
 

Programmet med tilbud om arrangemen-

ter i 2018 er klar. 

 Vi håber, at nye såvel som ”gamle” med-

lemmer fortsat har lyst og tid til at deltage 

i vore ture og sammenkomster.  

Vi ved, at tiden hurtigt bliver optaget af 

alle de fristende tilbud om at dyrke vore 

interesser, friluftsaktiviteter og samvær 

med venner og familie, så tiden slår dår-

ligt til. 

 Alligevel håber vi fra Skiveegnens  

Lærerforenings Pensionistklub, at vi kan 

friste dig til at være med. Foreningens 

pensionistklub, som pt. tæller over 100 

medlemmer, har 7-8 arrangementer om 

året, hvor vi besøger institutioner eller 

virksomheder, tager på korte og lange ud-

flugter eller samles til foredrag eller god 

musik. Vi mødes i Resen Sognehus eller  

i kredsens lokaler på Østerbro i Skive. 

Her tilbringer vi mange hyggelige timer i 

selskab med kolleger og får en god snak 

over kaffen. 

 

Vi håber, du/I har lyst til at være med i 

klubben.  

 

 

Medlemskab kan tegnes gennem for- 

manden Jens Overgaard, og det årlige 

kontingent er uændret 50 kr., som indbe-

tales til foreningens konto-nr. Se oplys-

ninger på nyhedsbrevets bagside. 

 Medlemskabet følger kalenderåret, og  

generalforsamlingen afholdes hvert år  

i januar. 

Vedtægter, billeder, nyheder og andre op-

lysninger findes på Skiveegnens Lærer-

forenings hjemmeside under Pensionister. 

Hvis du er medlem af Danmarks Lærer-

forening, men ikke Pensionistklubben, 

kan du alligevel modtage de løbende  

orienteringer om arrangementerne ved at 

sende din mailadresse til Finn Mosegaard. 

Han vil da sætte dig på vores meddelel-

sesliste, så du til enhver tid kan møde op, 

hvis du senere skulle få lyst til at deltage.  

Du er velkommen, og det samme gælder 

ægtefælle eller ledsager - uanset erhverv. 

 

   Vi glæder os til at se dig! 

   Venlig hilsen 

   Bestyrelsen 

 

Skiveegnens 

Lærerforening 

Kreds 143 

 Årsprogram 2018 



 

FEBRUAR 

Tirsdag den 6. februar. 

Resen Sognehus Kl. 14.30. 

MARTS 

Tirsdag den 6. marts. 

Resen Sognehus Kl. 14.30. 

Forhenværende journalist og  

programmedarbejder Per Hansen ved TV2 Midt-

Vest. 

Gennem mere end 20 år ved TV2  Midt-Vest har 

Per Hansen lavet TV portrætter af herlige jyder. 

Foredraget kalder på smilet og latteren, men og-

så på eftertænksomheden. 

Per Hansen fortæller og viser filmklip med skæve 

personligheder, som han har mødt på sin vej og 

lavet TV programmer med. 

MAJ 

Tirsdag den 8. maj.  

Afgang med bus fra KCL kl. 8.30 

TYSKERNES PIGER - DRENGE-

STREGER, TAVSHED OG SKAM.  

Journalist ved Skive Folkeblad Merete Just.  

Merethe Just har skrevet en bog om tyskernes 

piger. 

Gennem syv årtier har vi hørt om de piger, der  

fik tyske soldater som kærester under den tyske 

besættelse af Danmark i 1940-45 – og  overfald, 

ydmygelser og klipninger af tyskerpiger blev siden 

slået hen som ”drengestreger”. For mange var 

lørdag den 5.maj 1945 nok en regnfuld, men glæ-

dens dag i Skive. For tyskernes lokale kærester var 

det derimod en tung dag med fornedrelse, angst 

og ydmygelse. 

FORÅRSTUR 2018 TIL JELLING, VINGSTED 

CENTRET OG LEGO-HOUSE I BILLUND. 

Formiddagskaffe med rundstykke og en lille én 

et sted mellem Skive og Jelling. 

Besøg i Oplevelsescenter Kongernes Jel-

ling.  

Den danske nation blev født 

og skabt i Jelling, og monu-

mentområdet blev optaget 

på UNESCO´s verdens-

arvsliste i 1994. Oplevel-

sescentret byder på en 

unik og supermoderne 

digital sanseoplevelse.  

Vi får et foredrag om mo-

numenterne, og hele be-

søget kan krones med en tur på den nye tagter-

rasse med udsigt over hele monumentområdet. 

Fra terrassen kan man gennem avancerede kik-

kerter se, hvordan Jelling så ud for 1000 år siden.  

Vingsted Hotel & 

Konferencecenter. 
Let frokost nydes på 

Vingsted Centret 

 

Billund. 
Herefter kører vi til Billund for at besøge ”LEGO 

HOUSE”.  
Den berømte arkitekt Bjarke Ingels har her lavet 

en arkitektonisk perle.  

Ideen med LEGO House var at skabe ”en sky af 



 

eventyrfortælling om Ole, der rejste fra sin knold 

og drog ud i verden. Vi kender alle Jeppe Aakjærs 

sang om hyrdedrengen Ole.  En dag gribes han af 

længsel og rejser ud i verden, men hvad blev der 

af Ole, og hvad blev hans skæbne?  

Disse spørgsmål har givet inspiration til denne for-

tælling. 

Duoen MORS ROK tager os med på Oles eventyr-

lige dannelsesrejse, som undervejs byder på 

dansk, irsk og amerikansk folkemusik ledsaget af 

guitar, mundharpe, fløjte og percussion. Eventyret 

foldes ud som en levende vekselvirkning mellem 

fortælling, solo, duet og fællessang. 

Se mere og lyt: www.peter-spillemand.dk/ SEPTEMBER 

Tirsdag den 4. september. 

Afgang KCL med bus kl. 09.00. 

TOUR de VANDKANT -  

Etape 3 ØSTSALLING 
3. etape af Skive Kommunes  

mere end 190 km vandkant.  

Også i Østsalling, tæt ved vand-

kanten, finder man et overflødig-

hedshorn af landskabsmæssige,   

historiske og kulturelle perler fyldt 

med autentiske fortællinger, som 

mange vil rejse langt for at se og  

høre om!  

Dem vil vi også gerne vise dig!  

Lær flere nye sider af din kommune 

at kende!  

Etape 3 starter i Skive, går mod nord og følger  

Sallings østlige vandkant—langs Skive Fjord.  

En bustur med stop, men ingen lange gå-ture.   

Lokale guider fortæller om perlerne og krydrer 

med lokalt inspirerede fortællinger. 

Detaljeret program udsendes til alle primo august. 

BESØG HOS KASTRUP VINDUER 

 
Kastrup Vinduer består af 3 afdelinger: Kastrup 

Plast i Holstebro, Ka-

strup Træ-Alu i Skive og 

Kastrup Træ i Vildbjerg. 

Virksomheden søger 

hele tiden at udvikle 

sine produkter, så de opnår de bedste resultater 

ved isolerings- og miljøtest på såvel det danske  

som de udenlandske markeder. Firmaet arbejder 

desuden konstant på at skabe de bedste forhold 

for medarbejderne. 

”Man skal være stor for at kunne begå sig på det 

internationale marked for vinduer og døre, men 

man skal også turde være sig selv.” 

Kastrup Vinduer giver kaffe og kage – en øl og so-

davand. 

NOVEMBER 
Tirsdag den 6. november kl.  13.00. 
Vi mødes ved Kastrup Vinduer,  
Fabriksvej 5, 7800 Skive. Kør selv.  

sammenhængende lego-

klodser… helt bogstavelige 

manifesteringer af de uen-

delige muligheder i LEGO 

klodsen.  

21 hvide klodser er stablet oven på hinanden… Vi 

har kun adgang til en del af LEGO Huset.  

Se evt. www.legohouse.com  

 

På vejen hjem nyder vi 

aftensmaden på Hagebro 

Kro. 

OKTOBER 
Tirsdag den 2. oktober. 
Resen Sognehus Kl. 14.30. 

Duoen MORS ROK   

 

UDLÆNGSEL OG HJEMVE - en fri musikalsk 

http://www.legohouse.com


Pensionistklubbens årsprogram  2018. 

Dato Kl. Sted Program Pris Tilmelding 

Mandag  

29. januar 

11.00 DLF - Kredskontor  

Østerbro 5, Skive 

Generalforsamling. Program iflg. vedtægterne.  
Der serveres en let frokost.  

Gratis Senest 19. jan.  
til Finn. 

Tirsdag 

6. februar 14.30 Resen Sognehus Journalist ved Skive Folkeblad Merete Just.  

Kaffe 

50/55 kr. 

Senest 1. febr.  
til Finn og beta-
ling til konto. 

Tirsdag 

6. marts 
14.30 Resen Sognehus 

Kaffe 

50/55 kr. 

Senest 1. marts 
til Finn og beta-
ling til konto. 

Tirsdag 

8. maj 
08.30 

Afg. KCL’s P-plads  

 
Forårstur til Jelling, Vingsted Centret og Billund. 300/350 kr. 

Senest 19. april 
til Finn og beta-
ling til konto. 

Tirsdag 

4. september 
09.00 

Afg. KCL’s P-plads  

 

Tour de Vandkant - Etape 3. 
 

200/250 kr. 

Senest 16. aug.  
til Finn og beta-
ling til konto. 

Tirsdag  

2. oktober 14.30 
Resen  

Sognehus Musik med Mors rok 
100 kr.  

Inkl. kaffe 

Senest 24. sept.  
til Finn og beta-
ling til konto. 

Tirsdag 

6. november 12.30 
Kastrup Vinduer 
Fabriksvej 5           
7800 Skive 

Besøg hos Kastrup Vinduer Gratis 
Senest 1. nov. 
til Finn. 

Tirsdag 

27. november 
12.30 Resen Sognehus Julefrokost. 

Pris  

meddeles 

senere. 

Senest 14. nov. 
til Finn og beta-
ling til konto. 

Mandag 

28. januar 

2019 

11.00 

Kredskontoret,  
Østerbro 5, 
Skive 

Generalforsamling. Program iflg. vedtægterne. 
Der serveres en let frokost. 
 

Gratis 

Senest 23. jan. 

2019 til Finn 
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Kredskontor 

Østerbro 5, 7800 Skive 

Tlf. 97 51 14 90 

mail: 143@dlf.org 

www.dlfskive.dk    

 

Pensionistforeningens  bestyrelse 

Formand: 

Jens Overgaard 

Solvangs Alle’ 17, 7800 Skive 

Tlf.: 25 71 26 00 

jens.overgaard@outlook.dk 

Næstformand: 

Børge Mortensen 

Kingos Vej 7, 7800 Skive 

Tlf.: 51 78 94 67 

bm.mo@webspeed.dk 

Kasserer: 

Eigil Andersen 

Hedevænget 5, Dommerby, 7800 Skive 

Tlf.: 97 53 52 90 

kamma.eigil@mail.dk 

 

Sekretær: 

Else Ingemann Dalsgaard 

Skivevej 126 A, Sjørup 

8800 Viborg 

Tlf.: 97 54 86 20 

Else@fibermail.dk 

PR-ansvarlig: 

Finn W. Mosegaard 

Vejbyvej 3, Lem 

7860 Spøttrup 

Tlf.: 24 48 07 96 

mosegaard@fiberpost.dk 

 

TILMELDING TIL ALLE ARRANGEMENTER. 


