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Tlf: 86 62 93 00
Mail: 140@dlf.org

- aktivitetsprogram 2016

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.: 8662 5038 / 4062 5038

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
Fyn

”Frankrigs Hjerte” 
Fra d. 17.-28. september 2016 går turen til Frankrig.
Det er Poul Erik Uttrup, der skal lede turen, så den er jo i 
bedste hænder.
Du kan stadig nå at komme med.
Har du nogle venner, der gerne vil med, er det muligt i be-
grænset omfang.

Spørg efter program hos Ingelise Bragh på 29 61 44 65 eller mail til 
ingelise@bragh.dk.

Det fulde program ligger på kredsens hjemmeside www.dlfviborg.dk.



Danmarks familiekommune nr. ét
Dato og tidspunkt:   Onsdag d. 27. januar 2016 kl. 19.30
Mødested:  Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkelsgade 12, Viborg
Deltagerbetaling:   50 kr. for medlemmer
   60 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke kan
   være medlem af Viborg Lærerkreds.

Det er lykkedes at få tilsagn fra EU-politiker, byrådspolitiker og ildsjæl, Jens Rohde 
om at komme til Sortebrødrehus og formidle et forrygende foredrag om frihed, fælles-
skab, føderalisme, forskellighed, forundring, verden og Viborg. 
Måske bliver der også tid til et bud på, hvordan verdens bedste folkeskole ser ud i Jens 
Rohdes optik.

Bindende tilmelding til kredskontoret senest fredag d. 22. januar 2016.

Mindernes dæmoner v. Hans-Peter Tams

Dato og tidspunkt:  Tirsdag d. 9. februar 2016 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.

   
En stærk fortælling om 6 små børns flugt gennem Tyskland i den sidste periode af 2. 
verdenskrig, hvor det var alle mod alle i den daglige kamp for at overleve.  Rammen 
er rå, for den handler om krig, død og ødelæggelse – men, indholdet er kærlighed og 
sammenhold og et af de smukkeste portrætter af en mor – den mor, der indgød sine 
børn en ubrydelig tro på, at hvis man bare holder sammen og stoler på Guds omsorg, 

så ordner det hele sig til sidst.
Hans-Peter Tams fortæller om tiden og om, hvordan Sofie 9, Hans-Peter 7, Ernst 6, Ingeborg 4, Theodor 2 og lille 
Elfriede på 8 mdr. sammen klarede strabadserne – og overlevede, men med barske barndomsminder i bagagen.

Tilmeldingsfrist: Bindende tilmelding til kredskontoret senest tirsdag d. 2. februar 2016

Aarhus Teater

Dato og tidspunkt: Tirsdag d. 5. april 2016 kl. 8.00
Mødested:  Parkeringspladsen ved Golfhotellet
Betaling: 100 kr. for medlemmer
  125 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke kan 
  være medlem af Viborg Lærerkreds.

Guidet rundvisning på teatret og efterfølgende frokost på Cafe Hack.

Bindende tilmelding til kredskontoret senest tirsdag d. 22. marts 2016.

Det er en ”kør selv-tur”. Har man ikke selv mulighed for at køre, så bare mød op - der er biler nok.



Sommerudflugt 

Dato og tidspunkt: Tirsdag d. 14. juni 2016 kl. 7.30
Mødested:  Golfhotellets parkeringsplads
Deltagerbetaling:  300 kr. for medlemmer
     350 kr. for ægtefælle/samlever, 
     der ikke kan være medlem 
     af Viborg Lærerkreds.

Program:

Undervejs sydpå stopper vi og drikker kaffe.
Besøg på keramikmuseet i Middelfart.
Derefter kører vi til Bogense, hvor vi spiser frokost.
Så går turen østover til Kerteminde, hvor vi skal på Johannes 
Larsen Museet.
På vejen hjem spiser vi middag.
(Drikkevarer til frokost og middag er for egen regning.)

Bindende tilmelding til kredskontoret senest tirsdag d. 7. juni 2016 (Maks. 70 deltagere).

Eftermiddag på De 5 Halder v/ Jens Frydendal 
Dato og tidspunkt:   Onsdag d. 24. august 2016 kl. 14.00
Mødested: Naturskolen v. Hald
Deltagerbetaling:  60 kr. for medlemmer
  70 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke kan
  være medlem af Viborg Lærerkreds.

Jens Frydendal vil fortælle spændende og krydrede historier og 
anekdoter om stedet og dets personligheder. Vi bliver også oriente-
ret om, hvad der sker omkring  Hald i dag. Vi bevæger os lidt rundt, 
men ikke den store tur.
Vi finder et egnet sted til eftermiddagskaffen.

Bindende tilmelding til kredskontoret senest onsdag d. 17. august 2016.

En forårsdag i Sct. Mogens Gade i året 1850
Foredrag v. tidl. museumsdirektør Henning Ringgaard Lauridsen

Dato og tidspunkt: Mandag d. 23. maj 2016 kl. 19.00
Mødested:  Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, Viborg
Betaling: 60 kr. for medlemmer
  70 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke kan 
  være medlem af Viborg Lærerkreds.

Et tidsbillede med blandede fortællinger om gadens mennesker, både de rige og de fattige, 
de fornemme og de underdanige. Hør om Morville, der har sit besvær med kartoffeltyskerne på Alheden, og om 
den gamle herredsfoged, som er blevet sær og hver formiddag tager sig en ridetur på en gyngehest.
Eller den unge smedesvend, som drømmer om at blive guldgraver på New Zealand og tjenestepigen, som læng-
tes så forfærdeligt efter at gense sin tapre landssoldat. Eller de uvorne peblinger på katedralskolen, der får kak-
kelovnen til at eksplodere, og den forslugne biskop, der går igen som spøgelsesskelet i Karnapgården.

Bindende tilmelding til kredskontoret senest mandag d. 16. maj 2016.



Så syng da, Danmark
Dato og tidspunkt:  mandag d. 10. oktober 2016 kl. 19.30 
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.
    
Igen i år byder vi på en aften med masser af sang og 
musik.

Vi får besøg af OLE JØRGENSEN fra Herning. Han 
er en meget alsidig musikmand inden for kor, musicals 
m.m. og holder bl.a. også kurser på Seniorhøjskolen i 
Nr. Nissum.

Hans oplæg til aftenen er: 

Vi skal synge, vi skal grine, vi skal lytte, og vi skal 
nyde.
En aften med Ole Jørgensen i sangens navn!
Vi vil synge gode kendte sange – smage på et par 
nye sange og høre historien bag.
Ud over det vil Ole fortælle om oplevelser fra sine 
forestillinger, kor – og mødet med sangens mulig-
heder.
En aften til eftertænksomhed, grin  og fordybel-
se.

Bindende tilmelding til kredskontoret 
senest mandag d. 3. oktober 2016.

Generalforsamling og Julefrokost

Dato og tidspunkt: Tirsdag d. 22. november 2016 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 underholdning.

Bindende tilmelding til kredskontoret senest tirsdag d. 15. november 2016.

Ole Jørgensen har stor sceneerfaring fra både 
ind- og udland. 
Han har i adskillige år turneret rundt i USA som 
korleder og solist.

Efter han vendte hjem, har han bevæget sig rundt på 
den danske sangscene.

Han har sunget sammen med mange kendte solister 
Julie Steincke, Silas Holst, Lene Siel, Torben Zeller, 
Lisa Rommeé, Trine Jepsen,Jesper Lundgaad, Etta 
Cameron, Lillian Boute, Birgitte Frieboe, Mirja 
Kennedy , Jakob Haugaard,  m. fl.

Han mestrer genrer fra Musical over gospel til pop 
og evergreens .


