
Program for
foråret 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 6. majTina Knudsen Jensen

Vi har planer om en tur til København med overnatning og 
bl.a. besøg i Folketinget sidst i maj.

Tidspunkt og program vender vi tilbage med senere.

Så er det endelig lykkedes at lave en aftale med Tina Knudsen 
Jensen om at besøge os. Hun kommer og fortæller om det gamle 
Randers og Gudenåen og måske nogle billeder her fra. Hvis vejret 
tillader det, går vi måske en lille tur på havnen.



torsdag 11. marts

“Deporteret til Sprogø og Livø” med undertitlen “Da race-
hygiejnen foldede sig ud i Danmark i 1900-tallet” er titlen på et 
foredrag med Henning Frandsen. Fra 1911 til 1961 husede Livø en 
øanstalt for såkaldt antisociale og kriminelle åndssvage mænd og fra 
1923 til 1961 risikerede “sexuelt løsagtige åndssvage unge piger og 
kvinder” at havne på Sprogø. Foredraget dykker ned i udvalgte 
mænd og kvinders historie og navnlig om deres ophold på Livø og 
Sprogø og sætter det ind i en historisk ramme.

Henning Frandsen

torsdag 11. februar

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 14. januar

Med håbet om et godt nytår og mere 
normale tider starter vi traditionen tro 
vores forårsprogram med banko.

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

Banko

torsdag 28. januar

Som vi før har oplevet er det en farverig person og en strålende 
fortæller vi får besøg af, når Bent Ole Pedersen kommer med sit 
foredrag “Humor, livets nødvendige krydderi”. Det er godt at få et 
godt grin i den her lidt mørke tid. Bent Ole Pedersen truer med at 
gå på pension, så det er nok sidste chance for at hører ham.

Bent Ole Pedersen

torsdag 25. februar

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 25. martsBustur til Husum

Afgang fra Gasværksgrunden (Lidl) kl. 8.00
Hjemkomst ca. kl. 19.30

Vores forårstur går i år til Husum i Sydtyskland, hvor vi skal opleve 
det uforglemmelige syn af over 1 million blomstrende krokusser. 
Vi gør ophold undervejs til kaffe og rundstykker. Inkluderet i prisen 
er også middag i Husum. På hjemturen gør vi ophold ved grænsen 
for indkøb. 

Pris 350,- kr.

torsdag 8. april kl. 13.00, bem. tidsp. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Foreningen er vært ved et mindre traktement.

Generalforsamling

Randers Naturcenter torsdag 22. april 

Så vil vi gerne inviterer en tur til Randers Naturcenter. Klubben 
sørger for mad og drikke, som vi spiser på stedet. Der bliver tid til 
at gå en tur i de dejlige omgivelser samt se på udstillinger og dyr. 
Dagen slutter med pandekager over bål og kaffe/the. Vi mødes ved 
naturcentret kl. 12.00. Har nogen brug for et lift, kan I møde op på 
Gasværksgrunden kl.11.30, så vil der være kørelejlighed.
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