Vestjysk Lærerforening kreds 127 – Fraktion 4
Pensionistforeningen
Efterår 2019

Foto eb

Lærernes Hus, Banetoften 62, 7500 Holstebro
Tlf. 96102800 – mail: 127@dlf.org – www.dlf127.dk

AKTIVITETSPLAN FOR 2. HALVÅR 2019.
Mandag den 19. august og tirsdag den 27. august
Udflugt til Thy.
Afgang fra Holstebro, Måbjerg Kirke: kl. 7.00
Afgang fra Lemvig, Rema: kl. 7.30
Afgang fra Struer, havnen: kl. 8.00
Udflugten går i år til Thy, og vi har guide med på hele turen. Esben Graugaard fra Holstebro Museum får
mikrofonen, når vi når Thy, og så vil han fortælle om alle de spændende steder og historier, vi møder på
vores vej. Vi får kaffe og rundstykke undervejs. Første stop er ved Doverodde Købmandsgård. Herfra
fortsætter vi over Vestervig forbi Flade Sø til Lodbjerg kirke. Herefter kører vi til Stenbjerg Landingsplads,
hvor der er sat tid af til en strandtur på egen hånd. Efter en frisk gåtur kører vi til Stenbjerg Kro, hvor der
serveres en platte med en øl eller vand. Efter frokosten kører vi forbi maleren Jens Søndergaards
sommerhus i Sønder Vorupør undervejs til næste stop ved Vorupør gamle kirkegård. Turen fortsætter
derefter gennem Tvorup Klitplantage forbi den nedrivningstruede herregård, Egebaksminde.
Vi stopper op ved Tvorup øde kirke og hører historien om sandflugten, der jog folk i sognet fra hus og hjem.
Turen går nu til Hanstholm fyr, hvor vi gør et ophold på en times tid, inden vi vender bussen og kører sydpå
til Tambohus kro, hvor vi får en toretters menu med vin, øl eller vand.
Vi er tilbage i Struer ca. kl. 19.00, fortsætter til Lemvig og slutter af i Holstebro ca. kl. 20.
Pris: 500 kr. for medlemmer og 600 kr. for ledsagere.
Tilmelding til kredskontoret og betaling via netbank fra 6. august og senest 16. august.
Husk at angive dato og påstigningssted ved tilmeldingen.
Fredag den 13. september kl. 10.00 – ca. 13.00
Onsdag den 18. september kl. 10.00 – ca. 13.00
Guidet byvandring i Holstebro med efterfølgende frokost på ”Sprød”. Mødested ved det gamle rådhus
ved ”Maren” i Nørregade kl. 10.
En af Holstebros byguider, Arne Quist, tager os med på en guidet tur i Holstebro, hvor han fortæller om
byens kunst, arkitektur og historie, krydret med små lokale anekdoter. Fortællingerne vil også bære præg af
Arnes tidligere virke som leder af Brandvæsen og beredskab i Holstebro Kommune. Efterfølgende går vi til
Sprød, hvor vi får frokost med vin, øl eller vand.
Maks. deltagertal pr. tur er 20.
Pris: 125 kr. pr. person.
Tilmelding til kredskontoret og betaling via netbank fra 2. september og senest 10. september.
Husk at angive dato ved tilmeldingen.

Onsdag den 9. oktober kl. 13.30 – ca. 15.30
”Drømmen om Amerika”. Foredrag ved Erik Nørkjær i Gudum Sognehus, (tidligere Gudum Skole), Toftevej
19, 7620 Lemvig .
Erik var i 70-erne på High School-ophold i Nebraska, hvorfra han har sin interesse for den danske udvandring
til Amerika. Siden har han flere gange været i USA og bl.a. arrangeret rejser dertil sammen med Gislev rejser,
den sidste her i september 2019.
Over 300.000 danskere udvandrede i årene 1880-1910 til USA for at søge lykken i ”Guds eget land”. I
foredraget fortælles der om, hvad der fik så mange mennesker til at bytte deres liv i Danmark med en
usikker fremtid som nybyggere på prærien. Og om striden mellem grundtvigske og missionske udvandrere –
de såkaldte Happy Danes og Holy Danes. Hvordan klarede de sig i det nye land, hvordan manifesterede
deres danskhed sig, og hvad er der tilbage af de danske rødder?
Pris: 75 kr. pr. person for foredrag, kaffe og kage.
Tilmelding til kredskontoret og betaling via netbank fra 23.september og senest 2.oktober.

Torsdag den 14.november kl. 15.30 – 17.30
Efterfølgende spisning i skolehjemmets kantine kl. 18.00
Historien om Kim Larsen. Karsten Holm synger Larsens sange og fortæller noget af historien.
UCH, Døesvej 76, 7500 Holstebro. (Handelsskolens auditorium)
Karsten Holm har sunget Kim Larsens sange i mange år, og han har altid haft visse fortrin for at gi´den som
Kim Larsen, nemlig flaben/munden. Og Karsten kan ramme tonen, så man kan komme i tvivl, om det er
Larsen selv. Ud over sangene og musikken vil Karsten Holm også fortælle historien om Kim. Vi skal have de
gode sange fra ”Langebro”, ”Maria” og også nyere sange. Udover at synge sine egne sange har Kim Larsen
også gennem hele karrieren fortolket andres sange, som vi også skal høre et par stykker af.
Undervejs er der kaffepause, og efter pausen giver Karsten Holm også smagsprøver på sit øvrige righoldige
repertoire.
Pris 100 kr. pr. person for underholdning og kaffe, 200 kr. pr. person for underholdning, kaffe og spisning.
Tilmelding til kredskontoret og betaling via netbank fra den 1. november og senest 8. november.
Husk at skrive i tilmeldingen, om det er med eller uden spisning.
Afholdes i samarbejde med UCH´s veteraner.

Mandag den 2. december kl. 12.30 – ca. 15.30
Julefrokost, UCH, Skolehjemmets kantine, Nørre Boulevard 21, 7500 Holstebro.
I år afholdes julefrokosten i Skolehjemmets kantine, hvor Marianne vil sørge for god mad. Menuen er sild
med karrysalat og æg, lakserillette, tarteletter med høns i asparges, andebryst og ris a la mande. Derefter
kaffe og småkager. Til frokosten serveres 1 øl eller vand og 1 snaps pr. person, og der kan derefter købes
yderligere drikkevarer.
Arvid er underholdningschef til denne frokost. Hver person bedes medbringe en pakke til ca. 20 kr., og man
får brug for sin mobiltelefon til deltagelse i underholdningen.
Pris pr. person 175 kr.
Tilmelding og betaling via netbank til kredskontoret fra 18. november – senest 27. november.

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.

Bestyrelsen februar 2019:
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:

Johnny Rud Andersen, Thurøvej 16A, 7680 Thyborøn
Tlf. 97832428

Mobil: 50710385
Mail: janeogjohnny@gmail.com
Gunnar Pedersen, Ove Krarupsvej 17, 6990 Ulfborg.

Mobil: 20468258
Mail: gunnar@houlbypedersen.dk
Suppleant:

Elsebeth Søgaard, Madumflodvej 6, 6990 Ulfborg
Tlf. 97492253

Mobil: 40172257
Mail: Madumflodvej6@gmail.com
Christian Riis Christensen har fra maj 2019 trukket sig fra bestyrelsen pga. sygdom.
Husk:
Får kredskontoret din e-mail adresse, betyder det:
 Hurtig kommunikation med Pensionistforeningen
 Du får reminder om vore arrangementer
 Tilbud om evt. ekstra arrangementer

Vestjysk Lærerforening
Pensionistforeningen
Kreds 127

