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Tirsdag den 21. januar og torsdag den 23. januar kl. 14.00 – 16.00.

Danmarkshistorier fortalt på vestjysk. Holstebro Museum, Museumsvej 2 B, Holstebro.

På det totalt ombyggede Holstebro Museum kan man se Det eventyrlige Loft og Jernmænd - 
museets permanente udstillinger. Her vil I kunne gå på opdagelse, I vil høre sjove historier, I kan 
prøve et tohåndssværd og flyve hen over landskabet i vikingetiden. Jernmænd fortæller os om de 
fremsynede mænd, der satte gang i jernindustrien i Vestjylland - det var risikabelt og beskidt, men 
de havde succes.

Vi starter med en kort introduktion til museet og Det eventyrlige Loft. Derpå kan udstillingen ses i 
eget tempo. Der er kaffe og kage kl. 15.00. Efter kaffen kan man fortsætte i udstillingen og slutte af 
med at se Holstebro Kunstmuseum. Max. 25 deltagere pr. gang.

Pris: 125 kr. pr. person for entre til de to museer, kaffe og kage.

Tilmelding til kredskontoret og betaling via netbank fra 7. januar og senest 16. januar.

Tirsdag 18. februar kl. 10.00 – ca 14.00.

Ordinær generalforsamling afholdes i Folkedanserhuset, Banetoften 42, 7500 Holstebro. Vi 
begynder med kaffe/te og rundstykker, hvorefter vi afholder generalforsamling. Dagsorden i 
henhold til vedtægterne. Endelig dagsorden kan ses på hjemmesiden en uge før. Efter 
generalforsamlingen bydes der på snitter samt øl eller vand. Herefter bliver der tilbudt en 
filmforevisning i Scala Bio, Ved Hallen 15, 7500 Holstebro. Titlen på filmen vil blive offentliggjort 
senere, dels via mail og dels på hjemmesiden. 

Ægtefæller/ledsagere, der ikke er medlem, kan deltage i arrangementet, bortset fra 
generalforsamlingen. Betalingen er kr. 75,-. Medlemmer har gratis adgang. 

Tilmelding og betaling til kredskontoret fra mandag den 20. januar og senest tirsdag den 4. 
februar. Husk at angive om filmforevisning ønskes.

Tirsdag den 17. marts kl. 10.00 – ca. 13.00

Højskoleformiddag på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum, Degneparken 22, Nørre Nissum, 7620 
Lemvig.

Vi gentager succesen fra sidste år og indbyder igen i år til en spændende formiddag på 
Seniorhøjskolen i Nørre Nissum. Højskolelærer Kristian Tikjøb vil holde foredrag om vestjyske 
kunstnere og højskolelærer Martin Ravn krydrer foredraget med en god portion fællessang.

Der indlægges en kaffepause midt på formiddagen, og vi afslutter med frokost i spisesalen.

Pris 125 kr. for foredrag, kaffe og frokost inklusiv en øl/vand.

Tilmelding til kredskontoret og betaling via netbank fra 27. februar og senest 9. marts.

Torsdag den 16. april kl. 14,00 – 16,00.

To generationer spiller ud i Hjerm Sognegård, Hjerm Sognegård, Engvej, 7560 Hjerm.

Det er overskriften på et sangforedrag med far og datter, Svend og Inge Burchardt. Svend Burchardt
er tidligere lærer og skoleinspektør ved Mejrup Skole og forhenværende højskolelærer ved 
Seniorhøjskolen i Nørre Nissum. Inge Burchardt har været lærer ved Hatting Skole er nu lærer ved 
Kragelund Efterskole. Far og datter vil præsentere nogle af de sange, som de holder af. Det bliver i 



selskab med højskolesangbogen men også med eksempler på nyere sange. Sangforedraget vil 
veksle mellem fællessang, kommentarer, solosang og ønsker fra deltagerne.

Pris: 100 kr. pr. person for foredrag, kaffe og kage.

Tilmelding til kredskontoret og betaling via netbank fra 23. marts og senest 2. april.

Fredag den 29. maj kl. 10.00 – ca. 13.00.

Mange har et kørekort, men kan de også klare en teoriprøve i dag? Vi mødes i Lærernes Hus, 
Banetoften 62, Holstebro.

Denne formiddag vil Pers køreskole i Holstebro genopfriske og gennemgå de væsentligste 
ændringer, der er sket med teoriundervisningen i årenes løb. Dagen starter med en kort 
gennemgang af væsentlige ændringer, siden vi fik kørekortet. Dernæst prøver deltagerne selv en 
teoriprøve på en halv time. Afslutningsvis får vi facitlisten at se med mulighed for at stille 
spørgsmål til Per. Max. 40 deltagere.

Pris: 75 kr. pr. person for ”teoriprøve”, 2 stykker smørrebrød og øl/vand.

Tilmelding til kredskontoret og betaling via netbank fra 13. maj og senest 25. maj.

 Tirsdag den 9. og torsdag den 18. juni kl. 10.00 – ca. 13.00

Rundvisning og fortælling på Holstebro Brandmuseum, Særkærparken 142, 7500 Holstebro. 
I Holstebro er der gjort en indsats for at bevare de ældre brandbiler og derved bevare dele til 
fortælling af det mere end 100 år gamle brandvæsen. Noget lignende findes kun ganske få steder I 
Danmark. Arne Quistgaard, som selv har været ansat ved brandvæsenet, vil fortælle og vise frem, 
så vi kan få et indblik I brandvæsenets historie og udvikling. Efterfølgende vil vi tage til Lærernes 
Hus, Banetoften 62, Holstebro for at få smørrebrød, øl og vand som afrunding på arrangementet.

Pris: 75 kr. pr. person for rundvisning, 2 stykker smørrebrød og øl/vand.
Tilmelding til kredkontoret og betaling via netbank fra torsdag den 26. maj og senest torsdag den
4. juni.
På grund af pladsforhold maks. 20 deltagere pr. gang. Husk ved tilmelding at angive, hvilken dato 
du ønsker at deltage.

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.  
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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

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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