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Velkommen til pensionistudvalgets folder, hvor alle tilbud i 2019 er sam-
let. I Thy- Mors Lærerkreds er der nedsat et pensionistudvalg, hvor der nu 
er 7 medlemmer. Udvalget arrangerer medlemsaktiviteter for fraktion 4 i 
kredsen inden for et aftalt budget. 
 

Folderen bliver sendt til alle medlemmer af fraktion 4 i Thy-Mors Lærer-
kreds. Man kan modtage den elektronisk eller i trykt udgave pr. post, hvis 
man ønsker det. 
Kommunikationen resten af året fra kreds og pensionistudvalg sker elek-
tronisk. Her kan man modtage nyheder fra kredsen og reminder om næste 
tilbud fra udvalget. 
Der kan også opstå tilbud om arrangementer, som det ikke var muligt at 
forudse inden deadline for folderen. 
Denne kommunikation kræver, at kredsen er i besiddelse af korrekt mail 
adresse.  
Derfor send en mail til: pensionister145@gmail.com hvis du ikke har 
modtaget mail fra kredsen. 
 

De følgende sider viser de aktiviteter i 2019, som pensionistudvalget i  
kredsen har udarbejdet som tilbud for medlemmer af fraktion 4 med ledsa-
ger. Ledsager kan være ægtefælle eller samlever, men kan også være en 
god ven. Ledsageren må dog ikke være ikke medlem, men medlemsberet-
tiget i forhold til Danmarks Lærerforening. 
 

I 2017 startede en ny tradition, hvor der i ulige år bliver arrangeret en rej-
se af kortere varighed end den i de lige år. 
I år mangler vi nogle bekræftelser på en rejse til Hamborg, og derfor bli-
ver denne rejse først annonceret senere på mail og på hjemmesiden:  
http://www.thymorslaererkreds.dk/medlemmer/pensionister 
 

Arrangementerne vil i løbet af året også blive udsendt elektronisk. Derfor 
er det vigtigt, at kredsen har en opdateret mailadresse på samtlige med-
lemmer. 
 

Har I spørgsmål, kommentarer eller ideer til næste års program, er I  
velkommen til at kontakte udvalget. 

 
Pensionistudvalget 

Aktivitetsfolder 2019. 
 

Nyt fra pensionistudvalget. 
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Else Marie Kongsgaard 60669696 em.kongsgaard@gmail.com 

Inger Frølich 40462180 ifroeli@gmail.com 

Mette Bower 24827684 mettepreben@gmail.com 

Svend Andersen 97769175 sv-andersen@mail.dk 

Erik Kokholm 53289931 eakokholm@outlook.com  

Otto Gro-Nielsen 40467418 otto@gro-nielsen.dk 

Per Rysbjerg  29873796 rysbjerg@gmail.com 

Tilmeldingsprocedure. 
Tilmelding: 
Ved arrangementer med brugerbetaling: 

1)   Indbetal beløbet på kredsens konto:   0400  1050005563   
  og oplys navn(e) og  arrangement, f.eks. ”Kyn” eller ”Udfl” 

2)   Send en mail til pensionister145@gmail.com og oplys  
 arrangement- og deltagernavn(e). 

Ved udflugter også påstigningssted. 
 

Ved arrangementer uden brugerbetaling: 
1)   Send en mail til pensionister145@gmail.com og oplys arrange-
ment- og  deltagernavn(e). 

 

Uden mulighed for netbank og mail, kan tilmelding ske til tlf. 29873796 
eller 24827684. Her aftales det nødvendige. 
 

Efter tilmeldingsfristen modtager de tilmeldte en bekræftelse og en delta-
gerliste. ( Kun pr. mail.) 
 

Ved arrangementer, hvor der er begrænset antal pladser, gælder ”først til 
mølle” princippet. 
 

Tilmelding er bindende. Ved afbud senest 2 dage før arrangementet tilba-

gebetales det indbetalte. 

Tilmelding er vigtig og nødvendig for arrangørerne og deltagerne. 

Nyt fra pensionistudvalget på kredsens hjemmeside. 
På kreds 145´s hjemmeside har pensionisterne en afdeling, hvor pensionist-
udvalget har mulighed for at informere om arrangementer og beslutninger. 
 

http://www.thymorslaererkreds.dk/medlemmer/pensionister 

mailto:pensionister145@gmail.com
mailto:pensionister145@gmail.com
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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
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”Glemmer du?” 
 

En munter cabaret om, hvordan vi husker ting forskel-
ligt: Glemmer du? – nej, det kan du bande på, jeg ikke 
gør; til gengæld husker du forkert! 

På scenen mødes 68-generationen og Nå-generationen i 
et morsomt og musikalsk sammenstød. Her diskuterer de 
to generationer, hvad der i sin tid gik galt, hvad der      
sidenhen  er gået galt, og hvad der nu går galt - hver 
gang de er sammen. 

Minder, erindringer og opfattelser, der på ingen måder 
stemmer overens, flyver gennem luften som mudder  
mellem de to generationer – for de er ikke bare uenige 
om, hvem der husker hvad og hvornår - de er heller ikke 
på det rene med, hvem der husker sidst! 

Medvirkende: Lane Lind, Lars Knutzon, Mette Marckmann og Lasse Christian 
Smidt. Instruktør: Jacob Morild. Musik og akkompagnement: Lasse Christian 
Schmidt. Manuskript: Jacob Morild. Producent: Café Liva. 

 
Pensionistudvalget har lavet aftale med Thy Teater om denne forestilling. 
Der er reserveret 55 billetter. Deltagelse er gratis for medlemmer med led-
sager. 
Tilmelding efter princippet først til mølle. 
Send en mail til pensionister145@gmail.com  
 
Der bliver arrangeret mulighed for at spise sammen inden forestillingen for 
de deltagere, der ønsker det. 
 
Cirka en uge før arrangementet sendes deltagerliste og oplysning om spi-
sested med menu og pris. 
 

 

Teatertur til Thy Teater. 

Tirsdag den 5. marts Tilmelding senest den 25. februar 

mailto:pensionister145@gmail.com
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Lodbjerg. 
 

Onsdag den 8. maj      Tilmelding senest 1. maj 
 

Kør selv udflugt 
Lodbjerg Fyr og Lodbjerg Kirke. 

onsdag den 8. maj kl. 13.00. 
 

Vi mødes ved Lodbjerg Fyr.  
Anne Grethe Damsgaard, der er en af de frivilli-
ge på fyret, vil være guide på fyret og i kirken. 
Lodbjerg Fyr. 
En af perlerne i Nationalpark Thy er Lodbjerg 
Fyr, som ligger ensomt midt ude i et stort hede- 
og plantageområde. Fyret blev bygget i 1883 af 
granitblokke fra Bohus i Sverige og tændt første gang 28. november 1884. 
Fyrtårnet er 35 meter højt, og lyset har en højde på 48 meter over havet.  
I sejlskibenes tid strandede der utallige sejlskibe langs Jyllands Vestkyst. 
Derfor byggede man fra midten af forrige århundrede fyrtårne og sømær-
ker for at støtte skibenes navigation. 
Der er adgang til fyrtårnet mod en beskeden betaling. Herfra har man ud-
sigt over et barsk landskab, domineret af klitplantagen, klitheden og de 
forrevne havklitter.  
 
Lodbjerg Kirke. 
Den ensomt beliggende Lodbjerg Kirke er en af de 
mindste i Danmark. Her kommer mange besøgen-
de, der drages mod den lille kirke i det store, øde 
landskab.  
Altertavle og prædikestol er fra omkring 1600, 
men i 2008 fik de ny udsmykning ved kunstneren 
Maja Lisa Engelhardt, som også med et smukt resultat farvesatte kirkens 
øvrige inventar med udgangspunkt i kalkmaleriernes okkerrøde og gyldne 
farvespil.    
 

Tilmelding senest den 1. maj. 
Der er plads til 30 deltagere. Tilmelding efter ”først til mølle” princippet. 
mail: pensionister145@gmail.com  Husk navn. 
Eller tlf.: 29873796/ 60669696 
Deltagelse er gratis. Medbring selv kaffe/te, kage og kop. 

mailto:pensionister145@gmail.com
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Sommerudflugt. 
Lindholm Høje & Voergaard Slot.  

Onsdag den 12. juni 2019 Tilmelding senest den 31. maj 

 

 

Lindholm Høje 
 

På et højdedrag med en storslået udsigt over Limfjorden og Aalborg lig-
ger Danmarks største gravplads fra vikingetiden. Gravpladsen på Lind-
holm Høje har været i brug i omkring 600 år – 
fra omkring år 400 e. Kr. til kort før år 1000. 
Når du har gået en tur blandt de mange impo-
nerende stensætninger over brandgravene og 
nydt udsigten over det nordjyske landskab, 
venter fortællingen om de vikinger, der boede 
på Lindholm Høje, dyrkede den nærliggende jord og begravede de døde 
på gravpladsen gennem århundreder, indtil sandflugten blev for vold-
som og drev dem videre. 

I museets udstilling bliver du på en levende måde ført ind i vikingernes 
dagligdag. De arkæologiske fund fra Lindholm Høje foldes ud for dig 
og fortæller historien om de mænd, kvinder og børn, som med stor dyg-
tighed drev landbrug her. Her er hverdagslivet, som var grundlaget for 
vikingetiden. Du kan sågar iføre dig en virtuel vikingehjelm og prøve at 
ro en interaktiv vikingebåd. 

I udstillingen kan man se, hvordan landsbyen har set ud gennem tiden, 
hvordan dens indbyggere gik klædt, hvordan de dyrkede jorden, hvilke 
husdyr, de holdt, hvordan de forskellige begravelser foregik, og hvordan 
en række af dagligdagens gøremål blev grebet an. 

Vi får en guidet rundvisning, og der bliver mulighed for at opleve muse-
et på egen hånd. 
 

Frokost på museets cafe’. 
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Voergaard Slot. 
Voergaard Slot er en af Danmarks smukkeste renæssancebygninger opført i 
1580 og er blevet kåret som ”Danmarks 
flotteste herregård” i 2018. Du finder de 
mest uhyggelige spøgelseshistorier og priva-
te kunstsamlinger på slottet. 

Vi skal nyde en historisk eftermiddag og gå 
på opdagelse i den gamle historie om bl.a. 
Ingeborg Skeel og Stygge Krumpen. Vi skal besøge fangekælderen og finde 
blodpletten, der ikke kan vaskes af.  

Danmarks mest berømte spøgelse, Ingeborg Skeel, har sin gang på Voergaard 
Slot. Der findes talrige fortællinger om, at den hvide dame går igen om natten 
på slottes gange.  

Stygge Krumpen levede på Voergaard med Elsebeth Gyldenstjerne, som han 
havde røvet fra hendes tidligere ægtemand, ridder Bonde Due. 

Væbner Jakob Andersen til Voergaard overdrager gården til biskoppen i Børg-
lum, Niels Stygge Krumpen. I denne periode udbygger og forstærker han Vo-
ergaard på baggrund af sit ønske om at gøre Voergaard til hovedsæde for hele 
sit bispedømme, der efterhånden ejede hele Vendsyssel. Voergaard erobres i 
1534 af Skipper Clements bondehær, og i 1536 tilfalder Voergaard Slot kon-
gen.   
 

Der bliver en guidet rundvisning med mulighed for at undersøge slottet på 
egen hånd. 
 

Vi slutter af med kaffe/te og kage i Ridehallen, inden vi kører hjem. 
 

Deltagerbetaling, der dækker bus, fortæring og entreer:  250 kr./pers. 
 

Tilmelding senest 31. maj:  
1. Indbetal 250 kr./pers. Til 0400 1050005563 , oplys navn og ”udflugt”. 
2. Send en mail til pensionister145@gmail.com og oplys deltagernavne og påstig-

ningssted. 
Hvis man ikke har mulighed for netbank eller mail: ring 
29873796 eller 24827684. 
Afgang: 
Nykøbing rutebilstationen   8.00 
Vilsund ved Hotel Vilsund Strand:  8.20 
Thisted havnen ved pølsevognen:   8.30  
Forventet hjemkomst ca. kl.   18.00 

mailto:pensionister145@gmail.com
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Efterårsmøde. 
Torsdag den 31. oktober Tilmelding  27. oktober 

 
Efterårsmøde 

Den 31. oktober kl. 14.30 
Det Ottekantede Forsamlingshus 

Øster Jølby 
 

Mød ”Livstræets” skaber. 
 

Hans Holm. 
 

Hans Holm har skrevet mange kendte me-
lodier, som vi elsker at synge. 
Vi skal synge Livstræet og andre nyere san-
ge fra Højskolesangbogen, og kædet sam-
men med sangene skal vi høre små anekdo-
ter. ”Den danske sang er en ung blond     
pige” taler for sig selv. 
 
Hans Holm er kendt og anerkendt i Thy og 
på Mors for mange års samarbejde om mu-
sik i børnehøjde, musicals og musikstæv-
ner. Men han er også velanskrevet for sin 
formidling af den danske sangskat. 
 
I forbindelse med arrangementet serveres traditionen tro kaffe/te 
og kage. Hvis man ønsker diabetesforplejning, bedes det oplyst 
ved tilmelding. 
Har man ønske om at få plads tæt ved taleren, bedes man angive 
det ved tilmelding. 

Bindende tilmelding senest den 27. oktober: 
mail: pensionister145@gmail.com eller tlf: 29873796 eller 
24827684 
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Thy-Mors Lærerkreds afholder  
ordinær generalforsamling  

tirsdag den 5. marts kl. 18.00 
i Det ottekantede Forsamlingshus. 

Fraktion 4 medlemmer er fuldgyldige medlemmer! 
Derfor mød op! 

 

Pensionistbio. 
Pensionistudvalget har lavet aftale med Bio Mors i Nykøbing  

torsdag den 7. november 2019 kl. 15.00. 
 

Program og oplysninger om tilmelding bliver udsendt på mail og of-
fentliggøres på kredsens hjemmeside i sensommeren 2019. 

 

Studierejse 2019. 
 
 
 
Pensionistudvalget planlægger en rejse i slutningen af september. Rej-
sen forventes at være på 4 dage i september, og rejsemålet vil være 
Hamborg. 
 
Når alle aftaler er på plads, vil der blive sendt opslag ud på mail til al-
le medlemmer, hvor vi har korrekt mailadresse. Rejsen vil samtidig 
blive vist på hjemmesiden:  
http://www.thymorslaererkreds.dk/medlemmer/pensionister 
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Medlemsfordele for pensionister. 
Som pensioneret medlem af Danmarks Lærerforening får du del i en lang række 
fordele: 
 
Du modtager medlemsbladet Folkeskolen, du kan benytte foreningens kursuscentre, leje foreningens 
feriehuse og optage medlemslån. Desuden kan du deltage i foreningens seniorkurser.  
 

Ferie- og rekreationsophold. 
Du og din familie kan holde ferie på foreningens kursuscentre. Denne mulighed gælder fortrinsvis i 
skoleferierne. Du kan få nærmere oplysning om priser m.m. ved at henvende dig direkte til kursuscen-
trene. 

 
Du kan også søge Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse om tilskud til et ophold på én af for-
eningens kursusejendomme. 
 

Sommerhuse. 
Foreningen råder over seks feriehuse. Sommerhusene kan du leje uden for ferierne. Nærmere oplys-
ninger om priser m.v. kan du få ved at henvende dig til foreningen. 
 

Seniorkurser. 
Hver sommer arrangerer Danmarks Lærerforening kurser for pensionerede medlemmer. 
Kurserne holdes på foreningens kursusejendomme. Ægtefæller, der ikke selv er med-
lemmer af foreningen, kan deltage mod betaling af en kursusafgift. 
I 2019 forventes disse kurser tilbudt: 

”Politik og Christiansborg,”   Frederiksdal, 24. – 26. juni  
”Sang, musik og lokalhistorie,”  Gl. Avernæs, 1. – 3. juli  
”Film,”       Gl. Avernæs, 3. – 5. juli  
”Kunst og kultur,”     Skarrildhus 9. – 11. juli  

Temaer for de enkelte kurser vil fremgå af DLF’s hjemmeside og i Folkeskolen i et af 

februar numrene. Her vil også være mulighed for tilmelding. 

Nordisk pensionisttræf. 
Nordiske Lærerorganisationers Samråd, NLS, arrangerer hvert år et pensionisttræf 
af fem dages varighed. Træffet afholdes på skift af de nordiske lærerorganisationer. For-
eningen yder et mindre rejsetilskud. Du kan læse om pensionisttræffene 
i medlemsbladet i februar/marts måned. 
 

Nordisk Pensionisttræf 5.-9. juni 2019 i Torshavn på Færøerne. 

 
Læs mere: 

www.dlf.org/medlem/saerligt-for/pensionister 
 

Husk også at blive holdt orienteret på:  
http://www.thymorslaererkreds.dk/medlemmer/pensionister 


