
Seniorsektion Nords nyhedsbrev for 2. halvår af 2022. 

Kære alle i seniorsektionen.  

Sommeren er så småt ved at gå på hæld, og vi er ved at være klar til en ny sæson. Vi håber I også 

er klar til at deltage. Og vi gør endnu en gang opmærksom på, at alle seniorer fra både Øst, Syd og 

Nord er meget velkomne. 

Efterårets arrangementer står i museernes tegn. Men meget forskelligartede museer.  

 

Programmet ser således ud: 

Onsdag den 31. august: En dag i Viborg.  

Alle i seniorsektionen har for nogle uger siden fået særskilt invitation til denne dag. Men da 

tilmeldingsfristen først er mandag den 22.8. gentages invitationen hermed: 

Program: 

Kl. 10.00 - 10.45: Vi mødes på Café Morville til kaffe og croissant. Adressen er, Hjultorvet 4, Viborg. 

Kl. 11.00 - 12.30: guidet tur omkring Viborg Domkirke og i selve Viborg Domkirke. 

Kl. 12.45 - 14.14: frokost på Cafe Morville. Deltagerne køber og betaler selv for evt. drikkevarer. 

Se nedenstående vedr. menu. 

Kl. 14.30 - 15.30: Dagen afsluttes med omvisning i særudstillingen på Skovgaard Museet, af den 
danske portrætmaler Bertha Wegmann (1847 -1926): At male på mange sprog.  Udstillingen har 
indtil 31.7. været vist på Den Hirschsprungske Samling og den har fået fine anmeldelser. 

Museet lukker kl. 16.00. 

Egenbetaling: kr. 180,- som bedes indbetalt på konto, 0400 - 4026908375. 

Tilmelding og tilmeldingsfrist: 

Tilmelding til Eva Hallgren, e-mail: evahallgren@gmail.com  

Tilmeldingsfrist: mandag den 22. august 2022. Man er først tilmeldt, når betaling er sket. 

Ved tilmelding, anfør om du ønsker: 

a.Morville pariserbøf,  b. Morville stjerneskud,  c. smørbagt fisk eller d. vegetarmad. 
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Transport: 

Ved offentlig transport, henvises til Rejseplanen.dk. Der er ca. 10 minutters gang fra Stationen til 
Morville Café, Hjultorvet 4, Viborg. 

De venligste hilsener fra arrangørerne, 

Eva Hallgren og Kirsten Madsen 

e-mail: evahallgren@gmail.com - tlf. 31227385 

E-mail: kirstenm48@gmail.com tlf. 60664175 

 

Torsdag den 13. oktober: Museumsbesøg i det nordjyske. 

Vores første besøg foregår på "Museet i Hammer Bakker" der fortæller en vigtig historie om 

forholdene i den tidligere åndsvage- og særforsorg. 

Institutionen er fra 1916 og fungerede frem til særforsorgens nedlæggelse som hjem og 

arbejdsplads for op til 800 mennesker, der skiftevis betegnes som patienter, anbragte, beboere og 

brugere.  

En guide fra museet vil give os fortællingen om institutionen. 

Efter frokost går turen videre til Kunsten i Aalborg. 

Kunsten er et moderne museum, hvor man kan opleve dansk og international kunst fra 1900-tallet 

og frem til i dag. Udover museets 4000 faste værker er der skiftende særudstillinger. 

Vi får også her en guidet tur til en af særudstillingerne. Hvilken, tages der først beslutning om i 

september måned, og vil fremgå af den endelige invitation. 

Dagen starter kl. 10 med kaffe og brød i Kaffe Fair, der er en socialøkonomisk drevet café og ligger 

tæt på Museet i Hammer Bakker. Her skal vi også spise vores frokost. 

Dagen afsluttes med en øl/vand i Kunstens Café. 

Egenbetalingen til arrangementet bliver ca. 180 kr. pr person. 

Der udsendes særskilt invitation til arrangementet medio september, hvor nøjagtigt mødested, 

tilmelding, pris, betalingsfrist m.v. vil fremgå.  

Besøget arrangeres af vores to seniorkolleger Finn Christensen og Birthe Nielsen, der begge er 

lokale i forhold til arrangementet. 
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 Onsdag den 30. november: Julearrangement i Den Gamle By i Århus. 

I år vender vi atter tilbage til Den Gamle By hvor vi skal have en overdådig julefrokost i den fine 

Håndværkerforeningens Laugssal. 

Inden vi skal spise, skal vi på rundvisning med temaet: 400 års julehistorie.  

Derefter mødes vi kl. 12 i Laugssalen til en velkomstdrink inden selve frokosten kl. 12.30, hvor vi vil 

få serveret Den Gamle Bys lækre julebuffet. 

Forventet deltagerbetaling vil være kr. 330.  

Yderligere detaljer og diverse praktiske oplysninger følger i forbindelse med invitationen, der 

udsendes medio oktober. 

Man kan orientere sig yderligere på: dengamleby.dk 

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 30. november 😊 

Arrangører: 

Ellen Gravesen, mail: ellengravesen@yahoo.dk 

Dorte Perra, mail: diperra@post.cybercity.dk 

 

Tilskud til rejseudgifter: 

Fælles for arrangementerne er, at der ydes tilskud til rejseudgifter efter gældende regler, jf. 

Seniorsektionens hjemmeside.  

 

Månedligt frokosttræf: 

Den sidste tirsdag i hver måned kl. 12 til 14 er der frokosttræf på Folkestedet i Århus  

- bortset fra månederne juli og december. 

Træffet er et uforpligtende møde, hvor der ikke skal ske tilmelding, og hvor vi hver især betaler for 

mad og drikke. I seneste sæson har vi været omkring 8-10 deltagere hver gang. Og det plejer at 

være rigtig hyggeligt. Vi tilstræber, at der minimum er én fra arrangementsgruppen til stede hver 

gang. 
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Folkestedets adresse er: Carl Blochs gade 2, 8000 Århus C 

 

Arrangementsgruppen består aktuelt af flg. 

Kirsten Madsen, mail: kirstenm48@gmail.com 

Eva Hallgren, mail: evahallgren@gmail.com 

Dorte Perra, mail: diperra@post.cypercity.dk 

Ellen Gravesen, mail: ellengravesen@yahoo.dk 

Anne-Grethe Andersen, mail: aga8230@gmail.com 

 

Har du forslag til arrangementer, er du velkommen til at kontakte en af os. Måske kan vi lave et 

arrangement i fællesskab.  

 

Mange hilsner og forhåbentlig på gensyn  

fra arrangementsgruppen. 
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