
Århundredets Festival - 
USA og verden fra 9/11 til Donald Trump

Tirsdag d. 3. marts 2020, Kl. 19:30 til kl. 21:30 
Sted: Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10
Pris: 75 kr.
Køb af billetter: Receptionen på Møllestien eller ved døren.

Som en del af Århundredets Festival inviterer Vor Frue Kirke og Lokalcenter Møl-
lestien til foredrag med historiker og lektor Niels Bjerre-Poulsen.

Siden Anden Verdenskrigs afslutning i 1945 har USA haft status som supermagt. 
Det har været en vigtig del af amerikanernes nationale selvforståelse, at man før-
te an i etableringen af en liberal, regelbaseret verdensorden. To skelsættende 
begivenheder har rokket ved denne selvforståelse: Dels terrorangrebene på New 
York og Washington, den 11. september 2001, dels det overraskende valg af Do-
nald Trump som USA’s 45. præsident. 

I sit foredrag redegør Niels Bjerre-Poulsen for, hvordan disse begivenheder har 
medvirket til at forandre USA’s rolle i verden. Han giver også sit bud på om foran-
dringerne er permanente – om ”den amerikanske orden” er et afsluttet kapitel.

Streaming fra Søauditorierne: ”Einsteins relativitetsteori” 
v. prof. Ulrik Uggerhøj.
Tirsdag den 4. februar kl. 18.30-21.00
Øl, vin og vand kan købes.

Sangeftermiddag ved Annelise Rasmussen
Onsdag den 5. februar kl. 13.30-15.30.
30 kr. incl. kaffe og kage. Vi synger sange fra vores eget 
sanghæfte. Kirsten og Gerald sørger for det musikalske. 
Alle er velkomne.

I samarbejde med Markus Kirken er der foredrag ved Erik 
Lindsø – ”Humor som medicin”.
Torsdag den 6. februar kl. 19.00
Foredraget er gratis, og der er ingen til tilmelding. 
Øl, vin og vand kan købes.

Strik og hygge i Brugerådslokalet
Mandag den 10. februar kl. 10.00-12.00

Spis sammen i Café Vestervang
Mandag den 10. februar kl. 18.00
Moussaka med salat og tyrkisk brød. Gammeldags æbleka-
ge med flødeskum. Vi har fået støtte fra Genlyd, så prisen 
er kun 50 kr. for 2 retter. Børn under 3 år spiser gratis, og for 
børn på 4-10 år er det halv pris.

”Salon” med Birgitte Saviera, hvor vi drøfter klimaet og kli-
maændringer m.v.
Torsdag den 13. februar kl. 14.00-16.00
Der er ingen tilmelding. Øl, vin og vand kan købes.

Torsdagsbar med vin, øl, vand, chips og peanuts.
Torsdag den 13. februar kl. 16.00-18.00
Det koster 30 kr. at deltage. Ingen tilmelding.

Suppeaften
Torsdag den 13. februar kl. 17.30
Inger Marie serverer hvidkålssuppe med kød, brød, sennep 
og rødbede for 40 kr.

Møllestiens Husorkester spiller for os.
Tirsdag den 18. februar kl. 10.00-11.30

Jytte kommer med Tøjbilen med fristelser til fornyelse af 
forårsgarderoben. 
Torsdag den 20. februar kl. 10.00-13.00
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Arrangementerne er åbne for alle

Kontakt for yderligere information den fælles telefon
8713 1600

www.aarhus.dk/omraademidt

Lokalcenter Carl Blochs Gade
Carl Blochs Gade 30 - 8000 Aarhus C

Lokalcenter Møllestien
Grønnegade 10 - 8000 Aarhus C

Lokalcenter Vestervang
Vestervang 16 - 8000 Aarhus C

Maleriudstilling ved Nanna Elisabeth Poulsen
Hun udstiller fra 10/1-27/3 2020.
Malerierne er abstrakte og til fri fortolkning med smukke 
farver. Nanna er meget eksperimenterende med teknikker 
og farver.
Nanna Elisabeth Poulsen kan kontaktes på 2095 7700.

Fastelavn
Fredag den 21. februar kl. 14.30-16.00
Vi slår katten af tønden, hygger os med god musik, kaffe og 
fastelavnsboller. Pris for alt dette 40 kr. Der vil være præmi-
er for flotteste og sjoveste hat. 
Alle er velkommen.

Gudstjeneste ved pastor Marianne Frank Larsen
Torsdag den 27. februar kl. 15.00-16.00
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.
 
Suppeaften
Torsdag den 27. februar kl. 17.00-19.00
Der serveres juliennesuppe m/ostebrød og karrysuppe m/
kylling ad libitum for 40 kr.

Banko
Fredag den 28. februar kl. 13.00-15.30
Der sælges plader og lotto fra kl. 12.00-12.45. Der kan kø-
bes kaffe og kage.

Fra smilets by til verdens mindste storby
Fredag den 3. marts kl. 9.30-11.30 ca.
Som led i Århundredets Festival arrangeres der en guidet 
rundtur i det centrale Aarhus, hvor vi hører om byens ud-
vikling de seneste 30 år. En periode præget af visionære 
beslutninger, der har ført til vækst og fremgang og titlen 
”Verdens mindste Storby”
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og kringle.
Tilmelding: 
https://barbara-dunn.billet.dk/order/gateway/13262020 
eller ved døren, hvis plads tillades.

Café Møllekværnen & Mini Loppemarked, er desværre luk-
ket indtil videre på grund af sygdom
Vedrørende genåbning, se opslag. TAK!

Café Carl
Mandag - fredag åbent kl. 09.00-14.00
Lørdag - søndag kl. 11.30-13.00
Tirsdag serveres lækre lune retter, supper og salater.

Vestervang fortsat:
Banko med amerikansk lotteri.
Onsdag den 26. februar kl. 13.30
Pris 40 kr. for kaffe/te med brød og 2 bankoplader. Ekstra 
plader kan købes for 10 kr. pr. stk.

Gudstjeneste på Lokalcenter Vestervang ved pastor Peter 
Brøndum. 
Torsdag den 27. februar kl. 14.30

Gåture
Husk at der hver onsdag kl. 10.00 er en rask gåtur på ca. 5 
km, varighed: ca. 1 1/2 time.
samt gåtur i mere moderat tempo på ca 2 km, varighed ca. 
1 time. Mødested: Forhallen ved Cafè Vestervang

Forebyggende hjemmebesøg

Er du 65+ år og sker der ændringer i dit liv, som er svære at håndtere?
Så er du velkommen til at kontakte mig og få et besøg og en fortrolig samtale, 
hvor vi kan drøfte mulighederne omkring dig.
Det kan være, hvis du fx oplever

 y Udfordringer ved at forlade arbejdsmarkedet
 y Fysiske og/eller psykiske begrænsninger
 y Indlæggelse på sygehus
 y Er ny tilflytter til området
 y Tab af netværk

........eller noget helt andet, som du gerne vil snakke om.

Ring eller skriv til mig, så laver vi en aftale, der passer dig.

Mange hilsner,
Anne Dorthe Prisak
Forebyggelseskonsulent, Område Midt
Tlf. 4185 5252, mail: adbp@aarhus.dk


