
Program for
efteråret 2021

Seniorklubbens møder afholdes 
hos Gaia, 
Lene Bredahls Gade 10, 
kl. 13.30-15.30.

Tilmelding sker på fremlagte 
lister ved møderne eller til
Kirsten Ohmand Jensen på 
tlf. 2149 7485.

Til møderne serveres kaffe/te 
med brød til 40 kr.

Sidste tilmeldingsfrist er mandag 
forud for efterfølgende møde. 
Afmelding skal finde sted.

Tilmelding til busturene sker 
efter “først til mølle” princippet.

Betaling for busture kan ske på 
møderne om torsdagen eller på 
klubbens kt. nr. 5395 4003299.
Ved betaling til kontonr. husk at 
opgive navn.

Formand:
Svend Aage Madsen
Mobil 2782 3895
Mail: bkfm44@hotmail.com

Næstformand:
Kirsten Ohmand Jensen
Mobil 2149 7485
Mail: ohmandjensen@dukamail.dk

Kasserer:
Kirsten Pedersen
Mobil 2145 9943
Mail: kpranders@mail.dk

Sekretær:
Lillian Nielsen
Mobil 2175 4037
Mail: kelil@live.dk

Bestyrelsesmedlem:
Peder Damgaard
Mobil 2346 7245
Mail: pederdam@live.dk

1. suppleant:
Jan Ravn
Mobil 2531 9461
Mail: linde@privat.dk

2. suppleant:
Erik Jensen
Mobil 4096 8075
Mail: ohmandjensen@dukamail.dk

Seniorklubben HK Østjylland
Randers Afdeling

torsdag 18. november kl. 12.30Julefrokost

Så er det tid til julefrokosten, som denne gang bliver på Gaia.
Vi starter kl. 12.30 og slutter senest kl. 16.00.
I løbet af frokosten bliver der et par pauser, hvor Helle og Carsten 
Rasmussen, som deltager i julefrokosten, vil underholde os og 
synge sammen med os.
Tag det gode humør med og mød op til en hyggelig julefrokost.

Pris 100,- kr.



torsdag 7. oktober

Det glæder os igen at kunne byde pensioneret major Peder Korshøj 
fra Rødkærsbro velkommen. I januar sidste år fortalte han om flere 
spændende ture som assisterende rejseleder med den Transsibiriske 
Jernbane. Denne gang kommer han og fortæller om sin opvækst og 
sit soldaterliv gennem lidt over 41 år med vægt på morsomme 
oplevelser i ind- og udland.

Peder Korshøj

torsdag 9. september

Ole Lindskov, Danmarks “grand ol’ man” indenfor countrymusik, 
og dens historie, er på solotur. Ole Lindskov er efter ca. 50 år med 
forskellige bands på landevejen uden band.
Bevæbnet med et par guitarer, et mindre anlæg, hele bandet rullet 
sammen og stoppet i en box, alt sammen behørigt styret med hård 
hånd af Oles gamle ven og mangeårige lys- og lydmand 
“Mr. Jones”, John Knudsen. Kom og oplev en særdeles engageret 
countrysanger, der ikke er bange for følelser.

Ole Lindskov og John Knudsen

torsdag 12. august

Efter en forhåbentlig dejlig sommer er vi 
klar til at invitere jer til bankospil med en 
masse gode præmier.

Pris pr. plade 15,- kr. - 
3 plader for 35,- kr.

Banko

torsdag 26. august

Se særskilt program

Bustur til Tirpitz

torsdag 4. november

Så er det igen tid til at byde Bjarne Drachmann velkommen hos 
os. Denne gang med “En sensommerrejse”, hvor vi besøger 
Langeland, Tåsinge, Fyn, Sønderjylland, ser sort sol og slutter af i 
Ribe. Efter pausen skal vi på “En sommertur til Sverige” med 
besøg hos Tage Andersen i Gunillaberg, se de imponerende sluser 
ved Trollhättan og sejle på Götakanalen fra Töraboda til Karlsborg.

Bjarne Drachmann

torsdag 21. oktoberRussisk Cabaret

Russisk Cabaret er skabt af Bjarke Houmann og Jesper Lund 
Jacobsen. Gruppens varemærke er russisk folkemusik og dertil-
hørende anekdoter - naturligvis på dansk! Iklædt festlige dragter 
fører musikerne publikum gennem hele følelsesregistret - fra sorg 
og kærlighed til zigeunerfest. Russik Cabaret optræder som duo, 
men har ofte forskellige gæster med, der bidrager med sang og 
musikalsk underholdning i topklasse. Bjarke er uddannet 
balalajkavirtuos fra Sankt Petersborg konservatorie og mangeårig 
solist i Pavlovskis Balalajka Orkester. Jesper er multimusiker og 
spiller på alt med strenge og på alt der slås rytmer på.

torsdag 23. septemberÅletur og Lille Vildmose

Se særskilt program

Sven Dalsgaard lørdag 4. september kl. 16.00

Så skal vi i Randers Teater og se forestillingen “Sven fra Randers”, 
som er et nyskabende og storslået musikalsk drama med fem 
skuespillere samt live-musik og et kor på scenen. Med humor og 
inderlighed dykkes ned i forestillingerne om Sven Dalsgaard, og 
både store tableauer og små intime scener giver os et indblik i et 
enestående kunstnerliv.
Ca. kl. 18.30 mødes vi så på Cafe Jens Otto til lidt mad og drikke, 
inden vi skilles efter en forhåbentlig spændende eftermiddag.

Pris 150,- kr.


