Program for sæsonen 2018-2019
Onsdag den 8. august 2018
Bustur på havnen med Palle Jørgensen, der er gammel havnearbejder. Han vil fortælle om sin tid på havnen, om
sammenholdet og solidariteten, og om den nye skulptur med havnearbejdere ved Mindet. Efter busturen spiser vi
medbragte sandwicher på havnen eller ved Ørnereden.

Onsdag den 12. september 2018
”Firs, fed og færdig” Hvorfor kede sig ihjel alene? Hvad er humor - kan den købes på tilbud? Om at nærme sig den
4. alder! En humoristisk filosoferen over det at blive gammel, pensioneret og fri.
Annemarie Hessellund Beanland

Onsdag den 10. oktober 2018
Flemming Møller Rejseforedrag om Bali – Gudernes Ø.
Oplev kulturen, en usædvanlig begravelsesceremoni, musikken, religionen, myten, kunsten,
dæmoner og underskønne danserinder. En rejse du aldrig glemmer.

Onsdag den 14. november 2018
At være mellem to kulturer og to religioner
Vejen ind i politik
Fatma Øktem

Onsdag den 12. december 2018
Det traditionelle julearrangement med mange lotterigevinster.
Underholdning ved Pia Voxtorp med Julens sange - som vi alle kender dem og elsker dem.
Et ”syng med” program krydret med Julehistorier.

Onsdag den 9. januar 2019
Viseaften med Christian Foged, folkemindesamler, foredragsholder, sanger og spillemand.
Livet i Aarhus i gamle viser. Med udgangspunkt i borgmester Bernhard Jensens bog med den samme titel,
præsenteres viser fra det gamle Aarhus.

Onsdag den 20. februar 2019
Den store årlige festmiddag i Langenæshusklubben!
God mad og festlig underholdning. ved Syngepigerne, der synger de skønne gamle sange og skaber
en Bakkens Hvile-stemning, hvor alle er velkomne til at synge med!

Onsdag den 13. marts 2019
Norsminde Fjord & Horsens Fjord.
Poul Marcus er professionel fotograf, og han vil tage os på en billedfortælling fra Norsminde, langs kysten til
Jyllands ”tå”, som stikker ned i Hosens Fjord. Rundt om Gyllingnæs og langs nordsiden af Horsens Fjord

Onsdag den 10. april 2019
Generalforsamling.

Onsdag den 8. maj 2019
Sommerudflugt

Bestyrelsen 2018-2019
Ruth Hansen (formand) B-3, tlf. 3032 0775
Grete L. Møller (kasserer) J-1 tlf. 2127 6331
Inger Børsen F-14, tlf. 6065 9111,
Peter Olesen A-12 tlf. 2857 9628
Hans Pedersen J-9 tlf. 2139 4208
Suppleanter: Torben Børsen F-14, tlf. 6064 4545
John Christensen F-13, tlf. 4016 8918

