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Torsdag den 26. august 

Udflugt til Sønderjylland

I år forventer vi at kunne gennemføre vores udflugt til Sønderjylland. En oplevelse, som vi havde 
planlagt for et år siden. Turen starter med opsamling i Struer kl. 7.00 og i Holstebro kl 7.15. Ved 
den gamle Kongeågrænse mellem kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig nord for Ribe 
bliver der kaffepause med buskaffe og et smurt rundstykke. Herefter går turen langs Vadehavet til 
Møgeltønder og derfra videre til Slusen Højer, hvor vi spiser frokost. På den videre tur besøger vi 
Rudbøl, Burkal, Broager, Gråsten og Dybbøl. Der bliver mulighed for eftermiddagskaffe undervejs. 
Omkring kl. 17.45 ankommer vi til Den gamle Grænsekro nord for Christiansfeld, hvor vi spiser en 
toretters middag med vin/øl/vand.

Herefter går turen videre med kort ophold ved Skamlingsbanken og derfra mod Holstebro og 
Struer med forventet ankomst til Struer kl. 22.00

Under hele turen bliver vi guidet af pensioneret lærer Ole Due fra Nørre Nissum. Ole har en stor 
viden om Sønderjylland og er kendt som en dygtig og inspirerende foredragsholder om emnet.

Der er plads til 54 personer på turen.

Pris: 500 kr. for medlemmer og 600 kr. for ikke medlemmer.

Tilmelding og betaling til kredskontoret fra den 9. august og senest den 18. august.

NB: Af praktiske grunde går en kort del af turen fra Højer til Rudbøl på den tyske side af grænsen, 
hvorfor det vil være en god idé at medbringe pas. Så er formalia i orden, hvis der for en sjælden 
gangs skyld skulle være grænsekontrol i Rudbøl.

Tirsdag 21. september kl. 10.00 – ca 14.00.

Tvis Mølle Naturlaboratorium, Tvis Møllevej 15, Holstebro.

I det smukke område ved Tvis Mølle med historiske rødder der går mange hundrede år tilbage, er 
Holstebro Kommune ved at udvikle stedet under navnet Tvis Mølle Naturlaboratorium.Laboratoriet
er under opbygning, så noget er færdigt mens andet er under planlægning.

Det er lykkedes at få agronom Helene Kiærskou, der er tilknyttet projektet, til at vise os rundt på 
den centrale del af det store område og fortælle om tankerne bag laboratoriet.Her kan vi godt 
røbe, at det kommer til at indeholde mange forskellige elementer.

Vi slutter af med en let frokost på Restaurant Sprød i Holstebro.

Pris: 125 kr. inklusiv frokost.

Tilmelding og betaling til Kredskontoret fra den 8.september og senest den 17. september.

Oktober: Bestyrelsen arbejder på et arrangement i oktober. Meddelelse herom kommer senere pr. 
mail og på Facebook.



Tirsdag den 9. november kl. 10.00 – ca. 13.00

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

Seniorhøjskolen i Nørre Nissum er nu kommet godt i gang igen, og derfor gør vi nu et nyt forsøg på 
at gennemføre den tidligere aflyste højskoleformiddag.

Højskolelærer Kristian Tikjøb vil holde foredrag om ”vestjyske kunstnere”, og højskoleforstander 
Jesper Vinther krydrer foredraget med en god portion 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 20. oktober og senest 29. oktober.

Torsdag den 9. december kl. 12.30 – ca. 15.30.

Julefrokost. Sognegården Engvej 3, 7560 Hjerm.

I år afholdes julefrokosten i Hjerm sognegård, hvor ”Gittes Mad” fra Struer vil sørge for det 
kulinariske – så er det i de bedste hænder. Der bliver tale om en helt traditionel julefrokost med 
sild, rødspættefilet, tarteletter mm. Der serveres 1 øl eller vand og 1 snaps pr. person. Så kan men 
selv supplere efter behov. Som afslutning på frokosten serveres kaffe og småkager.

Underholdningen er lagt i hænderne på Bjarne Stougård og Sven Kristensen – så kan det ikke gå 
helt galt.

Pris pr. person kr. 175,-.

Tilmelding og betaling via netbank til kredskontoret fra den 25. november og senest den 6. 
december.

Det er sidste gang, at vi sender programmet med post ud til medlemmer uden 
email. Hvis man fremover vil modtage programmet på egen mail, skal man sende 
adressen til   arvidlisbjerg@gmail.com  .  

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 2020:

Formand: Gunnar Pedersen, Ove Krarupsvej 17, 6990 Ulfborg.
Mobil: 20468258
Mail: gunnar@houlbypedersen.dk

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:  Ruby Krarup, Poppel Allé 48, 7500 Holstebro
Mobil: 24275306
Mail: gunnar@houlbypedersen.dk

Finn Brask, Ryesvej 6, 7500 Holstebro
Mobil: 
Mail: finnbrask@webspeed.dk

Suppleant:

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
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