
Onsdag den 24. august 

Udflugt til Fanø. 

Turen starter med opsamling i Struer ved havnen kl. 7.00 og i Holstebro ved Måbjerg Kirke kl 7.15. 
Undervejs bliver der holdt en pause, hvor vi kan få en kop kaffe og et rundstykke. Vi sigter mod at 
komme med færgen fra Esbjerg til Fanø 9.50 (man kan ikke reservere plads), hvor vi møder vores 
guide, som skal lede os rundt på øen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vi kører til Albo Fuglekøje og derefter til Sønderho, 
hvor vi bl.a. skal se kirken og kigge på de gamle 
stråtækte huse. Turen går videre ad Sønderho 
Strandvej bl.a. til Fanøbad og videre til Nordby, hvor 
vi skal spise frokost på Ambassaden kl. 13. Efter 
frokostpausen vil guiden tage os en tur rundt i 
Nordby, hvor han slutter af ca. 15.15. Der vil være 
tid på egen hånd, før turen går hjemad igen kl. 
17.10 med færgen mod Esbjerg. Aftensmaden indtages på Horne Kro, og herefter går turen mod 
Holstebro og Struer med forventet hjemkomst ca. 21.30. 

Der er plads til 54 personer på turen. 

Pris: medlemmer 500 kr., ikke-medlemmer 600 kr. 

 

 

 

 

 

Tilmelding til kredskontoret fra den 8. august og senest den 16. august på telefon 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” 
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Moesgaard Museum med fokus på særudstillingen "RUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag med på en guidet tur i Moesgaard Museets 

særudstilling ”RUS – vikinger i øst”. En 
oplysende og særlig museumsoplevelse - ikke 
mindst set i lyset af krigen i Ukraine. Udstillingen er 
som at sejle ad de russiske floder og gå i land i montrer fulde af unikke sølvskatte og guldsmykker, våben og 
prægtigt gravudstyr fra blandt andet Ukraine.  

 
Dato: Fredag den 2. september   
Afgang fra Måbjerg Kirke i Holstebro kl. 10.00 
Pris: 350,- kr. inkl. bus, entre og guidet tur i særudstillingen. 
Turen gennemføres ved mindst 30 deltagere 
 
Tilkøb frokost incl. drikkevarer: 175,- kr. 
Såfremt du ikke ønsker at deltage i frokosten, kan du i stedet besøge museets permanente udstilling 
og/eller spise medbragt mad på borde bænke i nær tilknytning til museet.  
 

Busafgang fra Moesgaard Museum kl. 14.30 med forventet hjemkomst i Holstebro kl. 16.00 
 

Tilmelding på telefon 96102800 eller mail: 127@dlf.org.fra den 14. august og senest den 22. 

august. Oplys venligst ved tilmelding, om du ønsker at deltage i frokosten. 

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” 
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Museumsbesøg i Toldboden, Lemvig. 

Tag med på museumsbesøg i Lemvig, i Toldboden Havnegade 14, Lemvig. Der er plads til 25 

deltagere pr. gang. Vi har arrangeret to besøg henholdsvis mandag den 3. og tirsdag den 4. oktober 

fra kl. 11.00 – 12.00, hvor vi får en eksklusiv rundvisning. Der er plads til 25 deltagere pr. gang. 

Herefter spiser vi frokost på spisestedet Claudis Have. Vi får Fersk røget laks med tzatsiki, dagens 

salat, røget dyrekølle fra Klosterhedens vildt, spegepølse fra Ausumgård, humus og Thise 

Vesterhavsost. Hertil en øl/vand. 

Pris 150 kr. 

Tilmelding til kredskontoret fra den 6.september og senest den 20.september på telefon 

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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har klippet nedenstående fra museets hjemmeside: 

Dansk Guldaldermaleri i Toldboden Lemvig 

Den enorme samling af dansk guldalderkunst på 750 malerier, som Frank Nicolajsen har indsamlet gennem et langt liv 

og nu har overdraget til Vestjysk Kunst Fond, er af en ganske anselig størrelse og høj kvalitet og giver mulighed for at 

vise mange forskellige udstillinger af periodens kunst. 

De fleste betydningsfulde kunstnere fra guldalderen , såsom Jens Juel, Eckersberg, Marstrand, Blunck, Skovgaard osv. 

er repræsenteret med flere værker. men det som gør samlingen særlig interessant, er de mange værker af mindre kendte 

guldaldermalere, som bl.a. af nationale og politiske grunde blev holdt udenfor de toneangivende kredse omkring 

Eckersberg og Høyen, og som den yngre generation af kunsthistorikere og museumsfolk nu er begyndt at fatte interesse 

for og forske i. Her har Frank Nicolajsen været langt mere modig i sine indkøb end museerne har, så alene derfor er 

samlingen af enestående betydning og ikke til at komme udenom, når den danske kunsthistorie skal opdateres og 

omskrives. 

Udstillingen i sommeren 2022 indeholder ca 100 malerier af periodens kunstnere, både de kendte og de "udstødte", så 

man kan give et mere sandfærdigt billede af guldalderkunsten end det som hidtil har været den gængse opfattelse. 

Udstillingen Dansk Guldaldermaleri på 1. sal er tematisk ophængt med landskaber fra mange egne af Danmark, 

portrætter genremaleri og motiver fra det elskede Italien.
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Mød en ægte nørd - kendt fra TV 

 
 

 
Anders Leth Damgaard ved alt, hvad der er værd at vide om Nordens Guld – nemlig rav. 
Han er autodidakt, men ikke desto mindre på kort tid blevet en verdenskendt ravekspert. 
Han har skrevet flere videnskabelige artikler, og han samarbejder med både nationale og internationale 
institutioner. Blandt disse kan nævnes Statens Naturhistoriske Museum, Geocenter Møn og Naturhistorisk 
Museum, London. 

 
Rav er et forunderligt og næsten magisk materiale. Der findes over 150 forskellige typer af rav, og 
hver type agerer som en portal tilbage i tiden. 
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 år 
siden. 
 
Anders Leth Damgaard har Danmarks største private samling af biller i rav, og han har selv fundet mange 
nye arter, hvoraf flere beskedent er opkaldt efter kendte danskere. 
 
Ud over at have en helt enorm viden om emnet er han kendt for sin store fortælleglæde. 

Han medbringer et udvalg af sin samling, så vi kan kigge ind ad vinduet til en længst svunden tid. 
 
Anders fortæller fra kl. 09.30 – 12.00 med en indlagt pause. 
Herefter er der frokost med 2 stk. smørrebrød og et stykke med franskbrød og ost/pers. 
Hertil øl/vand og vi slutter med en kop kaffe. 
 
Tid: Tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 09.30 
Sted: Vestjysk Lærerforening, Banetoften 62, 7500 Holstebro 
Max. 30 deltagere. 
Pris: Kr. 125,-/pers. 
 
 
 

Tilmelding til kredskontoret fra den 20. september og senest den 4.oktober på telefon 

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” 

 

JULEFROKOST I MIDTPUNKTET THYHOLM 

Tidspunkt: Torsdag d. 8. december 2022 kl. 11.00 – 15.00 

Adresse: Rughavevej 5, Hvidbjerg. 
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Nyd en god traditionel julefrokost og hyggeligt samvær i Midtpunktet Thyholm. 

 

MENU: 

Sild med karrysalat 

Tarteletter m. høns i asparges 

Ribbensteg 

Frikadeller 

Lun leverpostej m. bacon 

Ris a la mande 

 

Undervejs vil Anton Lyhne underholde ved flygelet og sætte os i julestemning med 

let julemusik. 

 

Pris: 175,- inklusiv 1 øl/1 vand. Snaps o.s.v. kan købes. 

 

Tilmelding til kredskontoret fra den 16.november og senest den 30.november på telefon 

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” 
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