
 

 Årsprogram 2017 

 Programmet med tilbud om arrange-

menter i 2017 er klar. 

  Vi håber, at nye såvel som ”gamle” 

medlemmer fortsat må have 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 kunne 

friste dig til at være med. Foreningens 

pensionistklub, som tæller pt. 96 medlem-

mer, har 7-8 arrangementer om året, hvor 

vi besøger institutioner eller virksomhe-

der, tager på korte og lange udflugter 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 kontingen- 

tet er 50 kr., som indbetales til forenin-

gens konto-nr. Se oplysninger på folde-

rens 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 ori-

enteringer 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 

NYHEDSBREVET 



 

FEBRUAR 

Tirsdag den 7. februar. 

Kredskontoret, Østerbro 5.  Kl. 14.30. 

DEN RØDE BONDE FRA GUDUM 

Tidl. Folketingsmedlem Kristen Touborg 

Kristen Touborg fortæller 

om sin mangeårige politiske 

karriere i Folketinget for SF. 

Han repræsenterede sit 

parti frem til valget i 2011, 

hvor han ikke blev genvalgt. 

Med udgangspunkt i sit  

ståsted i Gudum krydrer 

han sit foredrag med et par 

revyviser – en genre som han også mestrer. 

MARTS 

Tirsdag den 7. marts. 

Kredskontoret, Østerbro 5.  Kl. 14.30. 

MANGFOLDIGHED - FRA 
PRÆST TIL PEDEL -  
MENNESKER, JEG HAR 
MØDT OG LÆRT NOGET 
AF. 

Tidl. Sognepræst Jørgen Frost 

Jørgen Frost vil ud fra emnet 

underholde med eksempler på den mangfoldig-

hed tilværelsen består af i mødet med menne-

sker, han traf i de 30 år, han var sognepræst, og 

også mennesker, han mødte tidligere i sit liv. 

Det bliver både alvorligt og fornøjeligt. 

MAJ 

Onsdag den 3. maj.  

Afg. med bus fra KCL kl. 8.30. 

TUR TIL AALBORG-OMRÅDET 

Frejlev Kirke 
"Gammeldags, harmonisk og hyggelig" sagde en 

museumsmand i slutningen af 1980-erne om 

Frejlev Kirkes indre. Slidt og kedelig, sagde me-

nighedsrådet dengang. 

Enhver tid vil gerne sætte sit eget præg på kir-

kens indretning og farver. Således voksede i 

1990-erne menighedsrådets ønske om at istand-

sætte kirken og lave den til en levende del af 

nutiden, det vil sige fjerne det gammeldags og 

slidte, men bevare det harmoniske og hyggelige. 

Arkitektfirmaet Brøgger og Nationalmuseet blev 

inddraget og billedkunstneren og maleren,  

professor Per Kirkeby blev kontaktet. 

Efter en del samtaler endte det med, at Per Kir-

keby med hjælp fra dekorationsmaleren Erik Pei-

tersen og den lokale 

malermester Jørn 

Ravnkilde farvesatte 

og malede inventaret 

i det middelalderlige 

rum. Han tilførte 

markante kunstneri-

ske elementer og far-

ver, der både præger rummet på en helt ny, 

tidssvarende måde, men også fremhæver kirke-

rummets middelalderlige karakter. 

 

KUNSTEN - Museum of Modern Art  

Aalborg 

Kunsten er som en skulptur, der nærmest vokser 

ud af det grønne landskab og danner en smuk 

ramme om billedkunst i verdensklasse. Folk 

strømmer dertil for at se den enestående sam-

ling af moderne kunst. Kunsten er klar til at give 

dig et væld af kunstoplevelser efter en gennem-



 

og musikformidler vidt omkring i landet og vil den-
ne eftermiddag synge, spille og fortælle for os.  
Vi bliver især ført ind i historier og sange omkring 
Benny Andersen og hans virke.  

Hun akkompagnerer selv og giver os mulighed for 
at synge med. Jeannet er cand.mag. og underviser 
på Folkeuniversitetet i København. Hun er for-
fatter og har indspillet 2 cd`er. 

SEPTEMBER 

Tirsdag den 5. september. 

Afgang KCL med bus kl. 9.00. 

TOUR de VAND-

KANT - Etape 2 

TUR TIL FUR 

Fur er et helt særligt 

sted i Skive Kommu-

ne og kræver sin 

egen tur. Turen til Fur præsenterer med en lokal 

guide øens mangfoldigheder med forhistorie, geo-

logi, natur, turisme, industri og lægger også op til, 

at vi skal smage på øen! 

Endeligt program følger i sommeren 2017. 

BESØG HOS DEIF - ET VERDENS-

OMSPÆNDENDE FIRMA I SKIVE. 
 

DEIF (Dansk Elektro Instrument Fabrik) blev grund-

lagt i 1933 af Erling Foss og hans to partnere. Virk-

somhedens hovedaktivitet bestod i manuelt at 

samle og montere elektromagnetiske måleinstru-

menter. 

I dag er løsningerne me-

get mere avancerede og 

forretningsområderne 

omfatter nu motor- og 

generatorstyringer, styringer til vedvarende ener-

gi, marine broinstrumentering og tavleinstrumen-

tering. Men holdningen til kvalitet, pålidelighed og 

god service er den samme som altid. 

Udvikling og produktion finder sted i Danmark, 

men DEIF afsætter og servicerer sine produkter 

over hele verden. DEIF flyttede sin produktion fra 

København til Skive.  

- Introduktion ved Pia Kalms 

- Rundvisning 

- Kaffe/te,  hvor der er mulighed for spørgsmål. 

NOVEMBER 
Tirsdag den 7. november. 
Vi mødes i receptionen hos DEIF kl. 12.30. 
Frisenborgvej 33, Skive. 

gribende renovering i 

2015. En totalrenoveret 

skulpturpark med ny stor 

terrasse samt udskiftning 

af 317 tons italiensk mar-

mor ude og inde.  

Bygningen er tegnet af det finske arkitektpar Elis-

sa og Alvar Aalto og danske Jean-Jacques Baruel 

og blev opført 1968-72. Særligt må fremhæves de 

unikke belysningsforhold, der har medvirket til at 

gøre bygningen berømt. 

 

Middag på Restaurant  

Bramslev Bakker ved  

Mariager Fjord. 

Stedet, hvor god mad og  

fantastisk beliggenhed  

går hånd i hånd!  

OKTOBER 
Tirsdag den 3. oktober. 
Resen Sognehus Kl. 14.30. 

EN STJERNESTUND MED  
JEANNET ULRIKKEHOLM 

Cand. Mag. og underviser  
Jeannet Ulrikkeholm 

Musikalsk foredrag med den 
lille dame med den store 
stemme. 

Jeannet kommer som foredragsholder, underviser 



Pensionistklubbens årsprogram  2017. 

Dato Kl. Sted Program Pris Tilmelding 

Mandag  

30. januar 

11.00 DLF - Kredskontor  

Østerbro 5, Skive 

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

Gratis Senest 18. jan.  
Til Finn. 

Tirsdag 

7. februar 

14.30 Kredskontor 
Østerbro 5, Skive 

Fra bonde til MF 
Tidl. Folketingspolitiker Kristen Touborg 

Kaffe 

45/50 kr. 

Senest 2. febr.  
Til Finn. 

Tirsdag 

7. marts 

14.30 Kredskontor 
Østerbro 5, Skive 

Mangfoldighed—fra præst til pedel—
mennesker, jeg har mødt og lært noget af. 
Tidl. Sognepræst Jørgen Frost. 

Kaffe 

45/50 kr. 

Senest 1. marts. 
Til Finn. 

Onsdag 

3. maj 

08.30 Afg. KCL’s P-plads  

 

Tur Aalborg og omegn. 250/300 kr. Senest 20. april 
til Finn og beta-
ling til konto. 

Tirsdag 

5. september 

09.00 Afg. KCL’s P-plads  

 

Tour de Vandkant - Etape 2. 
Turen går til Fur med lokal guide. 
Frokost på FUR BRYGHUS. 

200/250 kr. Senest 21. aug.  
til Finn og beta-
ling til konto. 

Tirsdag  

3. oktober 

14.30 Resen  

Sognehus 

Musik 

Jeannet Ulrikkeholm 

Kaffe 

45/50 kr. 

Senest 27. sept.  
Til Finn. 

Tirsdag 

7. november 

12.30 DEIF- Receptionen 
Frisenborgvej 33 

Besøg hos det verdensomspændende  
elektronikvirksomhed DEIF i Skive. 

Kaffe 

Gratis 

Senest 1. nov. 
Til Finn. 

Tirsdag 

28. november 

12.30 Sted meddeles  

senere! 

Julefrokost. Pris  

meddeles 

senere. 

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

Mandag 

29. januar 

2018 

11.00 Kredskontoret,  
Østerbro 5, 
Skive 

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

 Senest 23. jan. 

2018 til Finn 

Nyhedsbrevet 

Nyhedsbrevet for pensionerede  

medlemmer af Danmarks Lærerforening, 

kreds 143, Skiveegnens Lærerforening. 

Redaktion: Leif Primdal 

December 2016 

Oplag 250 stk. 

Layout & sats: 

Finn W. Mosegaard. 

 

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 

 

Husk at forny dit medlemskab for 2017 - inden generalforsamlingen, men betal først efter 1. januar 2017 

TILMELDING TIL ALLE ARRANGEMENTER. 


