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Nyhedsbrev for 1. halvår 2021  
Seniorsektionen i Region Nord  
 
Kære tidligere og nye læsere af nyhedsbrevet  
 
Allerførst: Rigtig godt nytår til alle! 
 
Som vi alle ved, har 2020 været et år præget af aflysninger. Dette 
har også været gældende for seniorsektionens arrangementer, hvor 
det i efterårssæsonen kun lykkedes os at gennemføre et enkelt 
arrangement nemlig kulturturen i Holstebro.  
 
Som situationen er i skrivende stund, er det meget usikkert, i 
hvilket omfang forårets arrangementer lader sig gennemføre. Men vi 
er optimister, så vi har 2 arrangementer i støbeskeen for den 
kommende sæson.  
 
Tirsdag den 16.marts 2021 besøg på Kunstmuseet ARoS i 
Århus 
ARoS viser på dette tidspunkt - blandt andet - den meget omtalte 
udstilling med kunstnerne Asger Jorn og Per Kirkeby. Det er den 
udstilling, der hovedsageligt er på dagens program.  
ARoS skriver: I udstillingen JORN/KIRKEBY kan man for første gang 
opleve et malerisk møde mellem to af dansk kunsts allerstørste 
navne: Asger Jorn (1914-1973) og Per Kirkeby (1938-2018). En 
udstilling med maleriet i centrum og samtidig et fortællende billede 
på generationers opgør med traditioner og ikoner. Udstillingen 
fokuserer på de to kunstneres slægtskab og forskelligheder i deres 
tilgang til maleriet og til det at være maler.  
 
Planen er, at vi mødes lidt sent – klokken 11 – således at det også 
er muligt at deltage for jer, der bor langt fra Århus.  
Vi starter med brunch, hvorefter vi om muligt får en rundvisning i 
udstillingen. Derefter kan vi på egen hånd udforske udstillingen, 
ligesom vi har mulighed for at se øvrige udstillinger og tage en tur 
rundt i Regnbuen på ARoS’ top. ARoS har en dejlig cafe, hvor det er 
muligt at slutte af med en kop kaffe eller andet, som ikke er 
inkluderet i prisen.  
 
Prisen anslås at komme til at koste ca. 150 kr.  
 
Omkring midt i februar 2021 sender vi yderligere information ud om 
arrangementet, da vi til den tid forhåbentlig ved meget mere om, 
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hvad der lader sig gøre i disse coronatider. Her vil også komme 
yderligere oplysninger om tilmelding, betaling mv.  
Arrangører: Kirsten Madsen, mail: kirstenm48@gmail.com, tlf. 
60664175  
Anne-Grethe Andersen, mail: aga8230@gmail.com, tlf. 29914812  
 
Onsdag den 16.juni 2021 sommerfrokost på Thors Mølle 
Som ”kompensation” for aflyst julefrokost planlægger vi at afholde 
en sommerfrokost under forudsætning af, at corona restriktionerne 
til den tid forhåbentligt tillader det.  
 
Frokosten skal indtages på restaurant Thors Mølle, Thors Møllevej 
15, 8000 Århus. Restaurantens filosofi er enkel, smagen skal være i 
centrum og alt laves fra bunden med lokale, sæsonbestemte 
råvarer. Maden, vi fik til julefrokosten sidste år samme sted, var 
virkelig god. Restauranten ligger i smukke omgivelser, et “stenkast” 
fra byen og alligevel helt ude i skoven.  
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, den 16. JUNI 2021!  
Vi sender fornyet invitation ud i april/maj måned 2021, hvor pris, 
tilmeldingsfrist samt flere detaljer om frokosten vil fremgå.  
 
Arrangører: Dorte Perra, mail: diperra@post.cybercity.dk, tlf. 
51620029  
Kirsten Madsen, mail: kirstenm48@gmail.com, tlf. 60664175.  
 
Månedligt frokosttræf 
Hidtil har der været afholdt månedligt frokosttræf 2 steder i region 
Nord, nemlig i Holstebro og i Århus. Træffet i Holstebro sættes i 
bero indtil videre.  
Derimod fortsætter vi i Århus med frokosttræf den sidste tirsdag i 
hver måned kl. 12. (bortset fra juli og december) på Folkestedet, 
Carl Blochs Gade 2, Århus C.  
I skrivende stund er Folkestedet ”coronalukket”, så hold selv øje 
med, hvornår det åbner igen :)  
 
Om arrangementsgruppen 
Erik Lund har besluttet af stoppe i gruppen efter mange års indsats. 
Erik har senest haft jobbet som betroet kassemester. Dette erhverv 
er nu overdraget til Dorte Perra. Tak til Erik for mangeårig indsats i 
gruppen.  
 
Gruppen består aktuelt af flg:  
Eva Hallgren, mail: evahallgren@gmail.com, tlf/sms: 3122 7385  
Kirsten Madsen, mail: kirstenm48@gmail.com, tlf/sms: 6066 4175  
Dorte Perra, mail: diperra@post.cybercity.dk, tlf/sms: 5162 0029  
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Anne-Grethe Andersen, mail: aga8230@gmail.com, tlf/sms: 2991 
4812  
 
Mange hilsner - og på forhåbentlig snarligt gensyn fra os alle. 


	Mange hilsner - og på forhåbentlig snarligt gensyn fra os alle.

