
Januar 2020. 
 

Torsdag den 9. januar kl. 15 – 15.50.” Torsdagskoncert”.   

Hørgårdens Husorkester spiller under ledelse af Poul B. Christensen for beboere, 

pårørende og andre interesserede. 

 

Lørdag den 11. januar kl. 15 – 16.30. Nytårskoncert.  Hørgårdens Husorkesteret 

spiller op til  en festlig nytårskoncert. Karen Bjørnskov vil deltage som solist. 

Der serveres champagne og kransekage. Pris kr. 50. 

 

Tirsdag den 14. januar kl. 17 – 19. Højskolesang. 

Vi skal synge de dejlige sange fra højskolesangbogen under ledelse af pianist 

MartinHjalmer Nielsen. Der er efterfølgende mulighed for et let måltid. Gratis 

adgang. 

 

Torsdag den 16. januar kl. 15 – 15.50 ”Torsdagskoncert.” 

Hørgårdens Husorkesteret spiller under ledelse af Poul B. Christensen for beboere, 

pårørende og andre interesserede. 

 

Onsdag den 22. januar kl. 14.30. Film: 

Billetter kr. 35,00 med film, kaffe og sødt købes ved indgangen. 

 

Torsdag den 23. januar kl. 15 – 15.50 ” Torsdagskoncert.” 

Hørgårdens Husorkester spiller under ledelse af Poul B. Christensen for beboere, 

pårørende og andre interesserede. 

 

Tirsdag den 28. januar kl. 15: Gudstjeneste i nr. 15 

 

Torsdag den 30. januar kl. 15 – 15.50 ”Torsdagskoncert.” 

Hørgårdens Husorkester spiller under ledelse af Poul B. Christensen for beboere, 

pårørende og andre interesserede. 

 

Torsdag den 30. januar kl. 17 – 19. ”Fyraftensjazz.” 

med efterfølgende tilbud om køb af suppe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Februar 2020 
 

Tirsdag den 4. februar kl. 17. Årsmøde i Lokalrådet. 

Der serveres kaffe og kage. 

 

Tirsdag den 4. februar kl. 18.45 ”Livestreaming af foredrag fra Århus 

Universitet: Einsteins relativitetsteori”  fra. kl.19.00 – 21.00. 

Gratis adgang. Der kan købes kaffe. 

 

Onsdag den 5. februar kl. 15.30 Film: 

Billetter kr. 35,00 med film, kaffe og sødt kan købes ved indgangen. 

 

Torsdag den 6. februar kl. 15 – 15.50. ”Torsdagskoncert”. 

Hørgårdens Husorkester spiller under ledelse af Poul B. Christensen for beboere, 

pårørende og andre interesserede. 

 

Fredag den 7. februar kl. 12 – 13.30. Buffet 

Musikalsk underholdning. 

Menu og pris: se opslag i cafeen. Tilmelding i cafeen og på 

tlf. 23380783. 

 

Tirsdag den 11. februar kl. 15.30 – 17.00 Højskolesang. 

Vi skal synge de dejlige sange fra højskolesangbogen under ledelse af pianist Martin 

Hjalmar Nielsen. Gratis adgang. 
 

Fredag den 14. februar kl. 12. ” Valentin Buffet.” 

En frokostbuffet for pensionist fra 65 – 70 år med musikalsk underholdning. Der er 

gratis adgang. Tilmelding i cafeen og på tlf. 23380783 

 

Tirsdag den 18. februar kl. 18.45 ”Livestreaming af foredrag fra Århus 

Universitet: Kvantecomputeren”. Gratis adgang. Der kan købes kaffe. 

 

Onsdag den 19. februar kl. 15.30. Film: 

Billetter kr. 35,00 med film, kaffe og sødt købes ved indgangen. 

 

Torsdag den 20. februar kl. 15 – 15.50 ”Torsdagskoncert”. 

Hørgårdens Husorkester spiller under ledelse af Poul B. Christensen for beboere, 

pårørende og andre interesserede. 

 

Mandag den 24. februar kl. 15 afholder Foreningen ”Hørgårdens Venner” 

generalforsamling i cafeen. 

 

Tirsdag den 25. februar kl. 15: Gudstjeneste i nr. 15. 

 



Torsdag den 27. februar kl. 15 -15.50 ”Torsdagskoncert”. 

Hørgårdens Husorkester spiller under ledelse af Poul B. Christensen for beboere, 

pårørende og andre interesserede. 

 

Torsdag den 27. februar kl. 17 – 19 ”Fyraftensjazz”. 

Efterfølgende er der tilbud om køb af suppe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marts 2020 

 

Tirsdag den 3. marts kl. 18.45. ”Livestreaming af foredrag fra Århus 

Universitet: Det er bare virus” fra kl. 19.00 – 21.00. Gratis adgang. Der kan 

købes kaffe. 

 

Onsdag den 4. marts kl. 15.30 Film: 

Billetter kr. 35,00 med film, kaffe og sødt købes ved indgangen. 

 

Torsdag den 5. marts kl. 15 – 15.50 ”Torsdagskoncert”. 

Hørgårdens Husorkester spiller under ledelse af Poul B. Christensen for beboere, 

pårørende og andre interesserede. 

 

Fredag den 6. marts kl. 12 – 13.30 ”Buffet”. 

Musikalsk underholdning. 

Menu og pris: se opslag i cafeen. Tilmelding i cafeen og på tlf. nr. 23380783. 

 

Tirsdag den 10. marts kl. 15.30 – 17.00  ”Højskolesang”. 

Vi skal synge de dejlige sange fra højskolesangbogen under ledelse af pianist Martin 

Hjalmar Nielsen. Gratis adgang. 

 

Tirsdag den 10. marts kl. 18.45. ”Livestreaming af foredrag fra Århus 

Universitet: Fremtidens natur fra kl. 19.00 – 21.00. Gratis adgang. Der kan 

købes kaffe. 

 

Torsdag den 12. marts kl. 15 – 15.50 ”Torsdagskoncert”. 

Hørgårdens Husorkester spiller under ledelse af Poul B. Christensen for beboere, 

pårørende og andre interesserede. 

 

Onsdag den 18. marts kl. 14 – 16. Billedforedrag ved cand. mag. historiker Steen 

Ivan Hansen om Sønderjylland og genforeningen i 1920. 

I år er det 100 siden Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Denne historiske 

begivenhed havde sin forklaring i første verdenskrig, hvor det tyske nederlag banede 

vejen for at lægge grænsen efter befolkningens nationale sindelag. 

 

Mandag den 23. marts kl. 18 ”GIRLS NIGHT”. 

Et spændende arrangement med lidt mode, et let måltid og et glas vin. Gratis adgang. 

 

Tirsdag den 25. marts kl. 15: Gudstjeneste i nr. 15 

 

Torsdag den 26. marts kl. 15 – 15.50 ”Torsdagskoncert”. 

Hørgårdens Husorkester spiller under ledelse af Poul B. Christensen for beboere, 

pårørende og andre interesserede. 

 

Torsdag den 26. marts kl. 17 – 19 ”Fyraftensjazz”. 



Efterfølgende er der tilbud om køb af suppe. 

 

Tirsdag den 31. marts kl. 18.45: ”Livestreaming fra Århus Universitet af” 

foredrag: Dybhavet – nyt fra en ukendt verden fra kl. 19.00 – 21.00”. Gratis 

adgang. Der kan købes kaffe. 


