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Foredrag og efterfølgende årsmøde i seniorudvalget onsdag den 22. februar 2023 fra kl. 9.30. 

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

Vi starter med kaffe og rundstykker, foredraget begynder kl. 10.00. 

Foredragsholder er Niels Ole Frederiksen der har skrevet bogen 

”Er der vilje, er der vej” om udbryderkongen Carl August Lorensen som i 1949 gravede sig ud af Horsens Statsfængsel 
(på vores besøg i fængselsmuseet gik vi langs tunnelen) 

Han beskriver Lorentzen der besad store kreative evner og var meget opfindsom, når det gjaldt om at finde egnede 
flugtveje. 

SL-seniorer fortsætter med et stykke mad og generalforsamling kl. ca.12.30 

Tilmelding senest torsdag den 9. februar 2023 på tlf. 72 48 62 00 eller på www.sl.dk/midtogvestjylland. 
Det er gratis at deltage og er kun for medlemmer. 

 

Forårstur onsdag den 10. maj 2023 til Energimuseet/Tangeværket, Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro. 

Vi kører i egne biler og mødes ved Energimuseet kl. 10.00. 

På Tangeværket er der de seneste år sket en stor udvidelse af aktiviteter. ”Bliv klog på vind – sol og brintenergi”. 

 Se verdens første havvindmølle eller besøg 1920 -1960 husene og se hvordan elektricitet har udviklet sig til at være 

en uundværlig del af hverdagen. Museet forbinder fortid med nutid og fremtid og er fyldt med fortællinger der 

inspirerer på tværs af generationer. 

Vi begynder med en rundvisning på ca. 1 time og spiser en let frokost ca. kl. 13.  Herefter er der tid til at, se nærmere 

på de forskellige udstillinger. Vi slutter dagen med eftermiddagskaffe efter alle indtrykkene. 

Tilmelding senest tirsdag den 2. maj 2023 på tlf. 72 48 62 00 eller på www.sl.dk/midtogvestjylland. 

Pris for turen er kr. 200,- og kr. 250,- for ikke medlemmer. 
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Sensommertur onsdag den 6. september 2023 går i år til Brunkulsmuseet Brunkulsvej 29, 7400 Herning. 

Vi kører i egne biler og mødes derude kl. 10.00 

Der inviteres på kør selv tur til Søby Brunkulsmuseum og Street Art i Brande. 

Glæd dig til en tur med både gammel og ny kultur i det midtjyske, hvor naturen også spiller en afgørende rolle. 

Forhåbentlig vil der også være blomstrende lyng og en flot udsigt over området fra Søby udsigtspunkt mellem Søby og 

Fasterholt på vejen til Brande. 

I Brande skal vi se på kunst på torvet, som igen i 2023 bliver udsmykket medflotte og farverige billeder i 3D. 

Turen sluttes af med kaffe og kage på den hyggelige Cafe Tankefryd, som ligger lige ved torvet.  

Læs mere på Søby Brunkulsmuseum og International Street Art Festival i Brande  

Vi mødes kl. 10.00 til formiddagskaffe og får en guidet tur kl. 11.00 i Søby, senere spiser vi frokost inden vi kører til 

Brande 

 

Tilmelding senest mandag den 28. august 2023 tlf. 72 48 62 00 eller på www.sl.dk/midtogvestjylland. 

 Pris for turen er kr. 160,- og kr. 200,- for ikke medlemmer. 

 

  

Julefrokost torsdag den. 23. november 2023 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 tirsdag den 14. november 2023 på tlf. 72 48 62 00 eller på 

www.sl.dk/midtogvestjylland 

 

Pris for arrangementet er kr. 200,- og kun for medlemmer. 
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Kære Kollegaer:  

I år har vi i bestyrelsen besluttet at vi laver engagementer hvor vi kører i egne biler. 

Har du ikke selv mulighed for det, så forhør dig ved et af bestyrelsesmedlemmerne, så der evt. kan 

arrangeres noget samkørsel. 

Nu har I set programmet for det kommende år, og vi håber det kan være til inspiration til at 

deltage i de spændende arrangementer. 

 

Kender I 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 laver et arrangement, betales et beløb som bruges til entre og mad og diverse, derfor er det 

vigtigt at man har kontanter med. 

 

Med venlig hilsen 

                                                     Bestyrelsen 

 

Bestyrelsen: 
 
Lisbeth Berthelsen (formand) tlf.: 40465400 - Ikast. 

          Betty Ringgaard tlf.: 23744322 - Viborg 
Ulla Kjeldsen tlf.: 40763950 – Ringkøbing. 

          Anna Grethe Jensen tlf.: 97124276 – Herning. 
Anders Ole Andersen tlf.: 21449703 – Silkeborg. 

          Ulla Blok Kristensen tlf.: 29449181 - Sdr. Felding. 
          Egon Møller Lauridsen tlf.: 40271966 - Herning. 
 

 

 

 

Socialpædagogernes hjemmeside www.sl.dk/midtogvestjylland  
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