
Program for
foråret 2023

Seniorklubben HK Østjylland
Randers Afdeling

torsdag 25. maj Bowling

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 45 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.

Vi er nu derhenne, hvor vi godt vil give bowlinghallen på Mariager-
vej en ny chance efter deres lidt uheldige opførsel sidst vi var der. 
Vi mødes kl. 11.45, så der er tid til at skifte sko. Efter en times 
bowling er der sommermenu i de tilstødende lokaler. Med i prisen 
er også en lille fadøl, sodavand eller et glas vin. 
Inden det slutter kl. ca. 15.30 er der kaffe og småkager.

Pris 225,- kr.

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

Næstformand:
Kirsten Ohmand Jensen
Mobil 2149 7485
Mail: ohmandk@gmail.com

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



torsdag 26. januar

Så er vi igen klar til vores populære bankospil 
med masser af chancer for gevinst.

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

Banko

torsdag 9. marts

Så skal vi en tur i Sparebøssemuseet.
Men vi starter på Gaia kl. 12.00 med 3 stykker smørrebrød.
Efter spisningen gå vi om i Middelgade 1, hvor Sparebøssemuseet  
hører til. Sparebøssemuseet råder over ca. 3.500 sparebøsser. 
Udover sparebøsserne er der en mindre samling af effekter fra 
pengeinstitutternes barndom. Sparekassebøger, sparemærker, 
regnemaskiner, budtasker og fjerpen er blot nogle af de 
spændende effekter, der kan opleves.

Prisen for deltagelse er 40,- kr., som betales ved ankomst til Gaia. 
Drikkevarer er for egen regning.

Sparebøssemuseet

torsdag 9. februarMarianne Hesselholt
Vi har inviteret Marianne Hesselholt til at holde sit foredrag om 
alzheimer “En rejse i skyggernes land”.
Alzheimers er en alvorlig og uhelbredelig sygdom, men når det er 
sagt, er ikke alt sagt. Der er lys også på den vej, den syge går, og 
som man går sammen med ham/hende. Vi vil i løbet af foredraget 
møde kendte og ukendte personer, som enten har sygdommen eller 
som har beskæftiget sig professionelt med den.
I foredraget vil jeg knytte mine personlige erfaringer sammen med 
det, jeg har læst om sygdommen, og sluttelig bliver der mulighed 
for at samtale om emnet og dele sine egne oplevelser med andre.

torsdag 20. april  

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

Generalforsamling

torsdag 16. februarRanders Teater - Soulmates
Klubben har købt 50 billetter til forestillingen Soulmates på 
Randers Teater. Soulmates handler om den afdankede popduo 
“Sugar Chicks”, der turnerer rundt i Jylland uden nævneværdig 
succes, men det store gennembrud kommer måske, da de får 
tilbuddet om at medvirke i et tv-show.
Soulmates er en humoristisk og rørende forestilling i to akter om at 
huske de vigtige ting i livet.
Forestillingen starter kl. 19.30, så vi mødes på stedet kl. 19.00.

Pris 100,- kr.

torsdag 23. martsHenning Frandsen

Grindsted Revyen

Se vedlagte program

torsdag 4. majHK og Lars Larsen Museet

søndag 15. januar

Se vedlagte program

Fra 1911 til 1961 husede Livø i Limfjorden en øanstalt for såkaldt 
antisociale og kriminelle, åndssvage mænd, og fra 1923 til 1961 
risikerede ”sexuelt løsagtige, åndssvage kvinder” at havne på 
Sprogø. 
Initiativtageren Christian Keller fra De Kellerske Anstalter anså de to 
institutioner som et humant fremskridt i behandlingen af utilpassede 
åndssvage. En opfattelse som havde klangbund i samtiden. 
Øanstalterne sættes ind i en historisk ramme med omtale af bl.a. 
darwinisme, degenerationsteori, racehygiejne/arvehygiejne og 
medlidenhedsdrab.


