
 

Programmet med tilbud om arrangemen-

ter i 2020 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 knap 100 

medlemmer, har 5 - 6 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 hyggelige timer i selskab 

med kolleger og får en god snak over kaf-

fen. 

 

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

klubben.  

 

 

Medlemskab kan tegnes gennem  

formanden Jane Bodilsen, og det årlige 

kontingent er 100 kr., som indbetales til 

foreningens konto-nr. Se oplysninger på 

nyhedsbrevets bagside. 

 Medlemskabet følger kalenderåret, og  

generalforsamlingen afholdes hvert år  

i slutningen af 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 



 

 
Undervejs kaffe med rundstykke og let frokost. 
 
Kl. 13 ankomst til museet i Blåvand. 

Her får vi en halv times introduktion i bussen, 

hvor vi også får udleveret en ID-Guide og et  

armbånd. 

 

Derefter har vi to en halv time til at opleve mu-

seet på egen hånd. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTS 

Mandag den 2. marts 2020. 

Resen Sognehus Kl. 14.30. 

Ingelise Helgesen, Ikast 

 

Ingelise er 88 år.  

Hun vil fortælle  

om et langt,    

spændende og  

indholdsrigt liv. 

Bl.a. om sin barn-

dom i klitterne ved 

Blåvand, hvor hun under 2. verdenskrig oplevede 

tyskernes bygning af den store Tirpitzbunker, som 

blev opført på hendes forældres store sandflugts-

areal. 

 

Foredraget er således en optakt til besøget  

på Tirpitzmuseet, som vi besøger   

mandag den 4. maj. 

MAJ 

Mandag den 4. maj 2020.  

Afgang med bus fra KCL kl. 8.00. 

 

Den skjulte vestkyst 

Havets guld  

En hær af beton   

 
Der er desuden  

mulighed for at se 

den originale kanon-

fæstning Tirpitz, der 

skulle beskytte Vest-

kysten og især 

Esbjerg Havn. 



 

proteinindhold. 

GreenLab Skive Biogas. 

Flere virksomheder er på vej! 

 

NOVEMBER 
Mandag den 2. november. 
Resen Sognehus Kl. 14.30. 

På hjemvejen spiser vi middag på den Kgl. Privili-

gerede Grønhøj Kro, hvor der er mulighed for at 

se museet og høre Kromanden spille og fortælle. 

 

Forventet hjemkomst ca. kl. 20. 

OKTOBER 
Mandag den 5. oktober. 
Skive Kl. 13.30 

Et kør selv-arrangement! 

 

I GreenLab Skive findes en række innovative 

virksomheder, som har etableret sig i den grøn-

ne erhvervspark. De sætter hver for sig nye in-

ternationale standarder i den grønne omstilling. 

Nomi 4S er den fælles kommunale affalds– og 

genbrugsstation, som tager sig af indsamling og 

effektiv sortering af affald. 

Quantafuel er et norskejet firma, som er blevet 

verdenskendt med det første procesanlæg i Eu-

ropa. Et pyrolyseanlæg, som omdanner affalds-

plast til ”grøn” brændstof. 

Danish Marine Protein, som på basis af søstjer-

ner fremstiller økologisk dyrefoder med højt 

DIALEKTER OG MUSIK 
 

Laurits Goul fra Balling og 

Svend Brøndum fra Himmer-

land gæster os denne dag 

med oplæsning, sang og musik. 

 

De vil bl.a. læse op af  

Jeppe Aakjær, Hans Kirk, Bastholm 

Nørgaard (vendelbomål), Anton 

Berntsen (Vejledialekt) og Niels Hausgaard. 

Efter kaffen synger vi sammen årstidens sange 

akkompagneret af Laurits og Svend på klaver og 

basguitar. 

SEPTEMBER 

Mandag den 7. september. 

Afgang KCL med bus kl. 09.00. 

Rundt om Venø Bugt! 

 

Endnu en vandkantstur, hvor 

vi nu søger ud mod  andre 

kyster. 

Turen begynder i det sydvestlige hjørne  

af Skive Kommune, går syd om Venø Bugt,  

forbi Handbjerg Marina og gennem Struer  

til Venø, som udforskes på kryds og på tværs. 

 

Forventet hjemkomst ca. kl. 17.



Pensionistklubbens årsprogram  2020. 

Dato Kl. Sted Program Pris Tilmelding 

Mandag  

27. januar 

11.00 DLF - Kredskontor  

Østerbro 5, Skive. 

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

Gratis Inden 18. jan.  
til Finn. 

Mandag 

2. marts 
14.30 

Resen  

Sognehus. 
Hvad krukken gemte. 

Kaffe 

50/55 kr. 

Inden 24. febr.  
til Finn og beta-
ling til konto. 

Mandag 

4. maj 
08.00 Afg. KCL’s P-plads.  Heldagstur til Tirpitz-museet i Blåvand. 325/375 kr. 

Inden 22. april til 
Finn og betaling 
til konto. 

Mandag 

7. september 
09.00 Afg. KCL’s P-plads.  På opdagelse langs Limfjorden. 200/250 kr. 

Inden 19. aug.  til 
Finn og betaling 
til konto. 

Mandag  

5. oktober 13.30 
Mødested: GreenLab 

Kaastrup, Skive. 
Besøg i GreenLab Skive. 

Meddeles 

senere 

Inden 26. sept.  
til Finn. 

Mandag 

2. november 14.30 
Resen  

Sognehus. 
Dialekter og musik. 50/55 kr. 

Inden 26. okt. til 
Finn og betaling 
til konto. 

Mandag 

30. november 
12.30 Resen Sognehus. Julefrokost. 

Pris  

meddeles 

senere. 

Inden 16. nov. til 
Finn og betaling 
til konto. 

Mandag 

25. januar 

2021 
11.00 

Kredskontoret,  
Østerbro 5, 
Skive. 

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

Gratis 

Inden 16. jan. 

2021 til Finn. 

TILMELDING TIL ALLE ARRANGEMENTER. 


