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Søby 

Museum 
 

 

 

 

 

Onsdag den 26. august fra kl 13.00 til 15.30 

har vi en udflugt til Brunkulsmuseet i Søby. 

Museet er blevet udvidet med 70 procent, det består af en skolestue, som den så ud 

i 1945 og andre aktiviteter. 

Vi får en introduktion til kulbyen, hvor der boede ca. 3000 personer, da der var flest. 

Men der var kun ca. 1000 tilmeldt i Rind sogn. 

Vi mødes ved indgangen kl 12.45, for derefter at gå samlet ind i forsamlingshuset, 

hvor vi vil blive mødt af en guide, som vil fortælle om Danmarks farligste 

arbejdsplads, - og mest mærkværdige bosætning. 

Derefter kører vi ud i området med guiden, som vil vise os særlige områder. 

Vi slutter af med kaffe og kage i forsamlingshuset. Derefter er der mulighed for at gå 

rundt på egen hånd. 

Vi har i bestyrelsen besluttet at foreningen afholder udgiften til guide, entré og kaffe 

med kage, da vi måtte aflyse et foredrag i foråret pga. Corona virus. 

Tilmelding tlf. 97 12 31 33 eller e-mail: 121@dlf.org senest mandag den 20. august 

2020 kl. 15.00.  

Hvis du mod forventning bliver forhindret i at deltage, giv da besked til kontoret. 

Måske er der venteliste. 

mailto:121@dlf.org
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Fællessang 

Onsdag den 23. september 2020 kl. 14.00 

Agnete Hastrup Pedersen, Hammerum er 

tidligere lærer på Hammerum Fri - og Efterskole 

og mangeårig leder af Toftebo Koret. Hun vil 

føre os ind i Højskolesangbogens spændende 

univers, og imellem fællessangene kommer hun 

med gode historier og anekdoter om sangene. 

Mange gange ting, som de fleste af os ikke anede noget om. 

Tilmelding tlf. 97 12 31 33 eller e-mail: 121@dlf.org senest mandag den 21. 

september 2020 kl. 15.00. Der opkræves 20 kr. kaffe 

Hvis du mod forventning bliver forhindret i at deltage, giv da besked til kontoret. 

Måske er der venteliste. 

 

 

"Hvordan man 
kommer gennem livet  
på trods af usportslig kropsbygning, manglende 
kvindetække og stærkt begrænsede intellektuelle 
ressourcer"   
Onsdag den 21. oktober kl. 14.00  
holder Hugo Mortensen foredraget, som har begejstret mange tusinde tilhørere 
over det ganske land, siden han som pensionist forlod Politiets Efterretningstjeneste 
i foråret 2010. 
Foredraget er et tilbageblik over hans liv - lige fra fødslen til besigtigelsen af den 
bolig han agter at overtage, når han engang skal på plejehjem - og man kommer 
langt omkring. At være født doven er just ikke et privilegium. Her kræves evner i at 
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sno sig rent verbalt - og et godt snakketøj. Begge dele har Hugo Mortensen tilegnet 
sig og mestrer at fortælle herom på en særdeles morsom og underholdende facon. 
Tilmelding tlf. 97 12 31 33 eller e-mail: 121@dlf.org senest mandag den 19.oktober 

2020 kl. 15.00. Der opkræves 20 kr. kaffe 

Hvis du mod forventning bliver forhindret i at deltage, giv da besked til kontoret. 

Måske er der venteliste. 

Der er vedlagt indbydelse til generalforsamling den 18. nov. 

Til møder og ture tager vi naturligvis de nødvendige forholdsregler ifølge 

Sundhedsstyrelsen m.h.t. Corona.  

Programmet bedes I gemme og samtidig notere datoer i jeres kalender. 

Se også lærerforeningens hjemmeside www.dlf121.dk 
Og Folkeskolens hjemmeside www.folkeskolen.dk. Se under kommende arr. 

 

Næsten alle møder afholdes på Kredskontoret, Pontoppidansvej 4, Herning. 

 

Adresser: 

Kredskontoret: Pontoppidansvej 4, 7400 Herning 
tlf. 97 12 31 33, e-mail: 121@dlf.org 
 
Bodil Schou, formand, Sprogøvej 27, 7480 Herning 
Tlf: 24287704 
Mail: bodilschou@live.dk 
 
Gunnar Christensen, næstformand, A.P. Møllersvej 19, 7400 Herning, 
tlf. 26992285 
mail: gunnarchristensen@email.dk 
 
Agnete Skriver, Tjørnevej 42, 7540 Haderup 
tlf. 97452248/25326504 
mail: skrivola@outlook.dk 
 
Jytte Lauridsen, sekretær, Tinghøjvej 3, 7330 Brande 
tlf: 22444472 
mail: post@jyttel.dk 
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