
Skanderborg-Odder Lærerkreds- kreds 131/pensionistfraktionen 

 

Program for forår 2019 

 

Rundvisning på Horsens Ny Teater 

Teatertorvet 1, 8700 Horsens 

Onsdag den 6. marts kl. 13.00 

Kør-selv-tur 

 

      
 

Horsens Ny Teater blev bygget i 1909. Teatret blev i mange år brugt flittigt til teaterstykker, operaer, 

balletforestillinger, koncerter og desuden som biograf. Fra 1978 stod den gamle bygning dog tom og 

ubrugt hen i en længere årrække frem til 1991, hvor teatret genåbnede efter en gennemgribende 

renovering. Renoveringen blev udført med respekt for de oprindelige detaljer, så fx er den originale 

loftskuppel i Store Sal, prydet med engle og stukornamentering, smukt bevaret. 

Siden genåbningen i 1991 har teatret lagt lokaler til mange – store og små – navne. Der er hvert år ca. 

200 arrangementer, og der kommer omkring 45.000 gæster i huset til alt fra rock- og popkoncerter 

over klassiske koncerter og opera til teaterstykker og foredrag. Derudover er der fokus på 

børnearrangementer. 

 

Rundvisningen tager ca. 1½ time. Efterfølgende vil der blive serveret kaffe/te og bolle i 

teatercafeen. 

 

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

 
Tilmelding senest 22. 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 (årsmødebeslutning 2016) – max. 50 deltagere. 

 

NB: Der er P-huse i nærheden af teatret: Bla. i Bytorv Horsens og i Levysgade P-Hus og en p-plads i 

Rædersgade: EuroPark P-plads – der er ikke så mange p-muligheder helt tæt ved teatret. 

Vælger man at tage med tog/bus til Horsens Banegård, kan man fra busterminalen der tage med bybus 

nr. 1 til stoppested nær teatret. Et oversigtskort udsendes sammen med deltagerlisten efter den 22. 

februar. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://i1.wp.com/horsensleksikon.dk/wp-content/uploads/HorsensNyTeater.jpg?ssl%3D1&imgrefurl=https://www.horsensleksikon.dk/horsens_ny_teater/&docid=YV-h-T2bsbJNjM&tbnid=xq3bd-yCZsaWnM:&vet=10ahUKEwjwkvL96tzfAhWHL1AKHTVmCzkQMwhAKA4wDg..i&w=608&h=338&bih=626&biw=1280&q=horsens ny teater&ved=0ahUKEwjwkvL96tzfAhWHL1AKHTVmCzkQMwhAKA4wDg&iact=mrc&uact=8


 

 

Aarhus Havn 

Havnerundfart i bus 

Torsdag den 9. maj kl. 16. 

Kør-selv-tur 

 

 
 
Oplev Aarhus Havn på nært hold på en 1½ times spændende busrundtur på Aarhus Havn. Turen 

giver et godt indtryk af de mange aktiviteter, der foregår på Aarhus Havn - en af Nordeuropas største 

havne og byens største arbejdsplads. Under hele turen fortæller en guide om de virksomheder, der 

passeres og de aktiviteter, der foregår på havnen.  

Efter rundturen kører vi til Hørning Kro og får lidt god ”mormormad”.  

Pris for ægtefælle/samlever (ikke medlemmer): 150 kr. 

Mødested: Havnecenteret, Vandvejen 7, 8000 Aarhus 

                   (Der skulle være fine p-muligheder ved Havnecenteret. Kørselsvejledning udsendes 

                    sammen med deltagerlisten efter den 24. april) 

.     
Tilmelding senest 24. 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. 

 

NB.: Er der tilmeldte, der ikke er selvkørende, vil vi efter tilmeldingen forsøge at arrangere 

samkørsel. Derfor bedes I give besked ved tilmeldingen, hvis I har brug for et lift. 

 

Efterårsprogrammet udsendes midt i juni, først når dette er jer i hænde, kan I tilmelde jer de to 

arrangementer. Sommerudflugten den 5. september går til Himmeland langs Limfjorden med 

rundvisning på herregården Hessel og besøg på Johannes V. Jensen Museet / Thits Mindestue. 

Den 14. november er der Årsmøde/Julefrokost på Sølyst. 

  


