
Seniorgruppens efterårsprogram 2021 

Med en vis bæven starter vi nu på et normalt efterårsprogram. Vi har i alt fire spændende 

udflugter, to i det jyske og to på Sjælland, hvoraf det ene samtidig er julearrangement, som endda 

dubleres. Flere er gengangere fra sidste år, hvor de jo som bekendt desværre blev aflyst. 

 

Husk at ”Bindende tilmelding” betyder, at du hæfter for betaling i tilfælde af for sent eller intet 

afbud. 

 

På grund af ferie bliver efterårsprogrammet udsendt lidt før, at du rent faktisk kan tilmelde dig, 

men kig forbi KIs hjemmeside i næste uge, og se om ikke arrangementerne er klar. 

 

Desværre har der været lidt problemer med tilmelding til generalforsamlingen d. 9. september. 

Det har set ud, som om man ikke behøvede at tilmelde sig (hvilket er nødvendigt af hensyn til 

stoleopsætning m.v.), og som om frokosten var gratis – det er den ikke, pris 130 kr. 

 

Det ser ud til, at problemerne er løst nu, så her kan du straks tilmelde dig! 

 

 

Onsdag d. 29. september Maltfabrikken, Maltvej 4-12, 8400 Ebeltoft. Direktør 
Kristian Krog fortæller om arbejdet med Maltfabrikken 
og tankerne bag 

 
 
Tirsdag d. 5. oktober DEUTSCH OHNE MÜHE. Besøg på Goethe-Institut og 

Sankt Petri Kirke, mødested Frederiksborggade 1, 1360 

København K.  

 
Onsdag d. 3. november  Besøg i Besættelsesmuseet og Aarhus Domkirke  

Mathilde Fibigers Have 2, 8000 Aarhus C. 

 
Mandag d. 29. november/ Julearrangement hos A. Petersen og Copenhagen  

Tirsdag d. 30. november  Distillery Kløvermarksvej 70, 2300 Kbh. S.  

Utraditionelle udstillinger og utraditionelt spisested! 

 

 

På gensyn til et spændende efterår! 

 

Venlig hilsen 

Seniorgruppens bestyrelse 



Maltfabrikken 
 
Maltfabrikken er et ikonisk stykke dansk industrihistorie, genopstået som et fællesskabende, 
gæstfrit og levende center for kunst, kultur og kreative erhverv. 
Den oprindelige fabrik blev grundlagt af købmand Søren Buchtrup Lundberg i 1861 og siden 
videreført af flere generationer af Lundberg-familien. Helt frem til lukningen i 1998 blev der 
produceret malt i Ebeltoft. Herefter forfaldt bygningerne og var en overgang truet af nedrivning.  
På borgerdrevet ildsjæle-initiativ blev Maltfabrikken overtaget af en nystiftet fond, med det formål 
at rejse midler til en gennemgribende restaurering og ombygning. Maltfabrikken skulle genopstå 
som Folkets Fabrik! – et sted for kunst, kultur og iværksætteri  https://maltfabrikken.dk/ 

Onsdag d. 29. september 
 
Program 
 
Kl. 10 Vi mødes ved hovedindgangen Maltvej 4-12, 8400 Ebeltoft, hvor direktør Kristian 

Krog vil fortælle om arbejdet med Maltfabrikken og tankerne bag. 
 
Kl. 12 – 13 Vi spiser frokost hos Karens Køkken, S.A. Jensen Vej 2-4, 8400 Ebeltoft, hvor en tapas 

tallerken er bestilt, 148, – kr. + drikkevarer.  
https://www.karens-koekken.dk/ 

 
Kl. 13.30 Tilbage på Maltfabrikken fortæller Inge Birkeholm om arbejdet med BMA: 

Med BMA er Syddjurs Bibliotek, Museum Østjylland og Ebeltoft Byhistoriske arkiv 
flyttet sammen i Danmarks første tværfaglige institution for kulturformidling. BMA 
bor på 3 etager i Maltfabrikkens gamle spiresale, som nu er forvandlet til en spiresal 
for fællesskaber, mangfoldighed, viden, samfundssind og folkeoplysning. 
https://maltfabrikken.dk/aktoer/bibliotek-museum-arkiv/ 

 
Kl. 14.30 Vi får kaffe/te og kage i Lundbergs Spisehus, 45, – kr. + kaffe/te. 

https://maltfabrikken.dk/aktoer/lundbergs-spisehus/ 
 
 
Priser og antal deltagere: Guider/rundvisning for Seniorgruppens regning.  
Fortæring for egen regning. Deltagerantal 25. 
 
Transport: Parkering ved fregatten S.A.Jensens Vej. 
 
Tilmelding: Bindende tilmelding via KI’s arrangementskalender, andre møder og besøg, senest den 
15. september.    
 
Evt. afbud til KI’s arrangementsafdeling på arrangementer@kulturoginformation.dk 
 
Nærmere oplysninger hos Kirsten Markers kirsten.markers@gmail.com eller Anne-Marie Schmidt 
ams@hss.dk  

https://maltfabrikken.dk/
https://www.karens-koekken.dk/
https://maltfabrikken.dk/aktoer/bibliotek-museum-arkiv/
https://maltfabrikken.dk/aktoer/lundbergs-spisehus/
mailto:arrangementer@kulturoginformation.dk
mailto:kirsten.markers@gmail.com
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DEUTSCH OHNE MÜHE 

Er du gået forbi den lange mur på hjørnet af Sankt Peders Stræde og Nørregade i København, og 
undret dig over, hvad der ligger bag den? 
Det kan du bl.a. få opklaret, når vi får en guidet rundvisning i Sankt Petri Kirke, som i mere end 400 
år har huset den tyske menighed i Danmark. 

Forinden besøger vi Goethe-Institut ved Kultorvet.  
Instituttet vil fremme kendskabet til tysk sprog og kultur og har en lang række tilbud, herunder et 
bibliotek, som er tilgængeligt for alle. 
Sidste år var dansk-tysk kulturelt venskabs år, og besøget på disse to kulturinstitutioner 
understreger dette. Alt foregår på dansk. 
 

Tirsdag d. 5. oktober 

Program 

 

Kl. 10.00 Rundvisning på Goethe-Institut, herunder bibliotek.  
 Frederiksborggade 1, 2. th, 1360 Kbh. K 
 Vi står klar udenfor opgangen fra kl. 9.50 
 www.goethe.de 
 
Kl. 11.00 Guidet rundvisning i Sankt Petri Kirke, hvor vi hører om både kirke og tilhørende 

skole. Sankt Peders Stræde 2, 1453 Kbh. K 
 www.Sankt-Petri.dk 

 
Kl. 12.30 Frokost på Restaurant Jacobsen, Kultorvet 2, 1175 Kbh. K 
 De tilbyder forskellige frokostretter til højst 100 kr. + drikkevarer 
 Jacobsen giver Ældresagsrabat til 4 personer pr. kort, så husk dit kort 
 
Der er 20 pladser, men der er mulighed for dublering samme dag, hvis der er interesse for dette. 
 
Pris og tilmelding: 
Rundvisningen i kirken er på Seniorgruppens regning, mens man selv betaler entre på 50 kr.  
Frokost for egen regning, men husk bindende tilmelding af hensyn til reservationen. 
 
Bindende tilmelding til rundvisninger og frokost sker på KIs arrangementskalender, andre møder 
og besøg, senest mandag den 20. september 2021.  
Samtidig indbetales 50 kr. enten via Mobilepay 363831, eller på konto 9570 12784503. Mærk 
indbetalingen Deutsch ohne mühe. 

Evt. afbud til KIs arrangementsafdeling på arrangementer@kulturoginformation.dk 
Yderligere oplysninger fås hos Annette Waterstradt, sommer18@gmail.com  

http://www.goethe.de/
http://www.sankt-petri.dk/
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Besøg i Besættelsesmuseet og Aarhus Domkirke  

Vær opmærksom på gældende corona restriktioner på tidspunktet for udflugten. For gæster i bil 
kan parkering i kælderen under Navitas eller under Dokk1 anbefales.     

Besættelsesmuseet ligger i nordfløjen til Kvindemuseet (nu Køn). Museerne har til huse i byens 
tredje rådhus opført 1856-57 efter tegninger af arkitekt og kgl. bygningsinspektør C.G.F. 
Thielemann. Efter at byens fjerde rådhus blev taget i brug i 1941 fungerede huset som politistation 
frem til 1984. Efter besættelsesmagten i 1943 beslaglagde huset, rykkede det tyske sikkerheds-
politi Gestapo ind. De kunne bruge de tidligere celler fra arresten til deres formål. Nogle af de 
grusomste forhør under besættelsen fandt sted her. Museet blev oprettet i 1982 af en privat 
forening. I 2011 blev museet en selvstændig afdeling under Den Gamle By. En guidet rundvisning i 
den nye udstilling, der åbnede august 2020, vil fortælle om Aarhus’ dramatiske besættelses-
historie med særlig fokus på dagligdag, modstandskamp og den nazistiske undertrykkelse.  

Aarhus Domkirke eller Skt. Clemens Kirke er med sine 93 meter landets længste kirke. Byggeriet af 
kirken tog sin begyndelse o. år 1200 og stod i første omgang færdig henimod år 1300. Fra 1449 til 
o. 1500 blev den forvandlet til en gotisk katedral dog med den oprindelige basilika bevaret. Kirken 
rummer desuden nogle af landets mest værdifulde billedskærerarbejder. I kirken står to impone-
rende gravminder, dels for rigsmarsk Jørgen Skeel til Gl. Estrup i koret og dels i det nordlige 
tårnkapel det store Marselis monument udført i hvidt marmor. En guidet rundvisning vil fortælle 
mere om kirkens og inventariernes historier.             

Onsdag d. 3. november  

Program  

Kl. 10.00 – 11.30 Besættelsesmuseet, Mathilde Fibigers Have 2, 8000 Aarhus C.  
  Rundvisningen starter kl. 10.00. 

Kl. 11.45 – 13.00  Frokost på Landcafé, Studsgade 6B, 8000 Aarhus C. Der serveres en 
 måltidssalat med varmrøget laks med pesto og brød til 139 kr. Dertil 
kommer drikkevarer efter eget valg. Betales individuelt på stedet. 

Kl. 13.15 – 14.30 Aarhus Domkirke, (tårnindgangen), Store Torv, 8000 Aarhus C.  
  Rundvisningen starter 13.15. 

Kl. 15.00 – ca. 16 Eftermiddagskaffe på KØN café, Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus C. 
(Tidligere Kvindemuseets café)  Kaffe/te og kage til 50 kr. Betales 
 individuelt på stedet. 

Pris: 75 kr. i entre ved Besættelsesmuseet. Rundvisning på 750 kr. betales af foreningen. 
Rundvisning i Domkirken koster 700 kr., der ligeledes betales af foreningen.  

Max. 25 deltagere. Bindende tilmelding via KI’s arrangementskalender, andre møder og besøg, 
senest den 27. oktober. Tilføj i Bemærkninger om du ønsker eller tilbyder kørelejlighed. 



Samtidigt indbetales 75 kr. på MobilePay 363831 eller Seniorgruppens konto 9570 12784503. 
Tilføj kommentar: Domkirken. 

Evt. afbud til Dorte eller Leif. 

Yderligere oplysninger hos: Leif Dehnits dehnits@yahoo.dk tlf. 2141 4415 eller Dorte Vind 
dortevind@gmail.com tlf. 3069 3907 
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Julearrangement hos A. Petersen og Copenhagen Distillery 
 

Det er lykkedes at aftale et julearrangement igen hos A. Petersen www.apetersen.dk i stedet for 

sidste års, som desværre måtte aflyses. Sidste år var der så stor tilslutning, at vi i år har besluttet 

at udbyde to datoer fra start.  

 

På første sal skal vi se udstillingen “Korridor” med arkitekt Laura Mazanti og papirklipper/kunstner 

Peter Callesen (http://www.petercallesen.com/ ), samt billedkunstnerne Marianne Grønnov og 

Anne Riis Bovbjerg. Udstillingen tager tematisk udgangspunkt i papir og rum, og spørger: Kan papir 

og håndværk iscenesættes så publikum oplever rum og rumlighed på en helt ny måde? 

Med udgangspunkt i arkitekturen i det 450 m2 store udstillingsrum kan udstillingen både 

opleves som en stor sammenhængende installation, men også som enkeltværker og 

enkeltinstallationer. Alle værker forholder sig dermed direkte til rummets arkitektur og forholdet 

mellem krop, flade og rum (Store sal). 

Desuden får vi en lille ekstra udstilling: ”Afgang ’21”, hvor 15 afgangsstuderende fra KADK Craft, 

Glas- og Keramikskolen på Bornholm viser afsluttende projekter og værker i Lille sal.  

Mere info: https://www.instagram.com/ba21_kglakademi/  

 

Stueetagen i bygningen er også indrettet som en udstilling, men her er tingene til salg.  

AP. Serien er møbler med fokus på kvalitet, håndværk og faglig respekt, og der er kig ind til 

værkstederne. 

 

Derefter går vi over hos naboen, Copenhagen Distillery,  www.copenhagendistillery.com , hvor vi 

skal spise frokost.  

Vi starter imidlertid med en velkomstdrink, og vi hører om arbejdet i destilleriet. De laver både 

akvavit, gin og whisky.  

Restproduktet fra destilleriet bruges som foder til grise og høns, som efter slagtning leveres til 

Folkets Madhus, som tilbereder frokosten. Den består af et bredt udvalg af charcuteri, syltegrønt 

og forskellige cremer som f.eks. aioli. Hertil smør og hjemmebagt brød. Der er fokus på de gode 

råvarer, som er økologiske. Både Michael Museth fra Folkets Madhus og Sune Urth fra destilleriet 

er kendt fra DR-serien ”Madnørderne”. 

 

Vi kan ikke komme ind i selve destilleriet, men der er et kæmpe vindue, så vi kan se ind, derfra 

hvor vi spiser. 

 

Der er en lille butik med salg af stedets produkter, priser 300 – 3000 kr. 

 

 

HUSK at vælge den foretrukne dato ved tilmelding 

( - og vær forberedt på eventuelt at blive spurgt om mulighed for datoskift)  

http://www.apetersen.dk/
http://www.petercallesen.com/
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Mandag d. 29. november/Tirsdag d. 30. november 

 

Program 

 

Kl. 10.50  Ankomst hos A. Petersen, Kløvermarksvej 70, 2300 Kbh. S 

 

Kl. 11 – 12.15  Opdeling i to grupper, som skifter undervejs: 

A: Rundvisning i udstillingerne ”Korridor” og ”Afgang ’21”  

B: Rundtur i værksteder og butik, nærmest en udstilling i sig selv 

 

Kl. 12.30  Velkomstdrink og frokost inkl. et glas vin eller en øl, samt 2 eksempler 

på destilleriets kunnen. Herunder også oplæg om destilleriets 

forskellige funktioner 

 

Baren er åben, hvis nogen ønsker at supplere – eller måske en drink 

eller cocktail efter frokost? 

 

Priser og antal deltagere: 

Arrangementet gennemføres ved mindst 20 deltagere, og der er plads til højst 45 pr. dag. Entre 

hos A. Petersen er 60 kr. pr. person, som betales af den enkelte, omvisning 3.000 kr. betales af 

Seniorgruppen. 

Copenhagen Distillery: Velkomstdrink, frokost inkl. et glas øl eller vin, og to smagsprøver, samt 

oplæg om destilleriets arbejde. I alt kun 300 kr. pr. person, som betales af den enkelte.  

Eventuelt yderligere drikkevarer for egen regning. 

 

Transport: Linie 37 går fra hovedbanegården og lige til døren. Desværre går den kun en gang i 

timen, men afgang 10.32 passer perfekt med ankomst 10.50. Hjemturen er også kun en gang i 

timen klokken tre minutter i hel. 

Man kan jo også deles om en taxa tilbage.  

Der er masser af parkeringspladser, nogle få gratis udenfor, eller 15 kr. pr. time inde på pladsen 

 

Handicapadgang: Der er desværre ikke adgang til udstillingen Korridor, da lokalet er på 1. sal uden 

elevator. Man kan godt komme ind i butikken, som i sig selv er en smuk udstilling. Der er fin 

adgang til destilleriet og dermed frokosten.  

 

Betaling ved tilmelding: Entre hos A. Petersen samt fortæring, i alt 360 kr.  

Indbetaling enten via mobilepay 363831, eller på konto 9570 12784503. Mærk indbetalingen jul. 

Bindende tilmelding via KI’s arrangementskalender, andre møder og besøg, senest den 15. 
november.  

Evt. afbud til KIs arrangementsafdeling på arrangementer@kulturoginformation.dk 

Nærmere oplysninger hos Susy Tastesen susytastesen@hotmail.com  
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