
 

 

 

 

    

 

             

             

      

             

             

             

         

Vestjysk Lærerforening kreds 127 – Fraktion 4 

Pensionistforeningen 

Forår 2022 
 

             
 Tirsdag den 25. januar kl. 15.30 – 17.30 

  Handelsskolens auditorium, Døesvej 

  76, 7500 Holstebro. 

   

   Verden i rav. Foredrag med Anders Leth   

   Damgaard. 

   Efterfølgende spisning på Skolehjemmet, UCH. 

Anders Leth Damgaard 

 
Rav er et forunderligt og næsten magisk materiale. Der findes over 150 forskellige typer af rav i 

verdenen, og hver type agerer som en portal tilbage i tiden - et vindue til fortiden. Inde i ravet kan vi 

se et øjeblik fra jordens fjerne fortid fastfrosset i 3D. 

I Danmark kender alle til rav, men kun meget få kender rav og dets afgørende rolle i forståelsen af 

livet og jordens udvikling. 

Gennem dette foredrag får vi en nuanceret indsigt i, hvorfor dette materiale er så fantastisk. Vi får 

med vores egne øjne mulighed for at se, hvordan livet har set ud på jorden for mange millioner af år 

siden. 

Efter foredraget er der mulighed for spisning i spisesalen på skolehjemmet. Marianne har igen 

sammensat en fin menu med små forretter, helstegt kalvefilet med diverse tilbehør og lagkage til 

kaffe. Drikkevarer til middagen købes 

Pris: foredrag og kaffe 100 kr., foredrag, kaffe og spisning 200 kr. 

Tilmelding til kredskontoret og betaling via netbank fra den 5. og senest den 18. januar. 

Husk at anføre, om du ønsker spisning. 

 

 

 



Onsdag den 23. februar kl. 10-11.30. 

Ordinær generalforsamling i Apollon, 

Anlægsvej 4, Struer. 

Vi begynder med kaffe/te og rundstykker, hvorefter 

vi afholder generalforsamling. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Endelig dagsor- 

den kan ses på hjemmesiden en uge før. Efter gene- 

ralforsamlingen bliver der serveret en let frokost med 

tilhørende drikkevarer. Ægtefæller/ledsagere, der 

ikke er medlem, kan deltage i arrangementet, bortset 

fra generalforsamlingen, og betalingen er 75 kr. Medlemmer 

har gratis adgang. 

Efter generalforsamlingen bliver der tilbudt en filmforevisning, hvis titel vil blive offentliggjort 

senere, dels via mail, dels på hjemmesiden og Facebook. 

 

Tilmelding til kredskontoret og betaling via netbank fra den 26. januar og senest den 15. 

februar. Husk at angive om filmforevisning ønskes. 

 

 

 

 

 

    

  Fredag den 11. marts kl. 14.00 – 16.00 

  To generationer spiller ud i Aktivitetscenteret,            

  Danmarksgade 13 A, Holstebro 

   
 

 

 

 

 

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. februar  og senest 3. marts. 

 

 

 

 

 

Apollon, Struer 



       Tirsdag den 26. og torsdag den 28. april kl. 10.30 

 

       Rundvisning og fortælling på Holstebro  

       Brandmuseum, 

       Særkærparken, 7500 Holstebro. (ved Odinteatret) 

  
        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 på kredskontoret for at få smørrebrød, øl og vand som afrunding på 

arrangementet. 

   
Pris: 75 kr. 

 

Tilmelding til kredkontoret og betaling via netbank fra mandag den 4. april og senest torsdag 

den 21. april. 

På grund af pladsforhold maks. 20 deltagere pr. gang. Husk ved tilmelding at angive, hvilken dato 

du ønsker at deltage. 

 

 

Klimatoriet 

Havnen 8, Lemvig. 

 

Tirsdag den 10. og onsdag den 11. maj 

2022, begge dage kl. 11. 

 
Klimatoriums mission er gennem samarbejde 

mellem private og offentlige virksomheder, 

viden, institutioner og civilsamfundet at udvikle 

nye løsninger på aktuelle og fremtidige udfor- 

dringer inden for områderne: 

• Kystnære Klimaudfordringer 

• Grøn Energi 

• Cirkulær Økonomi 

• Vand og Miljø. 

Klimatoriet har en spændende hjemmeside, hvor man kan finde yderligere information. Vi får en 

rundvisning, der varer en time. 

 

Vi slutter besøget med en let frokost. 

Efter frokosten fortsætter vi til Toldboden, 

hvor der er udstillet maritime guldaldermalerier, 

stillet til rådighed af kunstsamleren Frank 

Nicolajsen. 

 

 

Pris: 150 kr. 

Tilmelding til kredskontoret og betaling via 

netbank fra 27. april og senest 5. maj. 

 

Husk at anføre, hvilken dato du ønsker. 

Den gamle toldbod 

 

Klimatoriet 



     

Natur- og Kultursejlads med 

Færgen Venøsund 

Torsdag den 16. juni og tirsdag 

den 21. juni kl. 10 – 16.15. 

(bemærk: turen aflyses i tilfælde 

af for hård vind) 

Afgang fra Struer 

træskibshavnen ved 

Sarpsborg-pigen kl. 10. 

Maks. 22 personer pr. sejlads. 

Beskrivelse: Sejltur Struer-

Oddesund-Venø-Struer 

Undervejs fortælles om 

landskabet og forhold, som har 

bestemt levevilkårene for lokal-

befolkningen. 

Ankomst Oddesund kl. 11.15. 

Efter landgang vises i Garnhuset en powerpoint-præsentation af kulturlandskabet Oddesund 

samt nydes en feltration incl. drikkevarer. 

Derefter kan man på egen hånd orientere sig i kulturlandskabet i Oddesund og se Den gamle 

Rofærgehavn, Tjærestedet, besættelsestidens bunkersbyggeri, Oddesundtårnet og kunsthallen 

Regelbau 411. På hjemturen gøres ophold på Venø, hvor man bl.a. kan besøge den 

nyrestaurerede middelalderkirke. 

Ankomst Struer Havn kl. 16.15. 

Pris pr. deltager 400,-kr. inkl. frokost med drikkevarer og medlemskab af færgelauget. 

 

Alle er velkomne til at medbringe yderligere proviant, og der kan købes øl og vand ombord på 

færgen. 

Tilmelding til kredskontoret og betaling via Netbank fra den 23. maj og senest 8.juni. 

Ved tilmelding skal man huske at anføre telefonnummer og angive ønsket dato. 

 

Lærernes Hus, Banetoften 62, 7500 Holstebro 
 

Tlf. 96102800 – mail: 127@dlf.org – www.dlf127.dk 

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. 

 
 

mailto:127@dlf.org
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NB. 
Vores arrangementer kan ses på hjemmesiden www.dlf127.dk ”kreds 127”, ”Pensionistforeningen i 
Vestjysk Lærerforening”. 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.  
 
 

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: rubykrarup@hotmail.com 
 
   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 

 
 

http://www.dlf127.dk/
http://www.folkeskolen.dk/
mailto:gunnar@houlbypedersen.dk
mailto:poulmunkpovlsen@gmail.com
mailto:hansejepsen@gmail.com
mailto:ingeb@live.dk
mailto:arvidlisbjerg@gmail.com
mailto:rubykrarup@hotmail.com
mailto:finnbrask@webspeed.dk

