PENSIONISTER OG SENIORER
BUPL ÅRHUS OG ØSTJYLLAND

MØDER & ARRANGEMENTER 2019

I forbindelse med det enkelte arrangement er det angivet, hvem der står for planlægningen.
Kontakt vedkommende, hvis du har brug for yderligere informationer.

På folderens sidste side er alle praktiske informationer samlet.

God fornøjelse!

En af årets ture går til Tirpitz museet i Blåvand, der blev kåret til Danmarks bedste temamuseum i
2017. Museet ligger skjult i klitlandskabet og gemmer på historier fra Atlantvolden – Hitlers
enorme bunker-projekt.
_______________________________________________________________________________________
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FAGLIG MORGENCAFÉ

FREDAGE

Faglig morgencafé for pensionister og efterlønnere i BUPL Århus. Kom og få en snak med gamle
kolleger over en kop kaffe og et rundstykke. Hør hvad der foregår i BUPL og hvilke aktiviteter, vi
kan deltage i. På hver morgencafe vil der komme et indspark udefra eller fra en faglig sekretær i
BUPL Århus.
Mødested: BUPL-huset, Kystvejen 17, Aarhus C, stueetagen.
Dato og tidspunkter: fredag d. 25. januar, 29. marts, 24. maj, 27. september og 29. november kl.
9.00-11.30.
Pris: 0 kr.
Arrangører: Ulla Nygaard, Bodil Vind, Birgit Friis, Henning Truelsegaard (2615 3690)
________________________________________________________________________
KIRKEGÅRDSVANDRING PÅ NORDRE KIRKEGÅRD

4. APRIL

Cand.mag. Klaus Bertelsen viser rundt og fortæller om kendte Aarhus-købmænd, der er begravet
på kirkegården. Efter rundvisningen kan man købe frokost i Huset Trøjborg til ca. 35 kr. Der
betales for frokost på stedet, men skriv på tilmeldingen, om du ønsker frokost.

Mødested: Ved kapellet på Kirkegårdsvej.
Dato og tidspunkt: Torsdag d. 4. april kl. 10.00
Pris: 0 kr.
Max. antal deltagere: 35
Arrangør: Birgit Kristensen (5082 0934)

OBS: Da der kun er plads til 35 deltagere, er der mulighed for at gentage rundvisningen d. 2. eller
9. maj, i så fald bedes I sende en mail til birgitkris@mail.dk senest 25. marts.
________________________________________________________________________
KULTURHISTORISK VANDRING I MARSELISBORGSKOVEN

30. APRIL

Skoven langs Oddervej og Skambækken hed oprindeligt Hestehaven, hvis historie går helt tilbage til
1566. Langs bækken opstod gennem tiden en række små møller, blandt andet Skonnings papirmølle
fra Christian IV’s tid, Thors Mølle, som oprindeligt var krudtmølle og Ny Mølle, som var
kobbermølle. I slutningen af 1800-årene igangsatte Aarhus købmanden Marcus Bech en betydelig
produktion af kradsuld langs Skambækken.
Vandringen går videre til skovpavillonen Varna fra Landsudstillingsåret 1909, forbi skovløbergården
Frydenlund til Hotel Marselis, Aarhus arkitekterne Friis & Moltkes dengang stærkt kritiserede
byggeri fra 1960’erne i fredskoven.
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Turen fortsætter forbi Arkitekt Hack Kampmanns ”Villa Ydernæs”, Lille Marselisborg” på
Strandvejen fra 1916 og slutter ved Frederikshøj - landevejskroen som blev Michelin restaurant.

Mødested: Hjørnet af Oddervej/Thors Møllevej
Dato og tidspunkt: Tirsdag d. 30. april kl. 10.00-12.00
Pris: 0 kr.
Arrangør: Dan Zachariassen, zacha@webspeed.dk
________________________________________________________________________
UDFLUGT TIL MOLS BJERGE

28. MAJ

John Simoni, som er en erfaren guide og chauffør, henter os i sin bus og tager os med på en
kombineret natur/kultur og historietur til Mols bjerge. Turen vil i et vist omfang blive bestemt af
de aktuelle vejrforhold på dagen. Husk selv at medbringe madpakke og drikkevarer.
Der er afgang kl. 9.00 fra Musikhuset og efterfølgende opsamling på Viby Torv. Hjemkomst ca. kl.
15.00 alt afhængig af vejret.

Mødested: Musikhuset eller Viby Torv
Dato og tidspunkt: Tirsdag d. 28. maj kl. 09.00-15.00
Pris: 0 kr.
Max. antal deltagere: 50
Arrangør: Marianne Altschuler (2611 3262)

CENTER FOR PAPIRKUNST I HUNE

13. JUNI

Center for Papirkunst ligger ved Hune i Vendsyssel. Det blev indviet i marts 2018 og er ejet af den
anerkendte psaligraf Bit Vejle, som har haft papirklip-udstillinger på H.C. Andersens Museum i
Odense, i USA og Kina. Papirklip er meget stort i Kina, og her blev hun kaldt den nye H.C.
Andersen. Desuden har hun blandt andet lavet design og udstilling til Georg Jensen og Porsgrund
Porselænsfabrik, som er Norges svar på Royal Copenhagen. Psaligrafi er papirklip udarbejdet med
papir og saks, hvor papiret foldes og der klippes mønstre. Der er desuden en særudstilling:
Paper Dialogues med den kinesiske professor i papirklip, Professor Qiao.
Kl. 13.30 kører vi en tur til Blokhus, hvor der er mulighed for at gå en tur i byen eller til stranden.

Tidsplan
Afgang fra Viby Torv kl. 08.45, Musikhuset kl. 09.00, Gudenå rasteplads kl. 09.30
Ankomst til Hune kl. 11.00
Afgang til Blokhus kl. 13.30
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Afgang fra Blokhus kl. 16.00
Hjemkomst til Gudenå rasteplads kl. 17.30, Musikhuset kl. 18.00 eller Viby Torv kl. 18.15

Mødested: Musikhuset, Viby Torv eller Gudenå rasteplads
Dato og tidspunkt: Torsdag d. 13. juni kl. 09.00-18.00
Pris: 115 kr.
Max. antal deltagere: 50
Arrangør: Inga Bessum (2090 8271)
Frokost: charcuteribræt på Center for Papirkunst.
Hvis du ønsker frokost, skal du på forhånd indbetale 115 kr. til Marianne Altschuler på konto:
7264 – 0001227599
OBS: Husk at angive dit navn!

TUR TIL KNEBEL KIRKE OG KALØ

28. AUGUST

Vi starter med at køre til Knebel kirke. Her får vi fortalt om det interiør, som kunstneren Bjørn
Nørgaard har skabt i kirken. Efterfølgende vil der være mulighed for at studere kirken nærmere.
Vi forlader Knebel og kører til Kalø. Her er der bestilt frokost bestående af et stjerneskud og en
vand/øl på Kalø Slotskro.
Ved Kalø bliver der mulighed for at gå en tur ud til Kalø Slotsruin og/eller til Bregnet kirke, som
kunstneren Arne Haugen Sørensen har udsmykket.

Tidsplan
Afgang fra Viby Torv kl. 08.45 og Musikhuset kl. 09.00.
Ankomst til Knebel kl. 10.00.
Afgang fra Knebel kirke kl. 11.15.
Frokost kl.12.30 på Kalø Slotskro.
Afgang fra Kalø kl. 15.00.
Hjemkomst til Musikhuset kl. 15.45 og Viby Torv kl. 16.00

Mødested: Musikhuset eller Viby Torv
Dato og tidspunkt: Onsdag d. 28. august kl. 09.00-16.00
Pris: 150 kr.
Max. antal deltagere: 70
Arrangører: Annemette Kolling, Lisbeth Møller Nielsen og Birthe Christensen (2423 7219)
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Frokost: stjerneskud inkl. en øl/vand på Kalø Slotskro.
Hvis du ønsker frokost, skal du på forhånd indbetale 150 kr. til Marianne Altschuler på konto:
7264 – 0001227599
OBS: Husk at angive dit navn!
________________________________________________________________________________
HELDAGSTUR TIL TIRPITZ

26. SEPTEMBER

Det danske arkitektfirma BIG har tegnet det nye Tirpitz. I det fredede klitlandskab, bag den gamle
kanonbunker fra Anden Verdenskrig, har arkitekterne skabt et spektakulært museum, der ligger
skjult under sandet. Under overfladen findes fire store udstillingsgallerier samt café og butik. En
underjordisk korridor forbinder den nye attraktion med den gamle bunker. Ikke blot arkitekturen,
men også udstillingerne er noget helt særligt.
Tag med på en tidsrejse, der starter hos mammutterne på den store slette, hvor der nu er
vesterhav. Rejsen fortsætter til det tidlige Blåvand med troldkarle og smuglerkro, forbi havets helte
og helt frem til 1970’ernes blomstrede campingliv. Husk selv at medbringe mad og drikkevarer.
Tidsplan
Afgang fra Musikhuset kl. 08.30, Viby Torv kl. 08.45, Horsens afkørsel 56 kl. 09.15
Ankomst til Tirpitz kl. 11.30
Afgang fra Tirpitz kl. 15.00
Horsens afkørsel 56 kl. 17.15
Hjemkomst til Viby Torv kl. 17.45 og Musikhuset kl. 18.00
Mødested: Musikhuset, Viby Torv eller Horsens afkørsel 56
Dato og tidspunkt: Torsdag d. 26. september kl. 08.30-18.00
Pris: 0 kr.
Max. antal deltagere: 70
Arrangører: Hanne Eriksen, Marianne Altschuler og Tove Thomassen (2534 3257)

EVALUERING/PLANLÆGNING

28. OKTOBER

Vi håber på en god saglig gennemgang af årets arrangementer og mange forslag til det kommende
år. Tilmelding er ikke nødvendig.
Mødested: BUPL-huset, Kystvejen 17, stueetagen, Aarhus C.
Dato og tidspunkt: Fredag d. 25. oktober kl. 14.00-16.00
Pris: 0 kr.
Arrangør: Marianne Altschuler (2611 3262)
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JULEFROKOST

9. DECEMBER

Mødested: BUPL-huset, Kystvejen 17, stueetagen, Aarhus C.
Dato og tidspunkt: Mandag d. 9. december kl. 13.00
Pris: 200 kr.
Max. antal deltagere: 60
Arrangør: Marianne Altschuler (2611 3262)
Hvis du vil deltage i julefrokosten, skal du på forhånd indbetale 200 kr. til Marianne Altschuler på
konto: 7264 – 0001227599
OBS: Husk at angive dit navn!

6

PRAKTISKE INFORMATIONER
Tilmelding
Husk tilmelding til alle udflugter og de fleste arrangementer.
Tilmeldingen åbner 1 måned før arrangementet, kl. 12 på den førstkommende arbejdsdag.
Tilmelding senest 14 dage før arrangementet.

Tilmelding er bindende. Hvis du melder afbud efter deadline eller udebliver, må du alligevel betale
for din frokost. Tilmelding sker på www.bupl.dk/buplsenior og afbud sendes til aarhus@bupl.dk.
Skriv hvilket arrangement du melder afbud til.

Forplejning og betaling
Til tre arrangementer er der betaling for forplejning. Det drejer sig om turen til Knebel kirke,
turen til Center for Papirkunst i Hune og julefrokosten.

For at få denne forplejning, skal du på forhånd indbetale pengene til Marianne Altschuler på konto:
7264 - 0001227599
OBS: Husk at angive dit navn.

Busafgang
Busafgang fra busholdepladsen v. Musikhuset, Aarhus C og Viby Torv. Husk selv at tage kaffe/te
med til busturen. Sørg altid for at have kontanter med på udflugterne.

Deltagelse
Kun medlemmer af pensionistsektionen kan deltage i arrangementerne.
For at blive medlem af pensionistsektionen skal man have været aktiv i BUPL og være gået på
efterløn eller pension. Medlemskabet koster årligt, hvad der svarer til én måneds kontingent
for fuldtidsbeskæftigede: 504 kr.
Er du i tvivl om noget, så send en mail til Marianne Altschuler på imalt2102@gmail.com.
Frivillige står for alle arrangementer og udflugter, så du medvirker også til, at dagen bliver en
succes. God tur!
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