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Bedsteforældre er heller ikke, 
hvad de har været 
 
Onsdag den 24. januar kl. 14.00 
 
Foredrag af Vagn Dalgaard, skoleinspektør fra Silkeborg. 
Familiemønstret har ændret sig gennem de sidste generationer. Det har 
ført til, at vore børns opvækstvilkår er ændret ret så meget. Børns kontakt 
med voksenverdenen er helt anderledes end ”Da bedstefar var dreng”. 
Nutidens bedsteforældre er stadig ”unge” og kan være værdifulde for  
moderne børnefamilier. Ud fra devisen: ”Den unge generation er de 
klogeste- men bedsteforældrene er de ældste” causeres over temaet 
børn, forældre og bedsteforældre i nutidens Danmark.  
 

Der opkræves 20 kr. til kaffe.  

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

22. jan. 2018 kl. 15.00 

 

Glæde og humor i livet og i 

kirken 
onsdag den 21. februar 2018  kl. 10.30 

Et foredrag af Torben Pedersen, præst ved Fonnesbeck kirke i Ikast. 

Der er mange mennesker, der har den mærkelige opfattelse, at 
kristendom er noget tungt og alvorligt, der let tager glæden fra 
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mennesker. Og så er det i virkeligheden lige omvendt: Kristendom og 
glæde hører uløseligt sammen. 

Nært beslægtet med glæden er for mig at se også humoren, og jeg vil i 
mit foredrag forsøge at vise, at både glæden og humoren trives fint inden 
for kirkens tykke mure, hvad de efter min bedste overbevisning bestemt 
også har al mulig grund til. 
  

Der opkræves 30 kr. til smørrebrød 

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

19.februar 2018 kl. 15.00. 

De farlige kvinders ø     
Onsdag den 21. marts 2018  kl. 14.00 

Et foredrag af Flemming Rishøj, sognepræst ved 

Gjesing kirke 

Engang et “naturligt fængsel” midt i Storebælt, 

hvor flere hundrede kvinder fra 1923 til 1961 blev 

isoleret og placeret på ubestemt tid. Kvinder under åndssvageforsorgen, 

som det dengang hed. Kvinderne blev anset for at være seksuelt og 

moralsk fordærvede og dermed til fare for samfundet. Foredraget belyser 

gennem tale og power-point et stykke spændende Danmarkshistorie og 

viser bl.a., at havde man EN GANG fået “titlen” “SPROGØ-PIGE”, var man 

for altid stemplet som “EN AF DEM”. En tankevækkende historie om 

mennesker, der set med samfundets øjne, forblev “tabere”. Men har 

samfundet ændret menneskesyn siden “dengang”- eller er det status 

quo? 

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

19. marts 2018 kl. 15.00 

mailto:121@dlf.org
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Der er vedlagt indbydelse til udflugt onsdag den 30. maj 2018 
 

Alle møder holdes på Kredskontoret, Pontoppidansvej 4, Herning 

  

 
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. 

 

 

 

Adresser: 

Kredskontoret: Pontoppidansvej 4, 7400 Herning 
tlf. 97 12 31 33, e-mail: 121@dlf.org 
 
Martin Arnbjerg (formand), Åparken 22, 7280 Sdr. Felding  
tlf. 97 19 80 47/24632247 
mail:martinarnbjerg@live.dk 
 
Gunnar Christensen(næstformand), A.P. Møllersvej 19, 7400 Herning, 
tlf. 97128988/26992285 
mail: gunnarchristensen@email.dk 
 
Tove Lykkeberg (sekretær), Solvænget 1, 7480 Vildbjerg 
tlf. 97 13 14 04/ 29269104 
mail:tove@lykkeberg.dk 
 
Agnete Skriver, Tjørnevej 42, 7540 Haderup 
tlf. 97452248/25326504 
mail: skrivola@outlook.dk 
 
Jytte Lauridsen, Tinghøjvej 3, 7330 Brande 
tlf: 22444472 
mail: post@jyttel.dk 
 

 

http://www.dlf121.dk/
http://www.folkeskolen.dk/
mailto:121@dlf.org

