
Der køres nordpå og undervejs finder vi et passende sted til vores 

morgenkaffe med et smurt  rundstykke. Vi kører til Hvidsten og her 

møder vi vores lokale guide, som tager os med på en rundtur  i 

området og fortælle historien om den berømte Hvidstengruppe. Vi 

går i fodsporene på Marius og  Niels Fiil, der stod i spidsen for en 

gruppe modige mænd, der modtog våben fra luften, som led 

i  modstanden under 2. verdenskrig.  

Turen forsætter til Hobro. Her går vi ombord på Svanen og en  skøn 

sejltur på Mariager fjord venter os, under sejlturen spiser vi vores 

frokostpakker. En sejltur med  Svanen på Mariager Fjord, er en 

enestående smuk og idyllisk rejse gennem et fantastisk land-

skab  fyldt med natur- og kulturhistoriske oplevelser.  

Bramslev Bakker ligger på nordsiden af den smukke  Mariager 

Fjord, kun få kilometer øst for Hobro. Fjorden er et levn fra istiden, 

og Bramslev Bakker er  et mangfoldigt område med høje og dale, 

samt en fauna bestående af enebærbuske, lyng, græs og  vilde ro-

ser.  

Vi ankommer til Mariager hvor vi skal på en guidet rundtur i den 

gamle by. Mariager, som  er en charmerende by med god atmosfæ-

re. Her er husene skæve, vejene af brosten og  bindingsværkshuse-

ne er prydet med roser. Mariager er kendt for sin gamle og smukke 

bymidte, men  også for den imponerende klosterkirke, som vi også 

besøger. Vi skal se rosenhaven, hvor man kan  fryde sig over synet 

af ikke mindre end 400 forskellige rosensorter fordelt på ca. 800 

planter.  

Efter  besøget køres der rundt om fjorden, her komme vi også forbi 

de gule huse på Dania, over Hadsund,  Bramslev Bakker. Vi finder et 

passende sted og får kaffe og kage ved bussen.   

Inkl i prisen er:   

∙ Kaffe og rundstykke fra bussen  

∙ Guide i Hvidsten  

∙ Frokostpakke  

∙ Guidet rundvisning i Mariager  

∙ Sejltur på Mariager fjord  

∙ Eftermiddagskaffe og kage ved bussen  

Afgang fra Viby Torv KL 07:45. Opsamling i Sdr. Borup kl 08.15.   

Pris: 675,- kr.  Medlemmer betaler kun 475,- kr.  

Tilmelding til Aage Hansen. Tlf.: 3027 5795  

email: aagehan@gmail.com 

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: Ny kasserer på vej. 
 
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 2021 kr. 150,00. 

  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 

Forårsprogram 2021  

ARF Multimedier - klubber: 

Storaarhus 

Skanderborg 

Djursland 

 ARF Multimedier Aarhus kalender  side 2 

 ARF Multimedier Skanderborg kalender side 3 

 ARF Multimedier Djursland  kalender side 4 

 Udflugt til Bornholm   side 5 

 ARF Adresseliste    side 6 
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Bustur til Rosenbyen Mariager. 
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ARF Multimedier Skanderborg 
20. marts. Kredsgeneralforsamling kl. 9:30, Restaurant 

  Sølyst, Sølystvej 32, 8660 Skanderborg. Dagsor

  den følger. 

  Inden generalforsamlingen begynder, er vi 

  vært ved kaffe og rund stykker ligesom der vil 

  være et traktement efter generalforsamlingen 

  vil der være spisning. 

  Tilmelding til Bent V. Rasmussen 40 68 27 21 

  senest 14 marts. 

  Vores Kredskasserer Jørgen Laursen er på valg, 

  men genopstiller. 

27. marts.  Generalforsamling kl. 13.00 og derefter Banko

  spil  

  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 

  10 dage før. 

24. april. Bankospil kl. 13.30 

29. maj Bankospil kl.13.30 

13. juni  Udflugt til Rosenbyen Mariager med sejltur på 

  fjorden. 

  Se omtalen af turen på side 2. 

26. juni. Bankospil kl. 13.30 

Bankospillene og Generalforsamling afholdes på Bellis, Syge-

husvej 7, 8660 Skanderborg.  

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

til rimelige priser 

 

Bemærk Generalforsamling og Bankospil afholdes kun hvis 

Restriktionerne på Covid19 forsamlingsforbuddet bliver 

løftet til mere end 29 personer. 

Ved tvivlsspørgsmål kontakt da Formanden  for Skanderborg, 

Bent Visby Rasmussen 

på telefon 40 68 27 21 eller en anden fra bestyrelsen. 

ARF Multimedier Djursland 

11. januar Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i 

  Grenaa kl. 19-21 

1. februar. Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i 

  Grenaa kl. 19-21 

 

13. februar. Klubgeneralforsamling.  kl. 10.00 Kulturhuset 

  Grenå 

  Dagorden ifølge lovene. Indkomne forslag til 

  Lasse 8 dage før. 

  Af hensyn til traktementet er tilmelding nød

  vendig. Tilmelding til Lasse 40 77 88 84 eller 

  lasse@luftpost.dk senest 7. februar 

 

1. marts. Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i 

  Grenaa kl. 19-21 

20. marts. Kredsgeneralforsamling kl. 9:30,  

  Restaurant Sølyst, Sølystvej 32, 8660 Skander

  borg. Dagsorden følger. 

  Inden generalforsamlingen begynder, er vi 

  vært ved kaffe og rund stykker ligesom der vil 

  være et traktement efter generalforsamlingen 

  vil der være spisning. 

  Vores Kredskasserer Jørgen Laursen er på valg, 

  men genopstiller. 

  Tilmelding til Lasse Roesen, Tlf: 40778884, 

  email:lasse@luftpost.dk. 

   

12. april Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i 

  Grenaa kl. 19-21 

3. maj  Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i 

  Grenaa kl. 19-21 

7. juni  Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i 

  Grenaa kl. 19-21 

13. juni  Udflugt til Rosenbyen Mariager med sejltur på 

  fjorden. Se omtalen af turen på side 2. 

Program punkterne kan blive aflyst/udsat hvis Corona situ-

ationen ændres. 

ARF Multimedier Storaarhus 

20. marts kl. 9.30 kredsgeneralforsamling,  

 Restaurant Sølyst, Sølystvej 32, 8660 Skanderborg. 

 Dagsorden følger. 

 Inden generalforsamlingen begynder, er vi vært ved 

 kaffe og rundstykker ligesom der vil være et trakte

 ment efter generalforsamlingen vil der være spisning. 

 Tilmelding til Aage Hansen, 3027 5795 eller  

 aagehan@gmail.com. 

 Vores Kredskasserer Jørgen Laursen er på valg, men 

 genopstiller 

24. marts kl. 19.00 klubgeneralforsamling,  

 i ”salen” Skovvangsvej 127, Aarhus. Dagsorden følger. 

 Vores kasserer Aage Hansen er på valg, men genop-

 stiller. 

 Aftenen begynder kl. 18.00 hvor klubben er vært ved 

 et traktement / smørrebrød. 

 Tilmelding til traktement skal ske til formand Lissi 

 Kjær Mørck, tlf.: 2371 8975 eller 

 lissmorck@gmail.com, senest den 15. marts 2021. 

13. juni udflugt  

 Udflugt til Rosenbyen Mariager med sejltur på fjor

 den. Se omtalen af turen på side 2. 

 

Program punkterne kan blive aflyst/udsat hvis Corona situ-

ationen ændres. 
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Musikhuset Aarhus 
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