
ViborgÊLærerkreds’ 

Pensionistforening 
Ak vitetsprogram 2023 

 

SommerudflugtÊ lÊHanÊHerredÊogÊThy 
En dag med vindenergi, historie og naturoplevelser 

Onsdag den 7. juni 2023 

Pensionis oreningenÊforÊViborgÊLærerkreds 
Bestyrelsen for pensionis oreningen består af følgende: 

IngeliseÊBraghÊ(formand), Spangsbjerg Allé 20, 8800 Viborg, tlf.: 2961 4465, ingelise@bragh.dk 

RegnarÊNielsenÊ(sekretær), Mageløs 3, 8800 Viborg, tlf.: 2815 1645, regnarnielsen@icloud.com 

HansÊVestergaardÊ(kasserer), Veldsparken 48, 8830 Tjele, tlf.: 2441 3268, bechvest@gmail.com 

KirstenÊEthelberg, Hyrdebakken 4, 8800 Viborg, tlf.: 2177 8766, kirsten.ethelberg@youmail.dk 

PoulÊZachariasen, Midgårdsvej 39, 8800 Viborg, tlf.: 4062 5038, zachariasen@webspeed.dk 

 

ForÊatÊkunneÊdeltageÊiÊarrangementerÊgælderÊfølgendeÊretningslinjer: 

· Medlemskab af Viborg Lærerkreds´ Pensionis orening gennem indbetaling af det årlige kon ngent 
l pensionis oreningen (p.t. 100 kr. pr. år) l konto 9255-6297531806 med angivelse af fulde navn i 

beskedfeltet. Gerne betaling inden 27. januar. 

 

TilmeldingÊ lÊdeÊenkelteÊarrangementer: 

· Tilmelding kan først ske dagen e er det foregående arrangement. 

· Tilmelding sker ved at overføre deltagerbetalingen l konto 9255-6297531806 og skrive sit fulde 
navn i beskedfeltet. Ud fra beløbets størrelse kan vi se, om lmeldingen 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 pensionis oreningen kan du finde på kredsens hjemmeside www.dlfviborg.dk 

ViborgÊLærerkreds 
Tlf.:ÊÊÊÊÊÊÊÊ86Ê62Ê93Ê00 
Mail:ÊÊÊÊ140@dlf.org 



Generalforsamling/frokostÊ2023 
Dato og dspunkt:  Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 12.00 

Mødested:   Café Spangsbjerg, Spangsbjerg Allé 50, 8800 Viborg 

Deltagerbetaling: 150 kr. for medlemmer 
    200 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke har mulighed for at være medlem  
    af Viborg Lærerkreds 
    Drikkevarer betaler man selv. 

Den årlige generalforsamling afvikles. Dere er spiser vi en dejlig frokost. Senere kommer Stanley Bach og 
fortæller om Faglige Seniorer. 
BindendeÊ lmeldingÊogÊbetalingÊsenestÊ rsdagÊdenÊ31.ÊjanuarÊ2023. 

EnÊfællesrejseÊiÊdetÊrytmiskeÊuniversÊmedÊ 
udgangspunktÊiÊHøjskolesangbogen 

Dato og dspunkt:  Torsdag den 20. april 2023 kl. 19.00 

Mødested:   Borgerhuset Sta onen, Ll. Sankt Hans Gade 7-9, 8800 Viborg 

Deltagerbetaling: 125 kr. for medlemmer 
    150 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke har mulighed for at være 
    medlem af Viborg Lærerkreds 

Vi har i år været så heldige at få den velkendte, lokale, sprudlende og superdyg ge musiker, korleder, pia-
nist og organist Anders Hjort Nielsen l at guide os på en rytmisk/musikalsk fællesrejse med udgangs-
punkt i Højskolesangbogen. Undervejs vil der være en lille pause med kaffe og lagkage fra søsteren på den 
anden side af gaden. 
BindendeÊ lmeldingÊogÊbetalingÊsenestÊtorsdagÊdenÊ13.ÊaprilÊ2023. 

NyeÊarkæologiskeÊundersøgelserÊiÊdeÊtreÊ 
middelalderligeÊvoldstederÊvedÊHald 
Dato og dspunkt:  Tirsdag den 16. maj 2023 kl. 13.30 

Mødested:   Borgerhuset Sta onen, Ll. Sankt Hans Gade 7-9, 8800 Viborg 

Deltagerbetaling: 100 kr. for medlemmer 
    125 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke har mulighed for at  
    være medlem af Viborg Lærerkreds 

Jesper Hjermind vil fortælle om de nyeste undersøgelser fra 2017 l 2020. Hald I er ikke en lille borg med 
et stort trætårn, men nærmere et belejringsanlæg fra 1372. Hald II har ikke huset Niels Bugges borg fra 
midten af 1300-tallet, men er et ikke færdigbygget anlæg fra den sidste erdedel af 1200-tallet. Resterne 
af Niels Bugges borg, påbegyndt 1347-48, befinder sig derimod under Hald Slot – Hald III, der kra igt ud-
bygges i 1520-erne af Viborgs sidste katolske biskop Jørgen Friis. Mange billeder vil blive fremført i forbin-
delse med foredraget, som varer ca. 1½ me. E er foredraget er der kaffe/te med kage. 
BindendeÊ lmeldingÊogÊbetalingÊsenestÊ rsdagÊdenÊ9.ÊmajÊ2023. 



SommerudflugtÊ lÊHanÊHerredÊogÊThy 
Dato og dspunkt:  Onsdag den 7. juni 2023 kl. 8.00 

Mødested:   Parkeringspladsen ved Gol otellet  
    Hans Tausens Allé 2, 8800 Viborg 

Deltagerbetaling: 450 kr. for medlemmer 
    525 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke har mulighed for at være medlem af  
    Viborg Lærerkreds 

Program: 
Formiddagskaffe ved Aggersborg. Her er uds lling om ringborge og en kirke med runeskri  i muren. 

Guidet rundvisning ved Vindmølle Besøgscenter Østerild. Herunder bustur i området. 

Frokost indtages i ”Spisehuset Thy” i Østerild. 

E er frokosten kører vi l Bunkermuseet i Hanstholm. Vi får først en guidet orientering om stedet. Her-
e er besøg i museet med mulighed for togtur i området. 

Here er kører vi ad kystvejen gennem Na onalpark Thy l Nr. Vorupør. Her er det d l et besøg i  
Na onalparkcenter Thy. 

Vi slu er dagen kl. 18.30 med middag i Viborg. 

Drikkevarer l frokost og middag er for egen regning. 

BindendeÊ lmeldingÊogÊbetalingÊsenestÊonsdagÊdenÊ31.ÊmajÊ2023. 



DeÊuar geÊpigerÊpåÊSprogø 

Dato og dspunkt:  Onsdag den 25. oktober 2023 kl. 19.00 

Mødested:   Borgerhuset Sta onen, Ll. Sankt Hans Gade 7-9, 8800 Viborg 

Deltagerbetaling: 70 kr. for medlemmer 
100 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke har mulighed for at 
være medlem af Viborg Lærerkreds 

Flemming Rishøj fra Esbjerg, der i øvrigt er udstyret med et blændende fortælle-
gen, vil bere e om ”de moralsk åndssvage” - “ de uar ge piger” på Sprogø; det 
“naturlige fængsel”  midt i Storebælt. Et stykke Danmarkshistorie, der eksisterede 
fra 1923 og helt frem l, da nogle af os begyndte at virke i den danske folkeskole. 
Måske vil I undre jer? 

BindendeÊ lmeldingÊogÊbetalingÊsenestÊonsdagÊdenÊ18.ÊoktoberÊ2023. 

Kør-selv-turÊ lÊAars 

Dato og dspunkt:  Onsdag den 30. august 2023 kl. 12.30 

Mødested:   Parkeringspladsen ved Gol otellet  
    Hans Tausens Allé 2, 8800 Viborg 

Deltagerbetaling: 100 kr. for medlemmer 
    125 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke har mulighed 
    for at være medlem af Viborg Lærerkreds 

Vi skal besøge Dansk Nu dsmuseum. Der er en spændende uds lling af  
effekter fra danskernes hverdag, som den så ud for 10, 30, 50 eller 100 år  
siden. E er rundgangen drikker vi kaffe og spiser lagkage. 

BindendeÊ lmeldingÊogÊbetalingÊsenestÊonsdagÊdenÊ23.ÊaugustÊ2023. 

A enÊmedÊbilledkunstnerenÊFelixÊPedersen 

Dato og dspunkt:  Onsdag den 8. november 2023 kl. 18.00 

Mødested:   Borgerhuset Sta onen 
    Ll. Sankt Hans Gade 7-9, 8800 Viborg 

Deltagerbetaling: 125 kr. for medlemmer 
    150 kr. for ægtefælle/samlever, der ikke har  
    mulig hed for at være medlem af Viborg Lærerkreds 

Vi begynder a enen med at spise et par stykker smørrebrød og får en øl eller vand.  

Billedkunstner Felix Pedersen bor i Vorde med flot udsigt over Hjarbæk Fjord. Felix Pedersen vil fortælle 
os om sit liv og arbejde med kunsten gennem mere end 50 år. Det bliver en interessant og hyggelig a en. 

BindendeÊ lmeldingÊogÊbetalingÊsenestÊonsdagÊdenÊ1.ÊnovemberÊ2023. 


