
 

Programmet med tilbud om arrangemen-

ter i 2019 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 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 2019 



 

FORÅRSTUR 2019  

MARTS 

Tirsdag den 5. marts. 

Resen Sognehus Kl. 14.30. 

JYSK LUNE & LUNE JYDER 

MAJ 

Tirsdag den 7. maj 2019.  

Afgang med bus fra KCL kl. 8.00 

 

http://www.jutlandbattlememorial.com
http://www.strandingsmuseet.dk


 

SEPTEMBER 

Tirsdag den 3. september. 

Afgang KCL med bus kl. 09.00. 

TOUR de VANDKANT -  

Etape 4 - Øst for Skive Fjord 
NOVEMBER 
Tirsdag den 5. november. 
Resen Sognehus Kl. 14.30. 

 

Se mere på www.vestjyllandskunstpavillon. 

Kl. 17.00 kører vi til Aulum Kro, hvor aftensmaden 

venter. Herefter er det hjem til Skive. 

OKTOBER 
Tirsdag den 1. oktober. 
Besøg hos Scantruck, Skive Kl. 13.30 

HØJSKOLESANGBOGEN -  

FÆLLESSANG OG FORTÆL-

LING. v/ Birgitte Hansen 

http://www.vestjyllandskunstpavillon


Pensionistklubbens årsprogram  2019. 

Dato Kl. Sted Program Pris Tilmelding 

Mandag  

28. januar 

11.00 DLF - Kredskontor  

Østerbro 5, Skive 

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

Gratis Senest 23. jan.  
til Finn. 

Tirsdag 

5. marts 
14.30 Resen Sognehus Jysk lune & lune jyder 

Kaffe 

50/55 kr. 

Inden 1. marts til 
Finn og betaling 

Tirsdag 

7. maj 
08.00 Afg. KCL’s P-plads  

FORÅRSTUR 2019  

Kunst, arkitektur og historie i Thyborøn,  

Thorsminde og Videbæk.                                                   

375/425 kr. 

Inden 15. april til 
Finn og betaling 
til konto. 

Tirsdag 

3. september 
09.00 Afg. KCL’s P-plads  

TOUR de VANDKANT -  
Etape 4 - Øst for Skive Fjord 

200/250 kr. 

Inden 17. aug.  til 
Finn og betaling 
til konto. 

Tirsdag  

1. oktober 13.30 
Scantruck 

Katkjærvej 5, Skive Besøg hos Scantruck Gratis 
Inden 21. sept.  
til Finn. 

Tirsdag 

5. november 14.30 
Resen  

Sognehus 
Højskolesangbogen - fællessang og fortælling 50/55 kr. 

Inden 26. okt. til 
Finn og betaling 
til konto 

Tirsdag 

26. november 
12.30 Resen Sognehus Julefrokost. 

Pris  

meddeles 

senere. 

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

Mandag 

27. januar 

2020 

11.00 

Kredskontoret,  
Østerbro 5, 
Skive 

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

Gratis 

Inden 18. jan. 

2020 til Finn 

TILMELDING TIL ALLE ARRANGEMENTER. 


