
FOFs Kulturdage
3 tirsdage kl. 9.30-12.00 

27. september + 25. oktober + 22. november

FOFs telefontid 
Mandag - torsdag  Kl. 10-14
Fredag   Lukket
Mail: f@f-djursland.dk

FOF Djursland
Torvet 1 
8500 Grenaa
Tlf. 8632 5588
www.fof-djursland.dk

ENDELIG må vi bevæge os 
frit og tage på udfl ugter og 
rejser rundt om i vores dejlige 
Danmark og ud i den store 
Verden. 

Se vores spændende tilbud 
her og læs mere på 
fof-djursland.dk

Vi glæder os til at tage dig 
med på unikke oplevelser i 
FOFs rejsefællesskab. 

Hent detaljerede programmer 
på fof-djursland.dk

Musical “Margrethe“ på 
Det Kongelige Teater, 
Gl. scene
Kulturguide Bente Elisabeth 
Endresen.
Fredag 30. juni + lørdag 1. juli 
Tilmeld dig interesseliste.

Lys over Skagen - kunst, 
natur og middag på 
Brøndums
Turguide tidligere turistchef 
Arne Zachariassen.
Holdnr. 222077 - bustur 
Fredag 9. september 
Kl. 8.00-20.00. 
Pris kr. 1.250.

Eventyrlige oplevelser i 
København og Odense
Holdnr. 222079. 
Fredag 2. december + 
lørdag 3. december
CLAY Keramikmuseum, West 
Side Story i Operaen, Statens 
Museum for Kunst, Eventyrligt 
julemarked.
Pris kr. 3.250 pr. person i delt 
dobbeltværelse.

Opdagelses- og livsnyder-
rejse til midt-italien 
maj 2023
Kulturel og gastronomisk 
guide Torben Folkmann
Holdnr. 231075. 
Tilmeld dig interesseliste. 

Rejser og udfl ugter

Livslang
læring

Fællesskab
giver 

livskvalitet

Motion
til hjernen

P.S. Krøyer: Roser 
Foto af Skagens Kunstmuseum

Interesseliste 
Tilmeld dig uforpligtigende interesseliste og modtag endeligt 
program med pris snarest det ligger klar efterår 2022.



FOFs Kulturdage
I et hyggeligt fællesskab møder du 3 inspirerende og oplysende 
foredragsholdere, der fører dig rundt om forskellige spænden-
de emner og som giver dig stof til eftertanke. 

Tilmeld dig samlet til disse 3 formiddage, hvor samværet er i 
højsæde. Vi skal hver gang være i Mommerne i Pavillonen og 
starter med kaffe/te, en morgenbolle med smør og marmelade 
samt isvand. Herefter foredrag med en lille pause i midten og 
med mulighed for at stille spørgsmål til sidst. 

Kom og vær med og bliv klogere på emner, som kan give dit liv 
mere indhold og mening. 

Forfatter og psykolog Anne 
Knudsen fortæller om dig-
teren Jens Rosendals liv og 
digtning. 
Alle kender Jens Rosendals 
store kærlighedssang ”DU 
KOM MED ALT DET DER VAR 
DIG”.  

I foredraget fortælles histo-
rien bag sangen, og vi hører 

om Jens Rosendals opvækst i 
Indre Mission, om den svære 
kærlighed til en anden mand, 
om ikke at være modig nok 
– og hvad han vil sige til de 
unge i dag.

Undervejs synger vi en række 
af Jens Rosendals salmer og 
sange. 

Du kom med alt det der var dig
Tirsdag 27. september kl. 9.30-12.00
Foredragsholdere: Anne Knudsen og Steen Valgreen-Voigt

Frisk luft og saltvand på badehotel  
til borgerskabet
Tirsdag 25. oktober kl. 9.30-12.00
Foredragsholder: Benno Blæsild   

Læger uden Grænser
Tirsdag 22. november kl. 9.30-12.00
Foredragsholder: Fra læger uden grænser

Også borgerskabet opsøgte 
de kurbade og badehoteller 
langs den jyske vestkyst, 
der blev bygget som på en 
perlerække og blev populære 
omkring 1930’erne. Den slags 
havde ellers tidligere kun væ-
ret for de få, der havde råd. 

Det er i den historiske ramme, 
at TV2’s populære tv-serie 
“Badehotellet“ udspiller sig. 

Benno Blæsild, der har fun-
geret som historisk konsulent 
på manuskripterne, sætter 
seriens intriger ind i en histo-
risk ramme. 

Han fortæller om dagligdagen 
i mellemkrigstiden krydret 
med anekdoter fra arbejdet 
med at passe dramaet ind i 
de historiske rammer og give 
et dækkende billede af tiden.

Har alle ret til lægehjælp? 
JA siger Læger uden 
Grænser.
Alle udsendte arbejder 
sam men med lokale Læger 
uden Grænser-kolleger om at 
redde liv der, hvor behovet er 
størst og mener, at alle har ret 
til lægehjælp – uanset etnisk 
baggrund, køn, religion og 
politisk overbevisning. 

Samtidig kæmpes der for at 
give bedre adgang til livsvigtig 
medicin – og det er blot en af 

de mange opgaver Verdens 
største medicinske, humani-
tære nødhjælpsorganisation 
har. 

Hvem er de? 7.000 læger, 
sygeplejersker, jordemødre, 
logistikere og andet relevant 
personale er hvert år i felten 
for at hjælpe mennesker i 
nød. Fra Danmark har vi årligt 
omkring 80 udsendelser. 

Hør om Læger uden Græn-
sers arbejde i felten. 

Grenaa               
Hold: 222030
3 tirsdage 
Kl. 9.30-12.00           

Datoer 
27. september  
25. oktober  
22. november

Pris
Kr. 495 inkl. forplejning

Pavillonen - Store Momme 
Kærvej 11
8500 Grenaa


