
                                          

 

  Seniorudvalget 
 

Program for 2021 

 
Har præget aktiviteter i år 2020 

 

Foredrag og efterfølgende årsmøde i seniorudvalget torsdag den 15. april 2021 kl. 9.30. 

Foredraget afholdes i samarbejde med BUPL på kredskontoret, Birk Centerpark 4, 7400 Herning. 

Vi starter med kaffe og rundstykker. Foredraget begynder kl. 10.00 

 

Vi følger op på turen i 2019 til Fængselsmuseet i Horsens. Foredragsholder er Niels Ole Frederiksen der har 

skrevet bogen ”Hvor der er vilje, er der vej” om udbryderkongen Carl August Lorentzen som i 1949 gravede 

sig ud af fængslet (vi så og gik langs tunnelen da vi besøgte fængslet). 

Han beskriver Lorentzen, der besad store kreative evner og meget opfindsomhed, når det gjaldt om at finde 

egnede flugtveje. 

Efter foredraget spiser vi en let frokost og afholder Seniorudvalget årsmøde. Det begynder ca. kl. 12.30 

Tilmelding senest den 7. april 2021 på tlf. 72 48 62 00 eller på mail til midtogvestjylland@sl.dk 

Det er gratis at deltage og kun for medlemmer. 
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Forårstur tirsdag den 18. maj 2021 

Vi gentager turen der blev aflyst pga. Corona sidste år. 

Vi kører i egne biler og mødes kl. 9.30 ved Retro – Museum på Industriarealet 10 – 12, 6990 Ulfborg.  

Det er et privat museum som startede i 2015, de råder over 1700m2. Det startede med biler, men 

efterhånden er der kommet mange andre ting til som er fra 50´erne og frem til 70´erne. Vi får en 

orientering og rundvisning på museet.  

Vi fortsætter til Flamingo Naturpark, Skalstrupvej 10, 7570 Vemb. Bestyrelsen medbringer lidt frokost som vi 

spiser i parken. Vi hører om stedet og dets tilblivelse og kommer på en guidet tur. Parken er en meget 

anderledes, kreativ, naturskøn park at komme rundt i. Desuden er parken et sted hvor utilpassede unge 

kommer hen, og får en god oplevelse.  

Tilmelding senest den 10. maj 2021 på tlf. 72 48 62 00 eller på midtogvestjylland@sl.dk 

Pris for turen er kr. 225,- og kr. 250,- for ikke medlemmer. 

 

Sensommertur tirsdag den 7. september 2021 kl. 9.00. 

Afgang med bus fra Markedspladsen. Møllegade 1, 7433 Herning. 

Vi skal til Salling og besøge Brænderiet ”Limfjorden” ved Sundsøre havn og senere til Jeppe Aakjærs 

kunstnerhjem ”Jenle”. 

Rundvisning med smagsprøver på Brænderiet, hvor de specialiserer sig i forskellige whiskytyper men 

brygger også både gin og rom. 

Efter en let frokost kører vi til Jenle, hvor vi ser kunstnerhjemmet og hører om Jeppe Aakjærs liv og 

aktiviteter der og nyder den fantastiske natur omkring Jenle.  Vi forventer at være tilbage i Herning til 

kl. 18.00. 

Tilmelding senest den 24. august 2021 på tlf. 72 48 62 00 eller på mail til 

midtogvestjylland@sl.dk 

Pris for turen er kr.250,-- og kr.300,-for ikke medlemmer. 

 

Julefrokost torsdag den. 18. november 2021 kl. 11.00 

Julefrokosten holdes på kredskontoret, Birk Centerpark 4, 7400 Herning. 

Bestyrelsen finder en foredragsholder. Hvem det bliver og emnet vil til den tid kunne læses på 

hjemmesiden og i Socialpædagogen.  Efter frokosten spiller vi pakkespil, medbring selv en pakke til ca. 

kr. 20.- 

Tilmelding senest den 10. november 2021 på tlf. 72 48 62 00 eller på mail til 

midtogvestjylland@sl.dk 

Pris for arrangementet er kr. 175,- og kun for medlemmer. 
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Kære kollegaer: 

Nu har du set programmet for det kommende år. Som bestyrelsen håber på, at vi kan gennemfører, 

eventuelt med de restriktioner der kan komme på grund af Corona.  

Kender du til seniorer/efterlønnere i Socialpædagogerne som er medlem, men som ikke får mail med 

aktiviteter, er det nok fordi Socialpædagogerne mangler deres mailadresser. 

Når vi afholder et arrangement, betales et beløb som bruges til entre og mad mm. Det er derfor vigtigt 

at man har kontanter med når pengene samles ind. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Bestyrelsen: 

Lisbeth Berthelsen (formand) tlf.:97153128 Ikast 

Ingeborg Klinkby tlf.: 61781858 Holstebro 

Betty Ringgaard tlf.; 23744322 Viborg 

Ulla Kjeldsen tlf.: 40763950 Hee - Ringkøbing 

Mogens Jepsen tlf.: 30429266 Tarm 

Anna Grethe Jensen tlf.: 97124276 Herning 

Anders Ole Andersen tlf.: 21449703 Silkeborg 

 

Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland´s hjemmeside: 

 www.sl.dk/midtogvestjylland 
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