
 

Programmet med tilbud om arrangemen-

ter i 2023. 

 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 60 

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 regnskabsåret 1. 

november - 31. oktober og generalfor-

samlingen afholdes hvert år i november. 

Vedtægter, billeder, nyheder og andre op-

lysninger findes på Skiveegnens Lærer-

forenings hjemmeside under Pensionister. 

Hvis du er medlem af Danmarks Lærer-

forening - Fraktion 4 modtager du løben-

de orienteringer om Pensionistklubbens 

arrangementer. Hvis du ikke ønsker disse 

orienteringer, afmelder du din mailadresse 

til Finn (se mailadresse side 4). 

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 2023 

https://www.dlfskive.dk/


 

 

 

MAJ 

Torsdag den 25. maj 2023.  

Afgang med bus fra KCS kl. 8.00. 

 

 

Undervejs kaffe med rundstykke og senere 
en let frokost.

Ny særudstilling på Moesgaard sætter 
spotlight på en af de mørkeste perioder i 
Europas historie.  Den handler om perio-
den fra ca. 300-600 e.Kr, dvs. tiden mellem 
det vestlige Romerriges fald og vikinge-
tiden. En tid, som også kaldes folke-
vandringstiden på grund af store krige, 
flygtningestrømme og forskydninger.

 

 

 

 MARTS 

 Mandag den 13. marts 2023. 

 Resen Sognehus kl. 14.30. 

 Flemming Baade. 

Århus  Havnefront Isbjerget 

Musikhuset og Aros 

Århus—Jyllands hovedstad 



 

OKTOBER 

Tirsdag den 24. oktober. 

Afgang fra KCS med bus kl. 12.30.  

Forventet hjemkomst ca. kl. 16.30. 

 

SEPTEMBER 

Tirsdag den 5. september. 

Afgang KCS med bus kl. 8.30. 

Forventet hjemkomst ca. kl. 16.30. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 

Mandag den 13. november kl. 11.00 

Kredskontoret 

Østerbro 5, Skive 

 

ORDI

Turen byder på oplevelse af 

Mors’s natur og besøg på 

spændende steder. 

Nykøbing Havn. Formiddagskaffe 

Dansk Skaldyrcenter.  
en del af DTU 

Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer 

på DTU, Danmarks Tekniske Universi-

tet og er 

Ejerslev Havn og Den blå Lagune. 

Let frokost på Feggesund 

Færgekro.  

 

Moler på Mors. 

Søbugten. 

Salgjerhøj- Flade Klit. Udsigten fra Mors` højeste punkt 

(89 m) er simpelthen formidabel. Man kan se ud over Thisted 

Bredning og store dele af Nordthy, det nordlige Mors, Livø 

Bredning og Fur. Fra Salgjerhøj kan man se 22 af øens 34 kirker.  

Salgjerhøj er en gravhøj fra bronzealderen og er med andre ord 

næsten 4000 år gammel. Navnet 

kommer muligvis af kvindenavnet 

"Salgjerd".  

Hanklit: Den mest kendte mo-

lerformation er Hanklit. I den 61 m 

høje Hanklit er med mørke bånd af vulkansk aske tegnet øens 

dramatiske geologiske historie, der går mere end 55 millioner 

år tilbage. 

 

Kaffe på Gullerup Strand Kro.  



Pensionistklubbens årsprogram  2023. 

Dato Kl. Sted Program Pris Tilmelding 

 

Mandag  

23. januar 

 

12.30 

Bentas Cafeteria 

Vinkelvej 15 

Højslev 

Nytårstaffel 

ER AFVIKLET 
200/250 kr. Tilmelding  

Mandag 

13. marts 
14.30 Resen  Sognehus. Musikalsk foredrag om bl.a. Benny Andersen. 65/75 kr. 

Tilmelding til 
Finn inden 3. 
marts.. 

Torsdag 

25. maj 
08.00 Afg. KCS’s P-plads.  Heldagstur til Moesgård Museet og Århus. 400/450 kr. 

Tilmelding til 
Finn inden 12. 
maj. 

Tirsdag 

5. september 
08.30 Afg. KCS’s P-plads.  Rundt på Mors. 250/300 kr. 

Tilmelding til 
Finn inden 21. 
august. 

Tirsdag  

24. oktober 
12.30 

 

Afg. KCS’s P-plads. 

 

Vi besøger Limfjordsteatret, Nykøbing Mors. 75/100 kr. 
Tilmelding til 
Finn inden  13. 
oktober. 

Mandag 

13. november 
11.00 

Kredskontoret,  
Østerbro 5, 
Skive. 

Ordinær generalforsamling 

Program iflg. vedtægterne. 

 

Gratis 

Tilmelding til 
Finn inden 4. 
november. 

TILMELDING TIL ALLE ARRANGEMENTER. 

Pris eksempel: 75/100 kr.  betyder 75 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke medlemmer. 


