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Program for efteråret 2017 

DM seniorer Midtjylland inviterer hermed medlemmerne til efteråret arrangementer. 

Du kan deltage i alle arrangementerne, hvis du er seniormedlem af DM og betaler seniorkontingent  

og samtidig er medlem af DM seniorer Midtjylland.  

Du kan blive medlem ved at gå ind på DM's hjemmeside/seniorer og udfylde en tilmeldingsblanket samt 

sende den til joergen.eie@gmail.com.  

 

Det koster ikke ekstra at være medlem. 

 

     
 

19. september kl. 16:00. Teatertur til Teater KATAPULT.  
Indledning ved teaterchef, Torben Dahl. Foredraget foregår i DM’s lokaler Vesterbro torv 1-3. 7. sal Aarhus C. 

Middag ved Spiselauget på Godsbanen, Skovgårdsgade 3, Aarhus C.  

Overværelse af forestillingen: Human Nature. Se yderligere om forestillingen på: katapult.dk/human-nature  

 

Pris inkl. middag ca. 160 kr. Max. 20 deltagere. Tilmelding: Tidligst den 17. august og senest den 30. august. 

Tilmelding på joergen.eie@gmail.com. Ledsager er velkommen. 

11. oktober kl. 14:00. Naturtur: "Kan en pensioneret magister overleve i den danske natur?"   
Biolog Peter Magnussen tager os med på tur i Moesgaard Skov. Han fortæller bl.a. om spiselige svampe og 

krydderurter. Og der vil blive tid til en kop termokaffe og et stykke kage, sådan som det hører sig til på en  

rigtig skovtur. Mødested: Ørnereden. 

15. november kl. 14:00. Ét af oldtidens Syv Vidundere: Mausoleet i Halikarnassos.  
Foredrag om udgravningen og de mange fund ved Professor emeritus i Klassisk Arkæologi, Poul Pedersen. 

6. december kl. 12:00. Generalforsamling samt foredrag: Nyheder og falske nyheder om Palmemordet ved 

journalist og forfatter Paul Smith. 

Dette er blot en oversigt over de kommende arrangementer. Der vil senere komme en mere udførlig beskrivelse af 

de enkelte arrangementer. Ændringer i programmet kan forekomme. 

God sommer til alle. Vi håber at se rigtig mange til efterårets arrangementer. 

 

Vel mødt – med venlig hilsen Bestyrelsen for DM seniorer Midtjylland  

Yderligere information ved Jørgen Eie Christiansen tlf.: 29 71 44 23 
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