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- aktivitetsprogram 2015

Pensionistforeningen Viborg Lærerkreds
Bestyrelsen for pensionistforeningen består af følgende:

 Ingelise Bragh, Spangsbjerg Allé 20, 8800 Viborg (formand) tlf.: 8667 5214 / 2961 4465
 Regnar Nielsen, Mageløs 3, 8800 Viborg (sekretær) tlf.: 8667 1545
 Helge Ellerup, Kokildehøjen 17, 8800 Viborg tlf.: 8667 5508
 Kirsten Ethelberg, Hyrdebakken 4, 8800 Viborg tlf.: 8667 1047
 Poul Zachariasen, Midgårdsvej 39, 8800 Viborg tlf.: 2097 7490

For at kunne deltage i arrangementerne gælder følgende retningslinjer:
· Medlemskab af Viborg Lærerkreds´ pensionistforening gennem indbetaling af det årlige kontingent til 
pensionistforeningen (p.t. 100 kr. pr. år).
· Ved tilmeldingen til arrangementerne forpligter man sig til at betale det beløb, som deltagerbetalingen 
udgør, medmindre man melder fra forud for arrangementet p.g.a. sygdom e.l.
· Ægtefæller/samlevere, der ikke er og ikke har mulighed for at være medlem af Viborg Lærerkreds, kan 
deltage i arrangementerne mod en lidt højere deltagerbetaling. 

Øvrige oplysninger om pensionistforeningen kan du finde på kredsens hjemmeside www.dlfviborg.dk. 

Sommerudflugt til
Østjylland

”Frankrigs Hjerte” 2016
Vi påtænker at lave en tur til ”Frankrigs Hjerte” i perioden 
17.-28. september 2016.
Det er Poul Erik Uttrup, der skal lede turen, så den er jo i 
bedste hænder.
Da Poul Erik allerede har reserveret gode hoteller, er det vig-
tigt at få at vide, om der er tilstrækkelig tilslutning.

Derfor giv en forhåndstilmelding, hvis I/du er interesseret, til Ingelise Bragh 
på 2961 4465 eller 8667 5214 eller mail til ingelise@bragh.dk senest 1. maj 
2015.
Det fulde program ligger på kredsens hjemmeside www.dlfviborg.dk.



Guidet rundvisning i den historiske og smukke Sortebrødre klosterkirke

Dato og tidspunkt: Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 14.00
Mødested:  Foran kirkens hovedindgang 
Betaling: 60 kr. for medlemmer
  70 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke kan 
  være medlem af Viborg Lærerkreds.

Der bliver lejlighed til at iagttage kirken såvel udefra som indefra, at se 
den smukke mysterietavle på nært hold,  at studere de mange pietistiske 
emblemmalerier og høre lidt om klosterets grundlæggelse, udbredelse, 
dens dramatiske historie samt en kort tur i krypten. 
Undervejs vil kirkeværgen fortælle lidt om Dominikanerne ’Herrens 
hunde’, prædikeordenens udvikling, historie og indflydelse.
Der afsluttes med kaffe og en kort præsentation af Lasse Winsløws ma-
lerier i Sortebrødrehus.

Bindende tilmelding til kredskontoret senest tirsdag d. 21. april 2015.

Nyt besøg i Vestre Landsret
Dato og tidspunkt:   Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 16.00
Mødested:  Vestre Landsret, Overlund
Deltagerbetaling:   60 kr. for medlemmer
   70 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke kan
   være medlem af Viborg Lærerkreds.

Denne gang skal vi se på de mange kunstværker, der findes i byg-
ningen.
Da der skal være plads til at se kunstværkerne, er der kun plads til 
40 personer.
Efter rundvisningen er der en lille forfriskning.

Bindende tilmelding til kredskontoret senest tirsdag d. 17. februar.

Rundvisning og påskefrokost på Mercantec

Dato og tidspunkt:  Tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 10.30
Mødested:   H.C. Andersens Vej 9, Viborg ved hovedindgangen
Deltagerbetaling:   125 kr. for medlemmer

    150 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke kan
    være medlem af Viborg Lærerkreds.

    Maks. 50 deltagere

Først skal vi på en rundvisning, og her får vi også en orientering om Mercantec (Autoteknisk Center, Metalkraft, 
House of Technology, Teknisk Gymnasium). 
Kl. 11.30 er der påskefrokost på kokkeskolen. Ernæringsassistenteleverne fra 2. skoleperiode har tilberedt en 
lækker påskefrokost til os.
Der vil være mulighed for at købe øl og vand.

Tilmeldingsfrist: Bindende tilmelding til kredskontoret senest fredag d. 13. marts 2015



”Hvordan holder vi os i gang i den 3. alder?”
-Foredrag v/ læge og tidligere folketingsmedlem Preben Rudiengaard 

Dato og tidspunkt:  Tirsdag d. 19. maj 2015 kl. 14.00 
Mødested:  Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7-9,  Viborg   

 Deltagerbetaling:  60 kr. for medlemmer
    70 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke kan
    være medlem af Viborg Lærerkreds.

Med sindsro kan man blive gammel i Danmark. Men vi pensionister skal huske, at hver 
dag skal have oplevelser og indhold. Derfor skal der ikke bare lægges år til liv, men 
derimod liv til år, lyder det fra foredragsholderen.
Oplevelser får vi, når Preben Rudiengaard sætter focus på pensionisters gøremål – og 
behov.

Bindende tilmelding til kredskontoret senest tirsdag d. 12. maj 2015

Sommerudflugt 

Dato og tidspunkt:   Onsdag d. 17. juni 2014 kl. 7.30
Mødested: Tinghallen, Tingvej 3, Viborg
Deltagerbetaling:  300 kr. for medlemmer
  350 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke kan
  være medlem af Viborg Lærerkreds.

Bindende tilmelding til Kredskontoret senest onsdag d. 10. juni 2015.
Maks. 70 deltagere.

Program:

Undervejs sydpå stopper vi og drikker kaffe.
Besøg på fængselsmuseet i Horsens.
Derefter kører vi til Haraldskær, hvor vi spiser frokost og får for-
talt lidt om stedet.
Efter frokost får vi en guidet rundtur i haven med kokken.
Så går turen til Vestermølle, hvor guiden venter os.
På vejen hjem finder vi et sted at spise middag.
   
 (Drikkevarer til frokost og middag er for egen regning.)

Besøg på TV MIDTVEST 
Dato og tidspunkt:  Tirsdag d. 8. september 2015 kl. 17.30 
Mødested:   Parkeringspladsen ved Biografcenter 

     Fotorama, Viborg   
Deltagerbetaling:   100 kr. for medlemmer

     125 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke kan
     være medlem af Viborg Lærerkreds.
     (betalingen indbefatter selve arrangementet 
     inkl. kaffe/te, kage, frugt og chokolade)



Aftenens program:
Kl.18.30 Ankomst
kl.18.45 Introduktion og TV MIDTVEST film i  Multimediesalen
kl. 19.30 Aftenens udsendelse vises på det store lærred i Multimediesalen.
kl. 20.00 Dagens studievært i salen.
kl. 20.15 Pause med kaffe/te, kage, frugt og chokolade samt rundvisning i vores nye hus.
kl. 21.00 Om serierne på TV MIDTVEST og film med fraklip.
Under hele arrangementet vil der være en TV MIDTVEST medarbejder til stede

Bindende tilmelding til kredskontoret senest torsdag d. 20. august 2015.
Det er en ”kør selv tur”, og hvis man ikke har mulighed for at køre selv, så ring til Ingelise Bragh  (86675214, 
mobil 29614465).

Musikken som livsvej – musik, sang og fortælling
Dato og tidspunkt:  Onsdag d. 7. oktober 2015 kl. 19.30
Mødested: Stationen, Ll. Sct.Hansgade 7, Viborg
Deltagerbetaling:  60 kr. for medlemmer
  70 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke kan
  være medlem af Viborg Lærerkreds.

Willy Egmose – der er blind fra fødslen – har et meget spændende 
musikliv bag sig. Siden han modtog sin første musikundervisning på 
Blindeinstituttet på Refsnæs v. Kalundborg, har hans liv været helt 
præget af omgang med musik.
Han har størstedelen af sit liv været organist ved Skjern Kirke, hvor 
han i 1977 oprettede Skjern Kirkekor, som han stadig er dirigent for, selv om han i år er standset som organist. 
Samtidig med kirkearbejdet har han været aktiv jazzmusiker alene eller i sammenhæng med andre. Han har dan-
net og ledet rytmisk ungdomskor, komponeret og arrangeret melodier – ofte rytmiske – til mange nye salmer, 
undervist, optrådt i radio og TV.
Willy Egmoses aften med os vil blive med fortælling, fællessang og gode jazznumre.
Glæd jer til en aften med masser af musik!

Bindende tilmelding til kredskontoret senest onsdag d. 30. september 2015.

Generalforsamling og Julefrokost

Dato og tidspunkt: Tirsdag d. 24. november 2015 kl. 12.00
Mødested:   Tinghallen, Viborg
Deltagerbetaling: 125 kr. for medlemmer

     175 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke kan
     være medlem af Viborg Lærerkreds.

Efter generalforsamlingen er der frokost og lidt julestemning.

Bindende tilmelding til kredskontoret senest tirsdag d. 17. november 2015.


