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

- aktivitetsprogram 2017

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 eller 
medlemsnummer.

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

første arrangement.
· Tilmelding sker ved at indbetale beløbet til nedenstående konto og skrive dit 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. 

Toscana - og en masse mere 

Fra d. 16.-27. september 2017 
går turen til Toscana.
Det er Poul Erik Uttrup, der 
skal lede turen, så den er jo i 
bedste hænder.
(Forhånds)tilmelding til Inge-
lise Bragh på 86 67 52 14 eller 
mail til ingelise@bragh.dk.

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

NYT !



Fra Sovjetunionen til EU - 25 år med Litauen på godt og ondt
Dato og tidspunkt:   Tirsdag d. 7. februar 2017 kl. 14.00
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.

Lars Kruse kommer og fortæller om de store forskelle på det 
litauiske og det danske samfund, selvom der kun er under 2 
timers flyrejse. Lars vil også fortælle om de forandringer og 
den udvikling, der er sket fra sovjettiden til i dag inden for 
forskellige områder, bl.a. uddannelsessystemet. I det hele 
taget vil Lars komme hele vejen rundt.

Bindende tilmelding senest onsdag d. 1. februar 2017.

Arv og testamente - foredrag ved Dorte Guldbrøn

Dato og tidspunkt:   Tirsdag d. 7. marts 2017 kl. 14.00
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.
   
”Betyder fælleseje, at vi ejer hinandens ting – og hinandens gæld?”
”Hvordan er vi egentlig stillet økonomisk, hvis vi bliver skilt, eller hvis den ene 
dør?”
Advokat Dorte Guldbrøn vil orientere os om de juridiske aspekter i forhold til arv 
og testamenter.

Bindende tilmelding senest tirsdag d. 28. februar 2017

Ovartaci Museum

Dato og tidspunkt: Onsdag d. 5. april 2017 kl. 11.00
Mødested:  Parkeringspladsen ved Golfhotellet
Betaling: 75 kr. for medlemmer
  125 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke kan 
  være medlem af Viborg Lærerkreds.

Tur til Overtaci Museum, Aarhus Universitetshospital, Risskov.
Vi får en guidet rundvisning i kunstmuseet og i Psykiatrisk Historisk 
Museum. Et meget spændende sted.
Vi tager kaffe og brød med.

Bindende tilmelding senest onsdag d. 29. marts 2017.



Sommerudflugt 

Dato og tidspunkt: Tirsdag d. 20. juni 2017 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 vestpå er der stop med kaffe med mere.
I Varde vises vi rundt i Frelloudstillingen på Varde Museum
Frokosten er bestilt i ”Spisestuen” i Esbjerg.
Vi sejler med Fanøfærgen og kører straks til Sønder Ho - Dan-

marks smukkeste landsby. Her tilbringer vi et par timer, 
hvorefter hjemturen starter.

Aftensmad i Viborg.
(Drikkevarer til frokost og middag er for egen regning.)

Bindende tilmelding senest tirsdag d. 13. juni 2017.

Viborg kirkegårds fortælling skridt for skridt gennem 200 år

Dato og tidspunkt: Onsdag d. 17. maj 2017 kl. 14.00
Mødested:  Kirkegårdskontoret, Gl. Skivevej 7, Viborg
Betaling: 60 kr. for medlemmer
  80 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke kan 
  være medlem af Viborg Lærerkreds.

Kirkegårdsleder Niels Kruse, som er en herlig fortæller, der ved 
alt om Viborg kirkegård, guider os rundt i et par timer og fortæller 
om kirkegårdens vilkår, traditioner og historier gennem 200 år med 
fokus på interessante, historiske gravsteder. Måske bliver der også tid til at høre lidt om aktuelle tendenser og 
tanker om fremtidige planer for kirkegårde.
Bagefter bliver der lejlighed til at snakke videre over en kop kaffe i nærheden.

Bindende tilmelding senest onsdag d. 10. maj 2017.

Toscana - og en masse mere undervejs til og fra...
Pensionistforeningen har i samarbejde med Poul-Erik Uttrup lavet en spændende 12-dages tur til Toscana, hvor 
man både på ud- og hjemrejsen gør ophold forskellige steder i især Tyskland.
Prisen er 11.000 kr. i dobbeltværelse med helpension og entreer (enkelte undtagelser).
Hele programmet  kan ses på www.dlfviborg.dk

16. - 27.
september

2017



Generalforsamling og Julefrokost

Dato og tidspunkt: Tirsdag d. 21. november 2017 kl. 12.00
Mødested:   Tinghallen, 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 onsdag d. 15. november 2017.

På kryds og tværs i højskolesangbogen - mennesker og fortællinger
Dato og tidspunkt:  Torsdag d. 12. oktober 2017 kl. 19.30 
Mødested: Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, Viborg 
Deltagerbetaling:  100 kr. for medlemmer
  125 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke kan
  være medlem af Viborg Lærerkreds.
    
For fjerde gang holder vi sangaften i pensionistforeningen. Denne gang kan vi 
glæde os til et par timer med sang sammen med MARTIN RAVN, der er lærer på Seniorhøj-
skolen i Nørre Nissum. Han siger om sig selv: ”Jeg har altid sunget – og sunget med nogen 
– og det er sket som efterskolelærer, som musiklærer i Tanzania, og sammen med kursister på 
Seniorhøjskolen i Nørre Nissum.” Undervejs i aftenen nyder vi et glas vin med lidt ost til. 

Bindende tilmelding senest torsdag d. 5. oktober 2017.

Kongernes Jelling 
Dato og tidspunkt:   Onsdag d. 23. august 2017 kl. 10.00
Mødested: Golfhotellets parkeringsplads
Deltagerbetaling:  100 kr. for medlemmer
  125 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke kan
  være medlem af Viborg Lærerkreds.

Vi kører til Jelling Kro, Gormsgade 16. Kl. 12 får vi en pari-
serbøf – og værtsparret vil fortælle lidt om den gamle, fredede 
kro. Vi bevæger os derefter de få skridt over til Udstillingsbygnin-
gen, hvor vi kl. 14 skal høre et foredrag om KONGERNES JEL-
LING. Der er i de senere år blevet oprullet en fantastisk spændende 
historie om de to høje, runestenene, kirken – ja, hele området  Hvis man har været på besøg for nogle år tilbage, 
vil man opleve, at der er en helt anderledes og meget interessant historie at berette om nu. Efter foredraget kan 
man se det nye og moderne museum – og gå en tur i området med de mange attraktioner.

Bindende tilmelding senest onsdag d. 16. august 2017.


