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AKTIVITETSPLAN FOR 1. HALVÅR 2019. 
 

Tirsdag den 22. januar kl. 10.00 – ca. 13.00 
 

Højskoleformiddag på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum, Degneparken 22, Nørre Nissum, 7620 Lemvig. 
Velkommen til en spændende formiddag på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum. 
Forstander Maria Kangas Christensen vil holde foredrag om et af vores knap så kendte nordiske lande, 
Finland. Et foredrag, hvor der forklares om deres to-sprogethed. Hvorfor de har svensk i skolen, lidt om 
udenrigspolitikken efter 2. verdenskrig, eksempler på den nationale vækkelse og selvbevidsthed i 1800-
tallet og musikeksempler af Jean Sibelius. Der bliver tale om sprogpolitik, designklassikere og den unge 
nations lange historie. 
Foredraget krydres med fællessang. 
Der indlægges kaffepause i løbet af formiddagen, og vi afslutter med frokost i spisesalen. 
Pris 150 kr. for foredrag, kaffe og frokost inklusiv en øl/vand 
Tilmelding til kredskontoret og betaling via netbank fra 7. januar og senest 15. januar. 
 

Tirsdag den 19. februar kl. 10.00 – ca. 14.00 
 
Ordinær generalforsamling i Biohuset Lemvig, Bredgade 17, 7620 Lemvig. 
Vi indleder med kaffe/te og rundstykker. 
Derefter afholdes generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. 
Den endelige dagsorden kan ses på hjemmesiden 10 dage før generalforsamlingen. 
Efter generalforsamlingen serveres et par stykker smørrebrød samt øl eller vand. 
Som afslutning på dagen vises der film i Biohuset. Titlen på filmen meddeles senere via mail og på Facebook. 
Ægtefæller/ledsagere, der ikke er medlem kan deltage i arrangementet, bortset fra selve 
generalforsamlingen, mod betaling på 75 kr. Deltagelse er gratis for medlemmer. 
Tilmelding (af hensyn til bespisning) til kredskontoret og evt. betaling via netbank fra 24. januar og senest 
7. februar. 
 
                                                           Onsdag den 6. marts kl. 10.00 – ca. 12.00 

Tirsdag den 12. marts kl. 15.00 – ca. 17.00 
 
Besøg på Færch-plast, Rasmus Færchsvej 1, 7500 Holstebro. 
I 1969 trækker Færch-familien sig ud af tobaksindustrien. Samme år køber Jørgen Færch fire maskiner til 
produktion af plastemballage og starter Færch plast. Siden starten er virksomheden vokset til at beskæftige 
1100 mennesker og har produktionsanlæg i Holstebro, England, Tjekkiet og Spanien. 
Vi får en rundvisning på ca. to timer. Der serveres kaffe i forbindelse med introduktionen. 
Der kan maks. være 20 personer pr. rundvisning. 
Pris: 50 kr. pr. person 
Tilmelding og betaling til kredskontoret og betaling via netbank fra 20. februar og senest 1. marts. Husk at 
angive, hvilken dato der ønskes. 

 
Onsdag den 10. april kl. 10.00 – ca. 13.00 

 
Kør-selv-tur til Nørre Vosborg og Hedekaffe. 
Mødested: Nørre Vosborg ved porten, Vembvej 35, 7570 Vemb. 
Efter rundvisningen Hedekaffe, Ulfborg Kirkebyvej 1, Ulfborg Kirkeby, 6990 Ulfborg. 
Vi bliver modtaget ved den smukke port med tårnuret af vores guide, som fører os gennem Nørre Vosborg 
og undervejs fortæller om herregårdens fantastiske historie. 
For ikke så mange år siden var herregården forfalden og en del af den endda direkte faldefærdig. 
Herregården har rejst sig som en Fugl Fønix og fremstår i dag smukt og nænsomt restaureret. Der er i 
forbindelse med restaureringen opført nye bygninger til overnatning. 
Rundvisningen varer ca. 1½ time. 
Herefter køres der et par kilometer til Ulfborg Kirkeby til Hedekaffe, hvor der serveres et stjerneskud samt 
en øl eller vand efter eget ønske. 



Hedekaffe er åbnet i 2016 som et familieejet kafferisteri med tilhørende café. Når vi har spist, er der 
mulighed for at se kafferisteriet, og hvis vi er heldige, arbejdes der også, idet risteriet kun laver små partier. 
I tilknytning til risteriet er der også et udsalg, hvor man naturligvis kan købe sig en pose kaffe. 
Pris 150 kr. pr. person for rundvisning på Nr. Vosborg og frokost ved Hedekaffe. 
Tilmelding til kredskontoret og betaling via netbank fra 20. marts og senest 1. april. 
 

Onsdag den 22. maj kl. 13.00 – ca. 16.00 
 
Kør-selv-tur til Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, Søby, 7400 Herning. 
Brunkul løste under Besættelsen 1940-45 to værdifulde opgaver: Brændsel og beskæftigelse. På den 
baggrund tiltrak området arbejdskraft fra alle egne af landet. Søby bød som andre industribyer også på 
sekserspil og smugkroer. På Søby Gl. Kro oplyste et skilt i skænkestuen: ”Her repareres gamle Kæferter, saa 
de bliver som ny!” Sekserspillet bredte sig i Søby især efter Besættelsen 1940-45. Når betjent Bruno 
Kirketerp, også kaldet ”Sheriffen”, uventet dukkede op, skyndte folk sig bare at spille ludo eller 500. Nogle 
måtte stoppe, når de havde spillet ugelønnen væk; så de havde svært ved at komme hjem til konen og 
børnene uden penge på lommen. 
Vi kører rundt i terrænet med højttalere til guiden. 
Maks. 50 deltagere. 
Pris 100 kr. pr. person for entre, guide, kaffe og lagkage. 
Tilmelding og betaling via netbank til kredskontoret fra 8. maj og senest den 15. maj. 
 

Onsdag den 19. juni kl. 8.15 – ca. 17.00 
 

Udflugt til Silkeborg Bunkermuseum med bus. 
Afgang fra Rema 1000 i Lemvig kl. 08.15, Struer Lystbådehavn kl. 08.35 og Måbjerg Kirke kl. 08.55. 
Vi kører til Silkeborg Bad med bus. Her modtages vi af vores guide, som vil vise rundt i en del af 
bunkersystemet på stedet. Her på Silkeborg Bad havde man i tiden 1943-45 det militære tyske hovedkvarter, 
og området har omkring 25 bunkere gemt i skoven. Efter krigen blev stedet brugt til tyske flygtninge fra 
Østpreussen fra 1945-47. Det er en omfattende og mindre kendt del af historien om tiden under og efter 2. 
verdenskrig. Guiden fortæller om den tyske generalstab og bunkerne under rundvisningen, og der bliver tid i 
museet. Praktiske forhold: Man kan blive snavset og få våde sko, så tænk over solidt fodtøj. Der er mørkt i 
bunkerne, så medbring gerne lommelygte eller en fuldt opladet mobiltelefon. 
Efter besøget i bunkermuseet er der frokost i Café Ørnsø i Silkeborg Bad. Der er tid til på egen hånd at 
udforske videre. Man kan evt. se udstillingerne i Silkeborg Bad mod entre, eller man kan nyde en tur i 
området. Parken rummer mange skulpturer. Der er også mulighed for at gå på Ørnsøstien, f.eks. til 
Arnakkekilden, eller rundt om søen (ca. 3 km), hvis tiden tillader det. Før vi forlader stedet og kører tilbage 
mod Holstebro, Struer og Lemvig, er der en kop buskaffe/te. Hjemkomst til Holstebro ca. kl. 16, Struer ca. kl.  
16.20 og Lemvig ca. kl. 16.40. 
Maks. 50 deltagere. 
Pris 250 kr. for medlemmer og 300 kr. for ikke-medlemmer for bus, guidet tur, frokost og kaffe. 
Tilmelding og betaling via netbank til kredskontoret fra 3. juni og senest den 11. juni. Husk at angive 
påstigningssted. 
 
NB. 
Vores arrangementer kan ses på hjemmesiden www.dlf127.dk, ”Kreds 127”, ”Pensionistforeningen i Vestjysk 
Lærerforening”, ”Aktiviteter i pensionistforeningen”, på vores Facebookgruppe ”Pensionistforeningen i 
Vestjysk Lærerforening”, som alle medlemmer kan få adgang til, samt på www.folkeskolen.dk 
under ”Kommende arrangementer” i Region Midtjylland. 

 

Tilmelding: Kredskontoret tlf. 96102800 eller mail: 127@dlf.org  

Betaling via netbank: Reg.nr. 7602 konto 1375498 – husk dato for arrangement samt 

dit navn i ”tekst til modtager”– f.eks. ”22.1. Lars Larsen” 

NB: Meldes der afbud efter tilmeldings- og betalingsfristens udløb, tilbagebetales 

det indbetalte beløb ikke. Dette gælder dog ikke udflugten i august/september. 

 
 

http://www.dlf127.dk/
http://www.folkeskolen.dk/
mailto:127@dlf.org


Bestyrelsen februar 2018: 
 
Formand: Arne Thorgaard, Gartnervej 13, 7560 Hjerm. 
 Tlf. 97464467 
 Mobil: 24415075 
 Mail: a.thorgaard@mvb.net 

Næstformand: Poul Munk Povlsen, Grummesgaardparken 42, 7620 Lemvig 
 Tlf. 97891486 
 Mobil: 51935443 
 Mail: poulmunkpovlsen@gmail.com 
 
Regnskabsfører: Hans Jepsen, Højgårdsparken 20, 7560 Hjerm. 
 Tlf. 97464357 
 Mobil: 21783877 
 Mail: hansejepsen@gmail.com 
 
Sekretær: Inge Bækgaard, Bøgevej 2, 7490 Aulum. 
 Mobil: 24878870 
 Mail: ingeb@live.dk 
 
Medlemskontakt: Arvid Lisbjerg, Lerpytterne 4, 7500 Holstebro. 
 Mobil: 91553029 
 Mail: arvidlisbjerg@gmail.com 
 
Øvrige: Christian Riis Christensen, Krimpendam 8, 7500 Holstebro 
 Mobil: 20674128 
 Mail: chr.riis.christensen@gmail.com 
 
 Gunnar Pedersen, Ove Krarupsvej 17, 6990 Ulfborg. 
 Mobil: 20468258 
 Mail: gunnar@houlbypedersen.dk 
 
Suppleanter: Kirsten Kirketerp, Langelinje 29b,1, 7500 Holstebro 
 Tlf. 97428511 
 Mobil: 25365694 
 Mail: kirstenkirketerp@altiboxmail.dk 
 
 Elsebeth Søgaard, Madumflodvej 6, 6990 Ulfborg. 
 Tlf. 97492253 
 Mobil: 40172257 
 Mail: Madumflodvej6@gmail.com 
 

 
 Husk: 
 Får kredskontoret din e-mail adresse, betyder det: 

 Hurtig kommunikation med Pensionistforeningen 
 Du får reminder om vore arrangementer 
 Tilbud om evt. ekstra arrangementer 
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