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Igen i år indbyder pensionistudvalget til en spændende dag med viden, holdninger og 
underholdning. 

 

mandag den 28. januar kl. 9.00 - 15.00 
Hotel Limfjorden, Thisted. 

 

Efter morgenkaffe med rundstykker aflægger pensionistudvalget sin årsbe-
retning, hvor der også skal ske udpegning af udvalg for det næste år.  
 

Kl. 10.00 skal vi have en spændende, tankevækkende og inspirerende ople-
velse. 

Maria Helleberg 
”Kvinderne fra Thy” 

 

Konger og dronninger, guldalderens kunstnere og 
forfattere – dem har Maria Helleberg skrevet ro-
maner om i 30 år. Nu vender hun blikket mod sin 
egen vilde familiehistorie. 
Kvinderne fra Thy er en roman om to stærke 
kvinders vandring gennem et liv, der går brat ned 
og langsomt op. Om oldemoren Mariane, der 
kunne være blevet frue på en herregård, men i 
stedet ender i Vester Vandet, alene med en stor 
børneflok, da hendes mand stikker af for at prøve lykken i Amerika. Om mor-
moren, Marie Dusine, der derfor vokser op uden en far eller andre mandlige 
autoriteter. Hun er en vred oprører, der ikke kan bestride arbejdet som stuepi-
ge, men som gennem sine stærke holdninger kommer til at danne par med en 
uventet mand. 
  

Kvinderne fra Thy er en fortælling om upassende forelskel-
ser, om at have lykken inden for rækkevidde og tabe det hele 
på gulvet og om at udfordre fastlåste normer og skabe mu-
ligheder for sig selv. Et portræt af livet på landet og i provin-
sen, som det tegnede sig for kvinder i 1800-tallet og hen 
over århundredskiftet. 
 
Hun er aktuel med fortsættelsen ”Søstrene fra Thy”, som hun også vil præ-
sentere. 

”Kyndelmissemøde.” 
 

Mandag den 28. januar Tilmelding senest den 24. januar 
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Efter frokost:     

Jeannet Ulrikkeholm. 

 ”Den lille dame med den store stemme.” 

Jeannet Ulrikkeholm synger smukke, gamle danske 

sange, og hun akkompagnerer på guitarlut, guitar 
og cello. 

Denne eftermiddag vil hun blande et program med 

bl.a. Benny Andersen, Halfdan Rasmussen, Jeppe 
Aakjær og sange fra årstiden. Der er måske også en 
lille buket sange af Edith Piaf. 

Danmark mistede sin nationaldigter i 2018. Benny 

Andersen har skrevet digte og sange til alle mulige     
sammenhænge - et imponerende forfatterskab. I lø-
bet af arrangementet fortæller Jeannet om digterens 
barndom, ungdom og debut som kunstner. 

Halfdan Rasmussen har skrevet mange digte for 
børn, men han har også skrevet filosofiske digte for voksne, hvori han lufter 
sine tanker om alt mellem himmel og jord. Digtene virker til tider pjankede, 
men skraber man lidt i overfladen, afsløres dybe bibetydninger og spidsfin-
digheder, der kan diskuteres i det uendelige. 

Jeannet Ulrikkeholm vil fortælle om de store digtere, synge og spille samt le-
de fællessangen. 

Deltagergebyr: 200 kr., der dækker morgenkaffe, frokost med en øl/
vand, eftermiddagskaffe samt ikke mindst 2 gode oplevelser.               
Har man ønske om diabetikerforplejning, bedes det angivet ved tilmel-
ding. Har man ønske om at få plads tæt ved talerne, beds man angive det 
ved tilmelding. 

Tilmelding senest den 24. januar: 

Indbetal 200 kr./pers. På 0400  1050005563. Husk navn og ”Kyn” 

og mail til: pensionister145@gmail.com  

eller ring til tlf.: 29873796./24827684 

mailto:pensionister145@gmail.com

