Julefrokost

torsdag 24. november kl. 12.30-15.45

Ja, vi skal her i sommervarmen
allerede til at tænke på julefrokost.
Det holder vi igen i år på Gaia.
Udover at få noget godt at spise skal vi
nok synge en julesang eller 2 og
måske hører en historie.

Pris 150,- kr.
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 og andre
arrangementer, hvor der er
betaling, 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

Program for
efteråret 2022

Kasserer:
Jan Bak Nielsen
Mobil 6063 5874
Mail: janjette@hevring.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:
Kirsten Pedersen
Mobil 2145 9943
Mail: kpranders@mail.dk

Seniorklubben HK Østjylland
Randers Afdeling

Banko

torsdag 18. 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.

Åletur til Gjerrild Kro

torsdag 1. september

Se vedlagte program
Mors Rok

torsdag 15. september

Så skal vi have besøg af Mors Rok, en duo
bestående af Peter-Spillemand og Barbara
Tolozan. Med inspiration fra Jeppe Aakjærs
sang om hyrdedrengen Ole tager Mors Rok os
med på en musikalsk eventyrfortælling, som
har fået titlen “Udlængsel og hjemve”.
Eventyret bindes sammen af en perlerække af
sange fra folkemusikkens danske, irske og
amerikanske skatkammer.

Bent Martinsen

torsdag 29. september

Bent Martinsen, tidligere præst ved Sct. Mortens Kirke og tidligere
viceborgmester i Randers kommer og fortæller Sct. Mortens Kirkes
historie. Et emne om hvilket han har skrevet bogen “Sct. Mortens
Kirke - historien og kunsten”, som han vandt Karin Michaelis
prisen for i 2021. Bent Martinsen fortæller om kirken som en del
af handelsstaden Randers. Der fortælles om konger, præster,
lensmænd, købmænd, arkitekter og kunstnere, som gennem tiden
har sat deres særlige præg på Sct. Mortens Kirke

Hans Nejsum

torsdag 13. oktober

Efter at have set filmen “Hvidstengruppen
II” i foråret synes vi det igen er blevet
aktuelt at hører historien om Hvidsten Kro,
Hvidstengruppen og ægteparret Gudrun og
Marius Fiil og deres børn, hvoraf de 2
ældste piger har hovedrollerne i
“Hvidstengruppen II”. Derfor har vi
inviteret Hans Nejsum til at fortælle den
historie. Uden tvivl en af de største
eksperter, når det gælder det emne.

Tina Knudsen Jensen

torsdag 27. oktober

Vi mødes i Kulturhusets forhal kl. 12.50.
Kl. 13.00 går vi op i museets biograf, hvor Tina Knudsen Jensen vil
holde foredraget:
Hvad laver de på et arkiv?
Tina Knudsen Jensen fortæller om de mange forskellige og
spændende arbejdsopgaver de ansatte på Randers Stadsarkiv løser
hver dag.
Opgaverne spænder fra at registrere billeder og gøre dem
tilgængelige for byens borgere på www.arkiv.dk, til at hjælpe med
opslag i kommunale registre, når der skal findes efterkommere i for
eksempel arvesager. Bare tænk på TV-programmet De forsvundne
Arvinger - den slags eftersøgninger foregår også lokalt!
Kl.14.30 er der bestilt kaffe, boller og lagkage til os i cafeen.
Efter kaffen bliver der mulighed for at besøge Randers Stadsarkiv.

Pris 50,- kr.

Jazz med to
Se vedlagte program

torsdag 10. november

