PENSIONISTER OG SENIORER
BUPL ÅRHUS OG BUPL ØSTJYLLAND

MØDER & ARRANGEMENTER 2020

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 Skagens Museum, hvor vi får en rundvisning i den faste udstilling og en
specialudstilling af Anna Ancher. Der vil også blive tid til at udforske Skagen by på egen hånd, og på
hjemvejen kører vi en tur forbi Vesterhavet.
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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.
Dato og tidspunkter: 31. januar, 13. marts, 29. maj, 18. september og 27. november kl. 9.00-11.30.
Mødested: BUPL-huset, Kystvejen 17, Aarhus C
Pris: 0 kr.
Arrangører: Bodil Vind, Birgit Friis, Henning Truelsegaard og Ulla Nygaard (2615 3690)
________________________________________________________________________
UDSTILLINGEN ”SENSE ME” PÅ TRAPHOLT

2. APRIL

Udstillingen “SENSE ME” er en udstilling, der udforsker sansernes betydning for vores oplevelse af os
selv og andre. Der er omvisning af en times varighed i to hold kl. 11 og kl. 12.
Frokost indtages i caféen og koster 125 kr. Ønsker du frokost, skal du ved tilmeldingen huske at
indbetale 125 kr. på konto 7264 0001227599. Husk kun at skrive dit navn.

Tidsplan
Afgang fra Musikhuset kl. 09.00, Viby Torv kl. ca. 09.15 eller Horsens kl. 09.45. Hjemkomst ved
Musikhuset i Aarhus ca. kl. 16.00

Dato og tidspunkt: Torsdag d. 2. april kl. 09.00-16.00
Mødested: Musikhuset, Viby Torv eller Horsens afkørsel v. slagteriet
Pris: 125 kr.
Max. antal deltagere: 70
Arrangører: Karin Thrane (2231 4182) og Merete Knudsen (2924 0540)
________________________________________________________________________
UDFLUGT TIL EGIL FISCHERS FERIEBY I FEMMØLLER

22. APRIL

Som den første i landet tegnede arkitekt Egil Fischer en byplan for en hel ferieby, der i dag er en del
af Nationalpark Mols Bjerge. Turen begynder på p-pladsen ved interiørbutikken FROST. Derefter får
vi en guidet tur i feriebyen, hvor vi hører om husene og feriebyens historie. Gåturen tager ca. 1,5
time. Tag tøj på, der passer til vejret og medbring selv kaffe/the.

Dato og tidspunkt: Onsdag d. 22 april kl. 09.00-13.30
Mødested: Viby Torv kl. 09.00 eller Musikhuset kl. 09.15
Pris: 0 kr.
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Max antal deltagere: 50
Arrangører: Birgit Friis (2288 8117) og Ulla Nygaard
________________________________________________________________________
KULTURHISTORISK VANDRING LANGS OBSERVATORIESTIEN

12. MAJ

Området rummer stor skønhed og har en spændende kulturhistorie, som også omfatter
Væddeløbsbanen og cykelbanen, hvor der nu er aktuelle planer om at udvikle og bebygge større dele
af det dette helt særlige hjørne af Aarhus.
Det var udvidelsen af Slotsparken på Marselisborg Slot mod syd i årene efter 1912, som ændrede
byrådets oprindelige planer om at bygge et alderdomshjem der. Samtidig blev Ole Rømer
Observatoriet, tegnet af arkitekt Anthon Rosen, opført vest for slottet, og begge dele blev direkte
årsag til, at hele området langs Observatoriestien og Højen blev bevaret som en grøn kile, og at også
Forstbotanisk Have blev anlagt.

Dato og tidspunkt: Tirsdag d. 12. maj kl. 10.00-12.15
Mødested: Rosenporten foran Marselisborg Slot
Pris: 0 kr.
Max. antal deltagere: 30
Arrangør: Dan Zachariassen (zacha@webspeed.dk)

VANDRETUR MED FORTÆLLING I SKÅDE SKOV

11. JUNI

Naturvejleder Torben Gang Rasmussen tager os med på en ca. 5 km lang rundtur i kuperet terræn,
hvor vi følger skovstier og skovveje. Arrangementet sluttes af med en fællessang i skovens hal.
Medbring evt. madpakke som kan nydes ved Ørnereden.

Dato og tidspunkt: Torsdag d. 11. juni kl. 10.00-12.00
Mødested: Ørnereden, Ørneredevej 55, 8270 Højbjerg
Pris: 0 kr.
Max. antal deltagere: 40
Arrangører: Marian Buhr og Birte Hørup Andersen (2076 4391)

STREET ART OG GAVLMALERIER I BRANDE

19. AUGUST

Vi får en guidet rundvisning på ca. 1½ time, hvor vi i mindre grupper ser på streetart og gavlmalerier.
Derefter spiser vi frokost på Cafe Tankefryd.
Ønsker du frokost, skal du ved tilmeldingen huske at indbetale 125 kr. på konto 7264 0001227599.
Husk kun at skrive dit navn.
Efter frokost er der en time til egen rådighed, som fx kan bruges til at se Bjørn Nørgaards ”Odins
Øje” ved Brande Højskole.
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Tidsplan
Afgang fra Musikhuset kl. 09.15, Viby Torv kl. 09.30 eller Horsens afkørsel v. slagteriet kl. 10.15.
Ankomst til Brande kl. 11.00. Frokost på Café Tankefryd kl. 12.30. Hjemkomst i Aarhus kl. 16.30

Dato og tidspunkt: Onsdag d. 19. august kl. 09.15-16.30
Mødested: Musikhuset, Viby Torv eller Horsens afkørsel v. slagteriet
Pris: 125 kr.
Max. antal deltagere: 70
Arrangører: Erik John og Birgit Kristensen (5082 0934)

HELDAGSTUR TIL SKAGEN

17. SEPTEMBER

Vi kører til Skagens Museum, hvor vi udover den faste udstilling skal se en specialudstilling af Anna
Ancher. Vi får en rundvisning på ca. 45 min. Derefter får vi mulighed for at gå rundt i Skagen by på
egen hånd, og på vejen hjem kører vi forbi Vesterhavet.
Du skal selv sørge for frokost, enten på café eller medbragt madpakke. Da det er en lang tur, er det
en god idé selv at tage kaffe/te og lignende med.
Tidsplan
Afgang fra Viby Torv kl. 07.45, Musikhuset kl. 08.00 eller Gudenå rasteplads kl. 08.40. Hjemkomst i
Aarhus kl. 18.30 og Viby Torv kl. 18.45.
Dato og tidspunkt: Torsdag d. 17. september kl. 07.45-18.45
Mødested: Musikhuset, Viby Torv eller Gudenå rasteplads
Pris: 0 kr.
Max. antal deltagere: 70
Arrangører: Karin Thrane (2231 4182) og Marianne Altschuler (2611 3262)
________________________________________________________________________________
HJEMLØSEVANDRING I AARHUS

6. OKTOBER

Vi tager på guidet hjemløsevandring i Aarhus, der starter ved Værestedet i Sydhavnen og slutter af i
Mølleparken. Guiderne er hjemløse, der fortæller ud fra deres egne erfaringer, og spørgsmål er
meget velkomne.
Vi går i hold på 20, og vi ser på, hvor mange hold der bliver efter tilmeldingsfristen.
Hjemløsevandringen tager ca. 2 timer.
Dato og tidspunkt: Tirsdag d. 6. oktober kl. 10.00.
Mødested: Værestedet, Jægergårdsgade 107, 8000 Aarhus C
Pris: 0 kr.
Max. antal deltagere: ubegrænset
Arrangør: Hanne Eriksen (2850 4701)
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ÅRSMØDE

7. OKTOBER

Vi mødes allesammen til et rundstykke og en velkomst, hvorefter der vil være en orientering om
pensionistarbejdet i BUPL. Derefter vil forfatter Svend Åge Madsen holde oplæg. Efter en sandwich
deler vi os i vores lokalafdelinger og vælger repræsentanter til landsudvalget samt evaluerer og
planlægger næste års aktiviteter. Husk tilmelding!
Dato og tidspunkt: Onsdag d. 7. oktober kl. 09.00-14.00.
Mødested: BUPL-huset, Kystvejen 17, Aarhus C
Pris: 0 kr.
Max. antal deltagere: ubegrænset
Arrangører: Birgit Friis (2288 8117) og Else Marie Møller

JULEFROKOST

9. DECEMBER

Dato og tidspunkt: Onsdag d. 9. december kl. 13.00
Mødested: BUPL-huset, Kystvejen 17, Aarhus C
Pris: 200 kr.
Max. antal deltagere: 60
Arrangør: Marianne Altschuler (2611 3262)
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PRAKTISKE INFORMATIONER
Tilmelding
Husk tilmelding til alle udflugter og arrangementer.
Tilmeldingen åbner 1 måned før arrangementet, kl. 12 på den førstkommende arbejdsdag. Tilmelding
skal ske 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. Husk at
skrive hvilket arrangement du melder afbud til.

Forplejning og betaling
Til tre arrangementer er der betaling for forplejning. Det drejer sig om turen til Trapholt og turen til
Brande, der begge koster 125 kr., samt julefrokosten, der koster 200 kr.

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 ved Musikhuset i Aarhus, Viby Torv, Gudenå rasteplads i Randers eller
Horsens afkørsel v. slagteriet.
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.
Spørgsmål?
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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