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Udflugt til Mandø - forår 

Efterårsprogram 2020 

Midtjyllands forårstur gik til Mandø. 

Vi var med bus og med en chauffør som viste og fortalte rigtig meget under turen. 

Vi holdt en kort pause inden vi fortsatte vestover, gennem Ribe til Vester Vedsted, hvor 

Mandøbussen ventede. 

Vi blev kørt over til Mandø på havbunden. Her blev vi modtaget af vores guide, som 

fortalte lidt om opholdet og viste os til restaurant Mandø hvor der blev serveret en 2-

retters menu, flæskesteg med sprød svær, UHM og jordbær trifli. 

Senere mødtes vi igen, til en guidet tur og fik fortalt om livet på Mandø, med ca. 30 

indbyggere, om kirken, stormfloden, tidevand og meget andet. 

Hjemturen blev over Kolding. 

Aage Hansen. 
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ARF-Multimedier (Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund) er stedet, hvor din me-
ning direkte kommer til orde, gennem deltagelse i møder og konferencer i forbun-
dets ca. 70 klubber og kredse landet over og gennem mediedebatten i vores med-
lemsblad ” Radio & TV Nyt”.  
 
ARF er en af Danmarks største forbrugerorganisationer inden for radio og tv bruge-
re. 
 
ARF-Multimedier arbejder aktivt og effektivt for en folkelig lytter/seerindflydelse på 
kabel-tv og fællesantenneanlæg , bl.a. ved fremtidige beboerafstemninger. 
 
ARF-Multimedier er i dialog med DR og TV 2 centralt, og sikrer dig og din familie en 
reel medindflydelse på udviklingen og programlægningen for de danske offentligt 
ejede radio/tv-stationer. 

ARF-Multimedier har i samarbejde med andre lytter/seerforeninger, også direkte 
kontakt med de øvrige landsdækkende tv-stationer og med lokale radio/tv-stationer. 

Herudover arrangerer foreningen møder, udflugter, foto– og Medieklub og andre 
aktiviteter for medlemmerne.  
 
ARF-Multimedier varetager licensbetalernes interesser. 
 
Foreningen udsender periodisk et Nyhedsbrev til medlemmerne og særligt interes-
serede - du kan abonnere på nyhedsbrevet ved at sende os din mail-adresse. Ny-
hedsbrevet er gratis for medlemmer.   
Du kan også følge foreningen på hjemmesiden www.arf.dk 
 
Du kan blive medlem af foreningen for kun kr. 150 årligt 

Hvordan kan ARF hjælpe dig? Bustur til Bornholm. 

Bornholm er en spændende ø, med mange muligheder for spændende oplevelser. 

Derfor sagde vi ja, da vi blev tilbudt en 5-dages tur derover. 

I forårsprogrammet omtalte vi turen og hvornår vi kunne komme derover. 

At det var et godt valg, viste sig hurtigt og vi havde flere henvendelser om turen. 

Da vi udsendte brochuren, bl. a. pr. mail var der stor rift om pladserne og efter 14 dage 

måtte vi melde udsolgt. 

Vi ønsker alle får en god sommer. 

Aage Hansen. 

Adresseændringer 
Ved hver udsendelse af forbundsbladet, modtages der en del blade retur på grund 
af fejlagtige adresser. 
For at sikre at ”Radio og TV Nyt” kommer frem til alle, er det derfor nødvendigt, at 
forbundet har den rigtige og nøjagtige adresse. 
HUSK derfor, ved et medlems adresseændring straks at indsende meddelelse her-
om til forbundskontoret eller din lokale klub. 

Hvis du ikke har indsendt så skynd dig at sende oplysningerne til  info@arf.dk  

Hos ARF arbejder vi for: 

• Frit valg af kanaler i TV-pakker 
• Styrke og udvikle brugerindflydelse på DR og TV2 

• Styrke og bevare kvalitet og mangfoldighed på DR og TV2 
• Sikre objektiv nyhedsformidling 

• Ingen reklameafbrydelser i udsendelser 

• Styrke DRs og TV2s regionale stationer 

ARF Multimedier 

Vi repræsenterer dine politiske interesser 

i det danske mediebillede 

mailto:info@arf.dk
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ARF Multimedier Aarhus 

8. september kl. 18.00 klubgeneralforsamling,  
i LangenæskirkenSognegård, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus C  
Vores formand Lissi Mørck er på valg, men genopstiller. 
Aftenen begynder som altid kl. 18.00 hvor klubben er vært ved et traktement / smørrebrød. 
Tilmelding til Lissi på e-mail: lissimorck@gmail.com 
eller telefon 23 71 89 75 senest mandag den 24. august 2020 

 

19. september kl. 10.00 Kredsgeneralforsamling. Kulturhuset Grenå 

Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig. 

Tilmelding til Lissi Kjær Mørck, 23 71 89 75, lissimorck@gmail.com, senest 14. september  

 

29. september kl.19.00 Foredrag og sang. 

Langenæskirkens lokaler, Kirkedammen 2. Pris kr. 25, 

Historien om Kim Larsen v/ konservatorieuddannet sanger og entertainer Karsten Holm. 

Danmarks nationalskjald. Den store gavflab eller bare Kim Larsen. Alle elsker Kim Larsen – 

ung som gammel. 

Ud over sangene og musikken fortælles der historien om Kim. 

Kontaktpersoner i kredsen: 

ARF Multimedier Skanderborg: 
Formand: Bent Visby Rasmussen, 
Gl. Virringvej 3, 8660 Skanderborg. 
Tlf.: 4068 2721 mail: bent-visby@ila-hobby.dk 
 
Kasserer: Kontakt formanden 
 
ARF Multimedier Djursland: 
Formand: Lasse Roesen, 
Hovedvejen 16, Mastrup, 8500 Grenå. 
Tlf.: 4077 8884 mail: lasse@luftpost.dk 

Kasserer: Poul Elo Bach, 
Kalkværksvej 19, 8500 Grenå. 
Tlf.: 2110 3044 mail: poulelobach@gmail.com 
 
ARF Multimedier Storaarhus: 
Formand: Lissi Kjær Mørck, 
Langenæs Allé 50 st. tv. 8000 Aarhus C. 
Tlf.: 2371 8975 mail: lissimorck@gmail.com 

Kasserer: Aage Hansen, 
Starupvej 7 C, 8340 Malling. 
Tlf.: 3027 5795 mail aagehan@gmail.com 

ARF Multimedier Midtjyllandskredsen: 
Kredsformand: Aage Hansen, 
Starupvej 7 C, 8340 Malling. 
Tlf.: 3027 5795 mail.: aagehan@gmail.com 
 
Kredskasserer: Jørgen Laursen, 
Rørsangervej 39, 8382 Hinnerup. 
Tlf.: 8698 8877 mail ARF-kreds17@weebspeed.dk 

ARF Multimedier, Forbundet 
Præstevænget 12, 2750 Ballerup. 
Tlf.: 3378 1230 mail: info@arf.dk   

Husstandskontingent 2020 kr. 150,00. 
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29. august  Generalforsamling/Bankospil kl. 13.00 

19. sept. Kredsgeneralforsamling.  kl. 10.00  

  Kulturhuset Grenå. Dagsorden følger. 

  Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig.  

  Tilmelding til Bent V. Rasmussen 40 58 27 21 senest 14 september. 

26. sept. Bankospil kl. 13.30 

31. oktober Bankospil kl.13.30 

28. nov. Bankospil kl. 13.30 

12. dec. Julespil - Bankospil kl. 13.30 

  Præmier: 

  2 x 150 kr. 

  2 x 100 kr. 

  12 ænder 

  10 x 75 kr. 

  2 kort + kaffe/æbleskiver 25 kr. 

  Ekstra kort kan købes 10 kr. 

  Kineser + den lange 

  Tag venner og bekendte med.  

Bankospillene foregår i 3F’s lokaler Villavej 3 i gården, 8600 Skanderborg.  

I pausen mellem kan der købes kaffe og kaffebord, øl og vand til rimelige priser 

 

Ordinær Generalforsamling afholdes  

29. august Kl.13.00 i 3F lokaler Villavej 3 Skanderborg.  

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før. 
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ARF Multimedier Djursland ARF Multimedier Skanderborg 

3. august Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i Grenaa kl. 19-21 

29. august Udflugt til Ree Park. 

  medbring gerne fotogrej. Mødested: Thykiersplads kl. 9:30 

  Pris 120,- kr for medlemmer. Andre gæster 250,- kr 

  inkl. entre, togtur og Land Rover safari. 

  Tilmelding til Lasse 40 77 88 84, lasse@luftpost.dk inden 15 august 

7. sept. Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i Grenaa kl. 19-21 

19. sept. Kredsgeneralforsamling.  kl. 10.00 Kulturhuset Grenå 

  Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig.  

  Tilmelding til Lasse 40 77 88 84 eller lasse@luftpost.dk senest 14  

  september 

 

5. oktober Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i Grenaa kl. 19-21 

2. november Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i Grenaa kl. 19-21 

7. december Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i Grenaa kl. 19-21 

Foto– og Medieklubben er et mødested hvor man kan spørge om næsten alt vedrø-

rende den nye teknologi uanset om det drejer sig om dit foto/videoudstyr, din mo-

biltelefon eller din PC. Vi hjælper også med kontakten til medierne og internetudby-

derne. Kom til en klubaften og få mere at vide.  


