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Pensionistklubbens banko-gevinster er uddelt, kaffen slubret i sig og rouladen (var det 

vist) gnasket i sig.  
 

Holmstrup Pensionistklubs program er husstandsomdelt; her er datoerne i koncentreret 
gengivelse: 

 
3. maj kl. 14.00: banko.     10. maj kl. 14.00: kaffe.     17. maj kl. 14.00: kaffe. Tilmelding 
til spisning. 
 
24. maj kl. 14.00: kaffe.     31. maj kl. 13.00 spisning – hamburgerryg med gemyse samt 

dessert.     7. juni kl. 14.00: banko. 
 
14. juni kl. 14.00: kaffe. Tilmelding til udflugt.     21. juni kl. 14.00: kaffe. 
 
28. juni: Udflugt. Nærmere tidspunkt og oplysninger udsendes særskilt. Men reserver 

allerede nu datoen.  
 

Klubben holder sommerferie i juli måned.  



 

 

 

 

Guitarspil og sang – et eftermiddagsarrangement i Pensionistklubben. 

Foto: Bente Ryolf 
 

 
 

De forstår da at skabe hygge omkring påskebordet, dem i Pensionistklubben! 
Foto: Helle Rasmussen 

 



 

 
  

 
Arrangementer på Grimhøjgård – til inspiration eller advarsel ! 

 

Musikarrangementer på Grimhøjgård i år gengives nedenfor – så kan man sætte kryds i 
kalenderen de dage man eventuelt selv kunne have lyst til at være med som gæst, 

alternativt når man ønsker at stikke ørepropper i ørerne eller ønsker sig et andet sted 
hen at overnatte … 

GRIM ÅRS-KALENDER 

 
7. maj kl. 14.00-20.00 - OMG “One Music Generation”  

Aarhus Kommunes Ungdomsklubber “Ung I Aarhus” 10-18 år. 3000 gæster. 
Lukket arrangement. Musik niveau: høj. 
 

19. maj kl. 11.00-17.00 - “Den Udsatte”  
Hjemløse i Aarhus inviteres til en dag kun for dem. 500 gæster. 

Eventsarrangør er Culture Works. Lukket arrangement. Musik niveau: mellem. 
 
20. maj kl. 12.00-16.00 - “Sidste Skoledag” Aarhus kommunes 9. klasser.  

Initiativ fra Aarhus kommune om at tilbyde de unge et alternativ til byens parker. 
Lukket arrangement: Musik niveau: høj - bemærk dog tidsrummet. 

 
27. maj Kl. 17.00-22.00 “De Grimmeste Aftner”  
Hyggelige, nærværende koncerter og mad der nydes med fødderne i græsset- alle er 

velkomne. 
Musikniveau: mellem. 

 
10. juni kl. 15.00-02.00— Kamstrup  
Privat arrangement. Musik niveau: høj. 

 
11. juni kl. 16.00 - 22.00 “De Grimmeste Aftner”  

Hyggelige, nærværende koncerter og mad der nydes med fødderne i græsset- alle er 
velkomne. 

Musikniveau: mellem. 
 
18. juni kl. 08.00-16.00 - “Nordic Race”  

De låner faciliteter til pauseområde mv. Nordic Race arrangør kontaktes hvis spørgsmål. 
 

24. juni kl. 08.00-13.00 “Egebakken Rocker”  
Egebakkeskolen spiller og hører koncerter. Musikniveau: høj - bemærk tidsrummet. 
 

8. juli kl. 16.00-22.00 “De Grimmeste Aftner”  
Hyggelige, nærværende koncerter og mad der nydes med fødderne i græsset – alle er 

velkomne. 
Musikniveau: mellem. 
 

22. juli – 3. august GRIM Højskole  
40 højskole-elever opbygger festivalen. Støjniveau: lav. 

 
30. juli De Grimmeste Aftner // Frivillig aften  
Hyggelige, nærværende koncerter og mad der nydes med fødderne i græsset – alle er 

velkomne. 
Musikniveau: mellem/høj. Denne aften er også dedikeret til vores frivillige, som der 

hygges om. 
 
4.-6. aug. kl. 14.00-01.00 GrimFest  



 

Den årlige festival afholdes for 18. år. Alle er velkomne. 

Musikniveau: høj. 
 
20. aug. kl. 12.00-01.00 Scan Global. Privat arrangement. 2500 gæster  

Der afholdes konference for ledergruppe på 150 pers i to dage op til festen.  
Musikniveau: høj. 

 
24. aug. kl. 11.00-18.00 Holmstrupgård Festival  
Ca. 300 gæster fra unge psykiatrien. Lukket arrangement. 

 
26. aug. kl. 16.00-22.00 “De Grimmeste Aftner” - Sæson slut.  

Hyggelige, nærværende koncerter og mad der nydes med fødderne i græsset – alle er 
velkomne. 

 
Med forbehold for ændringer. Følg Grimfest på Facebook for opdateringer :) 
 

 

Kære naboer 

Det vil glæde os at se jer d. 27 maj til årets allerførste:    “De Grimmeste 

Aftner”    
 
Vi synes det kunne være hyggeligt at “åbne ballet” for dette års events sammen med 

jer. 
Derfor håber vi at i har lyst til at være med til en sjov aften med musik i de skønne 

omgivelser på Grimhøjgaard. 
 
De Grimmeste Aftner gav os nogle unikke stunder i de forgange år, og det blev tydeligt 

at de nærværende og intime oplevelser var præcist det vi havde brug for. Det har vi 
tænkt os at bevare. Derfor beholder vi formatet, og vi vil værne om det gennem 

sommeren. 
Essensen af De Grimmeste Aftner er hygge, sid ned på tæpper, god mad og naturligvis  
uforglemmelige koncert oplevelser. 

Det vil vi gerne dele med jer vores naboer samt vores folkeaktionærer som har støttet 
Grim ved at købe en folkeaktie. 

 
Vi håber at vi kan lære hinanden lidt at kende, så I også kan føle jer velkomne på 
Grimhøjgaard. 

 
Programmet for Den første Grim Aften d. 27 maj 2022 

Kl. 16.00 Velkomst for naboer og folkeaktionærer v. Aage ejer og skaber af Grimfest  
m. Tapas og en drink/øl i KostBar. Et kig på nyrenoverede hovedhus og kontor.  
Kl. 17.00 Koncertstart 

Kl. 18.00 Mad (kan købes) 
Kl. 19.00 Aftenens program fortsættes med 2 bands 

Kl. 22.00 Tak for i aften 
 
Aftenens musikprogram er under udarbejdelse, men vi kan afsløre at det står i jazz’ens 

tegn. 
 

De bedste hilsner  
Os alle fra Grim-kontoret 
 

Aage, René og Mathilde  

     

Tilmelding skal ske til info@grimfest.dk - angiv gerne at du kommer fra boligforeningen. 

 


