
Viborg Lærerkreds’ 
Pensionistforening

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

- aktivitetsprogram 2018

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 (kasserer) tlf.: 3063 5563
 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) til konto 9255-6893834115 med angivelse af fulde navn. Af 
hensyn til regnskabet må indbetaling først ske efter 1. januar 2018.

Tilmelding til de enkelte arrangementer:
Tilmelding kan først ske dagen efter det foregående arrangement. Man må først tilmelde sig arrangement 

d. 11. januar efter nytår.
· Tilmelding sker ved at indbetale beløbet til nedenstående konto og skrive sit navn i beskedfeltet.
     9255-6893834115
 Ud fra beløbets størrelse kan vi se, om det dækker en eller to deltagere.
· 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. 

Turen går til Vilnius 
Fra d. 5.-9. september 2018 

Turens pris er 4.450 kr. pr. person.
Dette inkluderer flyrejse t/r Billund-Vilnius (der må KUN medtages 
håndbagage  (55x40x23) og 10 kg), indkvartering på 3* hotel, alle 
måltider fra ankomst til afrejse (eksl. drikkevarer), transporter og en-
treer.
Maks. 24 deltagere efter først til mølle-princippet.
Bindende tilmelding senest mandag d. 6. marts 2018.

Guide på turen Lars Kruse



Vores Europa - foredrag ved Poul-Erik Uttrup

Dato og tidspunkt:   Torsdag d. 11. januar 2018 kl. 19.00
Mødested:  Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, Viborg
Deltagerbetaling:   60 kr. for medlemmer
   80 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke kan
   være medlem af Viborg Lærerkreds.

EUROPA har på mange måder været under forandring i de senere årtier.
Forandringerne begyndte reelt med Berlinmurens Fald i 1989, der dels førte til 
genforening af ”De to Tysklande” og dels Sovjetunionens sammenbrud. Efterføl-
gende opstod mange nye lande i den østlige del af vor verdensdel.
Denne politiske proces førte i løbet af få år til en udvidelse af EU, der fik 10 nye medlemslande i ét hug. En 
gevaldig mundfuld, der bestemt ikke har været uden problemer.
Senere kom de mange kriser: Finans-, gælds-, Euro- og flygtningekrisen.
Og så er der uro og krig omkring Ruslands annektering af Krim.
…og så kom BREXIT.
Spørgsmålene er mange og vanskelige. Svarene er mindst lige så mange – og lige så vanskelige.
Men tør vi ikke stille spørgsmålene og forholde os til svarene, så er det ikke sikkert EUROPA fortsat vil være 
fredens verdensdel, som den stort set har været gennem nu snart 75 år.

Bindende tilmelding senest tirsdag d. 4. januar 2018.

Lad os lege i livstræets krone

Dato og tidspunkt:   Torsdag d. 1. februar 2018 kl. 19.30
Mødested:  Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, Viborg
Deltagerbetaling:   125 kr. for medlemmer
   150 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke kan
    være medlem af Viborg Lærerkreds.
   
Med dette motto holder vi for 5. gang sangaften i pensionistforeningen – og denne gang 
med HANS HOLM – tidligere lærer og højskolelærer. Han har komponeret melodier 
til salmer og sange, opsat musicals, dirigeret orkestre, instrueret på børnekorstævner.
Vi skal synge fra højskolesangbogen, og undervejs vil Hans Holm fortælle om san-
gene, så glæd jer til et par dejlige timer med sang – suppleret med lidt vin og ost!

Bindende tilmelding senest torsdag d. 25. januar 2018

Vinsmagning på Koldingvej
Dato og tidspunkt: Onsdag d. 25. april 2018 kl. 19.00
Mødested:  Vin og Vin, Koldingvej 73, Viborg
Betaling: 200 kr. for medlemmer
  250 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke kan 
  være medlem af Viborg Lærerkreds.

Nikolaj Jørgensen vil denne aften lade os smage 8 forskellige vine + 1 portvin.
Udover vinen vil der blive serveret mad, der passer til vinene. Det bliver helt sikkert 
en spændende aften. Maks. 30 deltagere efter først til mølle-princippet.

Bindende tilmelding senest onsdag d. 18. april 2018.



Sommerudflugt 

Dato og tidspunkt: Onsdag d. 20. juni 2018 kl. 7.30
Mødested:  Golfhotellets parkeringsplads
Deltagerbetaling:  350 kr. for medlemmer

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

Program:

Undervejs til Fyn drikker vi formiddagskaffe.
Vi besøger Humlemagasinet ved Harndrup.
Vi hører om stedets historie og ser udstillinger og de 
fantastiske smukke haver.
Frokosten spises på Den Grimme Ælling i Odense.       
Rundvisning og foredrag på TV2 Kvægtorvet.
Vi slutter dagen med middag i Viborg.
(Drikkevarer til frokost og middag er for egen regning.)

Bindende tilmelding senest onsdag d. 13. juni 2018.

Kør selv-tur til Arne Haugen Sørensen museet, Videbæk

Dato og tidspunkt: Onsdag d. 23. maj 2018 kl. 12.00
Mødested:  Golfsalonens P-plads
Betaling: 100 kr. for medlemmer
  120 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke kan 
  være medlem af Viborg Lærerkreds.

Vi besøger det nyåbnede Arne Haugen Sørensen museum i Vestjyl-
lands kunstpavillon (tegnet på Henning Larsens tegnestue) med de forrygende, farverige, fabelagtige, fantasti-
ske og finurlige malerier, der reflekterer tilværelsens dybe kontraster: Liv, død, lys, mørke, det gode og det onde. 
Et dramatisk orgie i farver, fabler, myter, drift og kamp. 
Efter endt rundvisning drikkes en kop kaffe/te i pavillonens cafeteria.

Bindende tilmelding senest onsdag d. 16. maj 2018.

Turen går til Vilnius d. 5.-9. september
Mindre end to timer efter starten fra Billund lander vi i Litauens hovedstad Vilnius.
Her venter vores guide under hele opholdet, Lars Kruse, på os. Lars har gennem mange år opholdt sig i Vilnius 
og også været bosat der. Han glæder sig til at vise os rundt og vil samtidig bestræbe sig på, at vi får et helheds-
indtryk af og indblik i litauernes livsvilkår fra starten af 2. verdenskrig til i dag.
Dagsprogrammerne starter kl. 10 og varer til 15.30/16.30 afbrudt af frokost. Derefter er der 3 timer til rådighed 
for egne oplevelser, shopping eller afslapning inden aftens-
mad kl. 19.00.
Det detaljerede program vil tilgå deltagerne efter tilmel-
dingsfristens udløb. Men det kan allerede nu røbes, at der vil 
stå en sætning i programmet: lad stiletterne blive hjemme og 
find traveskoene frem!
Maks. 24 deltagere efter først til mølle-princippet.

Bindende tilmelding senest mandag d. 6. marts 2018.



Generalforsamling og Julefrokost

Dato og tidspunkt: onsdag d. 21. november 2018 kl. 12.00
Mødested:   Loungen, Viborg
Deltagerbetaling: 150 kr. for medlemmer

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

Efter generalforsamlingen er der frokost og lidt underholdning.

Bindende tilmelding senest torsdag d. 15. november 2018.

Viborg Katedralskole, rundvisning med fokus på kunst, arkitektur, 
indretning, historie og skole - ved lektor Karen Haderup Guldberg
Dato og tidspunkt:  Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 15 - 17 
Mødested: Viborg Katedralskole 
Deltagerbetaling:  60 kr. for medlemmer
  80 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke kan
  være medlem af Viborg Lærerkreds.
    

Det bliver et udfordrende og strabadserede besøg, som omfatter en tur fra 
kælder til loft (5 etager).  Undervejs krydres med gode fortællinger med 
fokus på kunst, arkitektur, kultur, fest og hverdag, kendte og ukendte.
Vi slutter af med et glas vin på skolens hyggelige bibliotek.
Karen Guldberg har skrevet en spændende og informativ bog om kun-
sten på Viborg Katedralskole, som vi, hvis vi ønsker det, kan købe til 
favørpris.

 
Bindende tilmelding senest onsdag d. 17. oktober 2018. 
- maks. 30 deltagere efter først til mølleprincippet.

Kaj Munk tur til Vedersø

Dato og tidspunkt:  Onsdag d. 22. august 2018 kl. 9.30
Mødested:    Golfhotellets P-plads
Betaling:   100 kr. for medlemmer

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

Vi kører til Vedersø Kirke og ser Kaj Munks grav på kirkegården (kl. 11!). Herfra kører vi til Kaj Munks Præste-
gård, Vesterhavsvej 7a i Vedersø. I den smukt istandsatte præstegård starter vi med at synge ”Den blå anemone”. 
Derefter går vi rundt på egen hånd. Der er særdeles instruktive plancher og brochurer!
Kl. 12.45 går turen til Vedersø Klit Badehotel, hvor der kl. 13 bliver serveret en 
”Vesterhavsplatte” og en kop kaffe. Så er der mulighed for at gå en tur gennem 
klitterne til stranden og eventuelt bade!
Det er en ”kør selv tur”, hvor vi mødes og fordeler os i bilerne.

Bindende tilmelding senest onsdag d. 15. august 2018.


