
 

Skanderborg-Odder Lærerkreds- kreds 131/pensionistfraktionen 

 
Program for forår 2020 

 
Foredrag med Ole Lauridsen 

’60+ og en ny begyndelse’ 

Tirsdag den 3. marts kl. 14.15 – 16.15 
Restaurant ”Sølyst” Sølystvej 32 Skanderborg.  

 

                
 
Ole Lauridsen var frem til 31.1.2019 ansat som lektor ved Center for Undervisning og Læring, Aarhus 

BSS, Aarhus Universitet. Oprindelig mag.art. i ældre tysk sprog, blev 1978 ansat på Handelshøjskolen 

i Århus, nu Aarhus Universitet, underviste og forskede her i moderne tysk sprog.  

I 2008 skiftede han fagspor til læring og undervisning med særlig fokus på hjernen og læring.  

Gennem 16 år var han desuden ankermand på P4’s Sproghjørnet og har i snart 30 år. holdt foredrag. 

 

Program: 

Kl. 14.15 Foredrag 1. del. Her gives en bunke letfordøjelig information om hjernen, om   

                hukommelsen og om hjernens aldring 

Kl. 15.00 Kaffepause 

Kl, 15.15 Foredrag 2. del. Budskabet er, at hjernen skal holdes i gang, men hvorfor egentlig?  

                Og hvad kan man gøre? De spørgsmål tages der fat på, og der vil blive givet en håndfuld 

                tips og tricks til det daglige hjernearbejde – og til at få bugt med de mange fordomme der  

                eksisterer om hjernen og aldring - også blandt os ældre. 

 

 Pris for ægtefælle/samlever (ikke medlemmer): 75 kr. 

Tilmelding senest 18. februar til Karin Nielsen – ikke til kredskontor:  

E-mail: karinmn@stofanet.dk  Mobil: 20 21 27 29  Fastnet: 75 62 77 27  

 

Tilmeldingen foregår efter ”først til mølle-princippet”, hvor medlemmer har fortrinsret i 

forhold til ikke-medlemmer (max. 50 deltagere.) 

 

 

 

 

 



 

 

 
En forårseftermiddag ud i det blå. 

Onsdag den 29. april kl. 12 – 17 

Afgang med bus fra Skanderborgs Station 

 

 

        

Fjordenhus er Olafur Eliassons ikoniske bygning på               Fra luften ligner Nørremarkskirken en hjertemusling - fra         

Vejles havnefront - første bygning tegnet af kunstneren.         hovedvejen ligner den et skib med kirketårnet som mast.  

Bygningen er hovedsæde for Kirk Kapital A/S                        Kirkens indre er udsmykket af kunstneren Peter Brandes 

Vi vil på turen først besøge Fjordenhus i Vejle, hvor vi får tid til selv at bevæge os rundt og se 

bygningen både udenfor og indenfor. Vi havde egentlig tænkt på at få en rundvisning der, men prisen 

for en sådan er så ublu høj, at vi fravalgte det. Vil man læse om stedet inden besøget, kan denne 

hjemmeside anbefales: www.fjordenhus.dk. Efterfølgende kører vi videre til Nørremarkskirken i 

udkanten af Vejle, hvor vi også kigger indenfor og bla. får set Peter Brandes mange udsmykninger i 

kirken. Herefter fortsætter turen ad de smukke østjyske veje videre til ”Det Gamle Posthus” i 

Brædstrup, hvor der i 2019 blev indrettet restaurant i den renoverede posthusbygning. Her vil vi 

indtage vores kaffe. Derfra går turen tilbage til Skanderborg, og hvis tiden er til det, tager vi lige en 

afstikker til Den Genfundne Bro, som er beliggende lidt øst for Brædstrup.  

Pris for ægtefælle/samlever (ikke medlemmer): 100 kr. 

Tilmelding senest 15. april til Karin Nielsen – ikke til kredskontor:  
 

E-mail: karinmn@stofanet.dk  Mobil: 20 21 27 29  Fastnet: 75 62 77 27  

 

Tilmeldingen foregår efter ”først til mølle-princippet”, hvor medlemmer har fortrinsret i forhold 

til ikke-medlemmer (årsmødebeslutning 2016) - max 50 deltagere. 

 

Efterårsprogrammet udsendes midt i juni. Først når dette er jer i hænde, kan I tilmelde jer 

arrangementerne der.  

Sommerudflugten bliver den 3. september, den går til Danmarks Flymuseum og Stauning Whisky  

Midt i november - dato endnu ikke fastsat - er der Årsmøde/Julefrokost på Sølyst. 

  

 

http://www.fjordenhus.dk/

