
DM-Seniorklub Jylland 
www.dm.dk/seniorklubjylland  

Nyhedsbrev  april 2015 

April - brev 
Møder i april 

Tirsdag den 7. april  2015 kl. 14:00 – 16:00     og 

 Onsdag en 22. april kl.16:00 – 22:00  
DM’ s lokaler, Vesterbro Torv 1 – 3, 7. sal Aarhus C 

Ledsager er velkommen. Husk tilmelding på finn.ellen.62@gmail.com 

 

Program:  Den 7. april kl. 14:00: 

 Orientering fra bestyrelsen 

 ”Jomfru i Fugleham”  hedder en bog skrevet af Lars Aabo, der holder foredrag herom.  

Bogen er en biografi om maleren Elise Konstantin – Hansen. Bogen udkom 

i 2007 og var oprindeligt tænkt som en registrering af hendes arbejder, men 

udviklede sig i flere retninger – særligt på grund af et stort efterladt 

skriftligt materiale. Elise Konstantin – Hansen, der havde sin rod i  

kunstnermiljøet i den udklingende guldalder og i den grundtvigianske kreds 

omkring Vartov og præsten P. A. Fenger i  Vor Frelser Kirke, kom til at 

opleve det moderne gennembrud og nåede både personligt og som kunstner 

at falde nogenlunde til ro efter det. 

 

Program: Den 22. april kl: 16:00 

 Orientering fra bestyrelsen 

 Teater eftermiddag og aften.  Vi skal kl. 19:30 ind at se August Strindberg’ s  vandringsdra-

ma” Til Damaskus” fra 1898. Det er med teatergruppen STORMEN. Vi mødes i DM’ s loka-

ler kl. 16:00 og har før forestillingen to causerier: Stormens stifter, leder og hovedskuespiller, 

Ove Raskmark, vil causere lidt over teatergruppens 25 årige historie. Ove Pedersen, bærende 

Stormen - skuespiller vil fortælle lidt om aftenens forestilling. ” Til Damaskus”  er en frugt af 

Strindberg’s  såkaldte ”inferno-krise” i 1890’ erne efter hans første ægteskab med skuespille-

ren Siri von Essen, havde fået en dramatisk afslutning. Strindberg havde fundet sig en ny 

kone, den østrigske rigmandsdatter Fridah von Uhl, der var katolsk opdraget. Selv havde 

Strindberg nu forladt sin mere naturalistiske tilgang til litteratur( f.eks. Frk. Julie) og orien-

teret mere symbolistisk og religiøst. At  ”Til Damaskus” er et vandringsdrama betyder bl.a. , 

at hovedpersonen – DEN FREMMEDE – bevæger sig fra sted til sted – lidt som i katolske 

passionsspil. Der er dog ikke tale om bibelske personer, men om nutidige, og DEN 

FREMMEDE når frem til et vendepunkt og går samme vej tilbage. 

 

 Efter de to causerier, som vil foregå i lokale 1 og senere i lokale 2, vil der blive mulighed for 

lidt mad og derefter bevæger vi os hen til forestillingen. 

 Det er nødvendigt med tilmelding med bestilling af billetter og mad. Det sker på mail til : 

finn.ellen.62@gmail.com  eller på telefon  86211233, hvor også yderligere oplysninger kan fås 

Desuden vil yderligere oplysninger vil blive givet på mødet den 7. april og ellers ved starten af 

mødet den 22. april. 

   

 

Vel mødt – med venlig hilsen bestyrelsen for DM – Seniorklub Jylland 

Kommende arrangementer:   Næste arrangement bliver den 20. maj med besøg og rundvisning på det Ny 

Moesgaard. 
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