
Kulturcirklens arrangementer efterår 2020 og foråret 2021. 

 

• Tirsdag den 15. september 2020 – kører vi en tur til Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum i 

Birk ved Herning. Vi skal her bl.a. se udstillingen ”Bjergtaget – Else Alfelt 110 år”.   

Vi har også mulighed for at se Museet Heart m.v. i området. 

Vi mødes ved museet kl. 12, hvor vi starter med lidt frokost i Heart Café og derefter går vi til 

udstillingen. Der vil blive arrangeret fælleskørsel. 

Tilmelding til Birte Sørensen evt. på mail birtevibeke@gmail.com  

 

• Torsdag den 12. november 2020 vil vi besøge Koldinghus, hvor vi skal se udstillingen ”Kongerækken 

med Jim Lyngvild”. 

Vi mødes ved museet kl. 11, Rundvisning m. guide fra kl. 11.15. Herefter finder vi et hyggeligt sted 

at spise frokost. Hvis vi kan nå mere, er der udstilling af afgangsprojekter fra Designskolen i Kolding, 

som også kunne være værd at se. 

Der vil blive arrangeret fælleskørsel. 

Tilmelding til Dorit Barreth evt. på mail klitly@hotmail.dk 

 

• Tirsdag den 12. januar 2021 besøger vi Kunstmuseet ARoS, hvor vi skal se udstillingen ” 

Jorn/Kirkeby”. Vi får guidet rundvisning. 

Vi mødes på ARoS kl. 11.   For dem der har lyst, kan vi mødes i Cafeen efter udstillingen. 

Tilmelding ved Rita Bisgaard, evt. på mail ritabisgaard@gmail.com  

 

• Mandag den 1. marts 2021 kl. 19,30 skal vi i teatret. Vi reserverer billetter til forestillingen ”King 

Lear” på Aarhus Teater. 

Vi vil foreslå at vi mødes i byen kl. 17 og spiser sammen inden vi går i teatret. Nærmere info 

senere. 

Der er bindende tilmelding og betaling til Rita Bisgaard, evt. mail ritabisgaard@gmail.com , da vi er 

nødt til at købe billetterne i god tid. 

 

• Torsdag den 22. april 2021 slutter vi forårssæsonen af med en tur til Gl. Estrup – Danmarks 

Herregårdsmuseum, i Auning. 

Vi mødes ved museet kl. 11.30, hvor vi starter med lidt frokost. 

Vi starter en guidet rundvisning kl. 13. 

Denne tur bliver med fælleskørsel.  

Tilmelding ved Dorrit Barreth, evt. på mail klitly@hotmail.dk 

  

Husk at sætte X i kalenderen de nævnte datoer. 

Vi vil som sædvanligt reklamere for arrangementerne på klubmøderne forud for arrangementerne, og vi vil 

også komme rundt med tilmeldingslister. 

Vi er altid åbne overfor forslag og ønsker fra medlemmerne. 

29. juli 2020/20.08.2020 

Hilsen, Rita, Dorit og Birte 
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