fiil og Hvidstensgruppen; den første modta-

gergruppe af nedkastede våben og sprængstof til den danske modstandsbevægelse 

under besættelsen (1940 – 1945). Landsbyen Hvidsten, nord for Randers, rummer et 

stykke Danmarkshistorie. Det var her, kromanden Marius Fill i 1943, sammen med en 

gruppe lokale folk, tog imod nedkastede containere og faldskærmsagenter fra Eng-

land. Gruppens indsats fik stor betydning for den danske modstandskamp mod den 

tyske værnemagt. Foredraget giver et portræt af Marius Fiil, og undervejs vil vi også 

synge nogle af de sange, der fik en særlig betydning for ham. Sange som ”Det haver 

så nyligen regnet” og en lejlighedssang fra Horserød. 

Tirsdag 
12. september 

14.00 


