
Som det fremgår af programmet, prøver vi med et tema om Grønland. I alt 

4 gange skal vi høre forskellige mennesker fortælle om deres oplevelser i 

Grønland over en længere periode. 

SEPTEMBER     

TIRSDAG DEN 3. 

Vi fortsætter med petanque på Østergård. Der er kaffe i Værestedet kl. 

15.15, så der er mulighed for kortspil for interesserede. 

TIRSDAG DEN 10. 

Torkild Knudsen Øster Alling har tidligere været journalist i Nuuk. Han 

fortæller om, hvordan han har oplevet det grønlandske samfund og om sit 

arbejde som journalist i Grønland gennem 13 år. 

TIRSDAG DEN 17. 

Hyggeeftermiddag med mulighed for bob, terningspil og kortspil  

TIRSDAG DEN 24. 

Rasmus Mannerup Jørgensen har rejst med Siriuspatruljen i Nordgrønland. 

Han vil fortælle om sit spændende arbejde ved Siriuspatruljen og vise en 

masse flotte billeder fra turen. Pris 50 kr. 

OKTOBER 

TIRSDAG DEN 1. 

Hyggeeftermiddag med mulighed for bob, terningspil og kortspil. 

Kaffepengene går til ”støt brysterne” 

TIRSDAG DEN 8. Kaffepengene går til ”støt brysterne” 

Bo Borgnæs har arbejdet gennem 30 år i det grønlandske politi. Ud over at 

vise billeder fra området omkring Uummannaq fortæller han om, hvordan 

han har oplevet det grønlandske samfund.  

TIRSDAG DEN 15. 

Hyggeeftermiddag med mulighed for bob, terningspil og kortspil  

TIRSDAG DEN 22. 

Lægeparret Lone Maarbjerg og Henrik Krüger Mørk har virket som lægevikar 

i Upernavik langt mod nord i Grønland. De fortæller om deres tid som læger i 

Upernavik krydret med flotte naturbilleder.  

TIRSDAG DEN 29. 

Bord/bænksæt køres ind og Østergård gøres vinterklar. Efterfølgende er der 

gule ærter. Prisen fastsættes senere. Tilmelding nødvendigt. 

NOVEMBER 

TIRSDAG DEN 5. 

Hyggeeftermiddag med mulighed for bob, terningspil og kortspil. 

TIRSDAG DEN 12. 

Birthe Jensen fortæller om sit hjælpearbejde på Filippinerne og viser billeder 

fra det seneste besøg. 

TIRSDAG DEN 19. 

Karsten Pedersen fortæller om deres rejse New Zealand rundt. Der vil blive 

vist masser af spændende naturbilleder.  

TIRSDAG DEN 26. 

Hyggeeftermiddag med mulighed for bob, terningspil og kortspil. 

 

 



DECEMBER 

TIRSDAG DEN 3.   

Pastor Jørgen Gleerup tager hul på december måned med et causeri med 

sange og fortællinger. Han kalder det ”Jul på Djursland og andre steder”. 

TIRSDAG DEN 10.    

Hyggeeftermiddag med mulighed for bob, terningspil og kortspil. 

TIRSDAG DEN 17. 

JULEFROKOST. I år skal vi igen være i  hyggeligt selskab med Trækfuglene. 

Prisen er 150 kr. Husk at medbringe en lille gave til pakkespillet. Tilmelding. 

Bent Sølyst tlf. 86 31 77 94 eller Henning Kristensen tlf. 86 38 14 18  

 

 

 

Tirsdagsklubben er en forening hvor alle interesserede kan deltage uanset 

alder. De fleste deltagere er dog +60. 

Foredrag og hyggeeftermiddage holdes hver tirsdag i Værestedet ved 

Aktivitetshuset på Niels Iuuls Plads. 

Kl. 14 – 16 med en kaffepause ca. kl. 15. 

Der er ingen medlemskontingent, men man betaler 15 kr. for kaffe med brød 

fra Fjellerup Bageri. 
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