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Nyheder og referater 

Forårsprogram 2022 

 

Bustur til Sydøstsjælland september 2021 med 40 deltagere. 
Ærgeligt nok kunne vi ikke komme ind i Fjordens hus som planlagt, de åbnede først kl 10 

det kunne vi ikke vente på. Så videre til Kærteminde og et besøg på Johannes Larsens 

museum, det var en super oplevelse. 

Dag to var vi på Møn og Nyrod, her besøgte vi den ottekantede kirke. Derefter til Lise-

lund lystslot og den helt fantastiske park. Så gik turen til Møns klint. 

Dag tre startede vi ved Faxe kalkbrud, det er også et besøg værd. 

Så kom den helt store oplevelse Skovtårnet! De tre km gennem en fantastisk skov ad 

gangbroer var i sig selv en oplevelse. Det kan anbefales. I det hele taget var turen en 

succes.—Sonja Kirk. 

Foto udstillingen på Sydhavnen i Grenaa 30 juli—29 august 2021. 

Liv på Sydhavnen arrangerede i samarbejde med ARF Multimedier Djursland/Grenaa 

Foto- og Medieklub en fotoudstilling i siloerne på Sydhavnen. Der kom omkring 1000 

besøgende i den måned. Vi fik nye medlemmer til klubben på Djursland. 
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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, bankospil, 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 Haderslev Fjord og Årø 

Adresseændringer 
Ved hver udsendelse af forbundsbladet, modtages der en del blade retur på grund af fejl-
agtige adresser. 
For at sikre at ”Radio og TV Nyt” kommer frem til alle, er det derfor nødvendigt, at forbun-
det har den rigtige og nøjagtige adresse. 
HUSK derfor, ved et medlems adresseændring straks at indsende meddelelse herom til 
forbundskontoret eller din lokale klub. 
Hvis du ikke har indsendt så skynd dig at sende oplysningerne til  info@arf.dk 

ARF Multimedier 

Vi repræsenterer dine politiske interesser 

i det danske mediebillede 

Afgang Viby torv den 11. juni 2022 kl.09.45. 

En sejltur gennem Haderslev Fjord er en usædvanlig smuk naturoplevelse. Den 12 km 
lange smalle gtede fjord er meget varieret og giver en enestående chance for at komme 
tæt på et fascinerende samspil mellem vand og land, dyre- og planteliv.  

Vi kører direkte til Haderslev, hvor vi går ombord på MS Helene, som kl. 12.00 sejler os 
fra Haderslev til Årø, der er beliggende i Lillebælt. Sejlturen tager ca. 1 time og 40 min. 
Ombord på skibet får vi en dejlig 2-retters menu bestående af Dansk bøf og en dessert.  

Efter ankomst til Årø som er 5,66 km2 stor, med godt 150 indbyggere, mødes vi med 
vores bus og vores lokalguide, som tager os med rundt på den lille hyggelige ø og fortæl-
ler os om livet på øen. Vi kommer bl.a. forbi Kirken, Brummersgaard og Vingården,  

Efter rundturen skal vi ind på Brummersgaard, der venter med kaffe 1/2 bolle og lagka-
ge. Gården har fået dette navn efter den sidste ejer, Knud Brummer, der døde i 1996. 
Den stammer i sin nuværende skikkelse fra midten af 1800-tallet, hvor den bestod af 
stuehus og tre stråtækte udlænger. 
Det 13 fag lange, stråtækte stuehus 
fra 1868 er fredet og det er et smukt 
eksempel på, hvorledes datidens vel-
havende bonde i denne del af Sønder-
jylland byggede til sig selv.  

Vi tager færgen til Årøsund ved 
16.tiden og turen slutter i Aarhus 
ca..kl. 18:30.  

Prisen er kr. 735,00 kr men for med-
lemmer kr. 500,00. 

Tilmelding til Aage Hansen senest 1. 
juni 2022, Tlf.3027 5795 
mail:aagehan@gmail.com. 
 

mailto:info@arf.dk
mailto:mail%3Aaagehan@gmail.com


6 3 

ARF Multimedier Storaarhus 

23. marts kl. 19.30  klub generalforsamling  
 I "salen" Skovvangsvej 127, Aarhus. 
 Dagsorden er udsendt. Vores formand Lissi Kjær Mørck er på valg, men genopstiller. 
 Aftenen begynder kl 18.30, hvor klubben er vært ved et traktement / smørrebrød. 
 Tilmelding til traktementet skal ske til Lissi Kjær Mørck, tlf.: 2371 8975 eller 
 lissimorck@gmail.com, senest den 15. marts. 
 
02. april Kredsgeneralforsamling fra kl. 9.00  
 Odder Parkhotel, Torvald Køhlsvej 25, 8300 Odder. Dagsorden følger. 
 Inden generalforsamlingen begynder, er vi vært ved kaffe og rundstykker ligesom 
 der vil være et traktement efter generalforsamlingen. 
 Tilmelding til Aage Hansen, 3027 5795 eller aagehan@gmail.com. 
 Kredsens formand Aage Hansen er på valg.  
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Program punkterne kan blive aflyst/udsat hvis Corona situationen ændres. 

 

 

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: Gunnar Thybo Johansen 
Duevej 21, 8500 Grenaa 
Tlf: 86 32 28 03 mail: gtj@stofanet.dk 
 
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 2022 kr. 150,00. 

 Haderslev fjord 
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mailto:aagehan@gmail.com
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mailto:lasse@luftpost.dk
mailto:lissimorck@gmail.com
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29. januar. Bankospil kl. 13.30 

26. februar. Bankospil kl. 13.30 

26. marts.  Generalforsamling og bankospil kl. 13:00  

  i Bellis, Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg 

  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før. 

  Formand: Bent Visby Rasmussen 40 68 27 21 

2. april Kredsgeneralforsamling fra kl. 09:00 
  Odder Parkhotel, Torvald Køhlsvej 25, 8300 Odder. Dagsorden følger. 
  Inden generalforsamlingen begynder, er vi vært ved kaffe og rund- 
  stykker ligesom der vil være et traktement efter generalforsamlingen. 
  Tilmelding til Bent Visby Rasmussen 40 68 27 21  
  Kredsens formand Aage Hansen er på valg.  

30. april. Bankospil kl. 13.30 

28. maj. Bankospil kl. 13.30 
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25. juni. Bankospil kl. 13.30 

 

OBS    OBS    OBS 
Ændringer i programmet kan forekomme, dette vil blive meddelt til spillet, eller  

der bliver ringet. 

Bankospillene afholdes på Bellis, Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg.  
I pause mellem spillene er der gratis kaffe med brød. Øl og vand kan købes til rimeli-
ge priser  
 
Ved tvivlsspørgsmål kontakt da Formanden  for Skanderborg, Bent Visby Rasmussen 
på telefon 40 68 27 21 eller en anden fra bestyrelsen. 

Program punkterne kan blive aflyst/udsat hvis Corona situationen ændres. 
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ARF Multimedier Djursland ARF Multimedier Skanderborg 

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

  Aflyst pga. Corona 

 

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

 

12. februar. Klubgeneralforsamling.  kl. 10.00 Kulturhuset Grenå 

  Dagorden ifølge lovene. Indkomne forslag til Lasse 8 dage før. 

  Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig.  

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

  senest 4 februar.  

 

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

2. april Kredsgeneralforsamling fra kl. 09:00 
  Odder Parkhotel, Torvald Køhlsvej 25, 8300 Odder. Dagsorden følger. 
  Inden generalforsamlingen begynder, er vi vært ved kaffe og rund- 
  stykker ligesom der vil være et traktement efter generalforsamlingen. 
  Tilmelding til Lasse Roesen, Tlf: 40778884, email:lasse@luftpost.dk. 
  Kredsens formand Aage Hansen er på valg.  

4. april. Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i Grenaa 

23. april. Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i Grenaa kl. 09-15 
  Klubben arrangerer et heldags kursus. Nærmere om det senere. 

9. maj. Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i Grenaa kl. 19-21 

30. maj. Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i Grenaa kl. 19-21 
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  Tilmelding til Lasse Roesen, Tlf: 40778884, email:lasse@luftpost.dk. 

 

   

Program punkterne kan blive aflyst/udsat hvis Corona situationen ændres. 

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.  


