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Den, som mærker, at græsset 
gror …  

 

Ved Erik Sommer 
 
Onsdag den 29. 
august 2018 kl. 14.00 
 
Et højskoleforedrag 

med sange og 

fortælling om 

historierne bag 

sangene, om 

begivenheder og folk, 

der gennem årene har haft noget på hjerte; anekdoter og kommentarer 

til den tid, vi kender, og tanker om det, der kommer. Højskolesangbogen 

er historie og poesi og en samling værdifulde beskrivelser af, hvad der er 

væsentligt, og som har værdi for os som mennesker. Den, der synger, er 

aldrig alene, og når man hører noget sammen, kommer man til at høre 

sammen . . . 

Erik Sommer er konservatorieuddannet musikpædagog og var i 16 år 

ansat som lektor i musik ved Nr. Nissum Seminarium og forud herfor 

højskolelærer på hhv. Silkeborg og Danebod Højskole. Senere forstander 

på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum.  

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

27.august 2018 kl. 15.00. Der opkræves 20 kr. til kaffe.  

mailto:121@dlf.org
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”Må man godt spise et æble fra 

Tjernobyl?”  

onsdag den 26. september 2018 kl. 14.00 
Et foredrag af Louise Noes fra Herning. 
Louise Noes er bachelor i russisk sprog, 
kultur og historie med tilvalg i sociologi fra Århus Universitet. Hun vil 
fortælle om katastrofen ved Tjernobyl-kraftværket i 1986.  

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

24.september 2018 kl. 15.00. Der opkræves 20 kr. til kaffe 

Mennesker, jeg har mødt   
Onsdag den 31. oktober 2018 kl. 10.30  

Kulturkøbmanden Ernst Trillingsgaard 

fortæller om sin karriere i showbizz, der 

strækker sig over mere end 5 årtier. 

Foredraget sætter fokus på de små og 

store oplevelser og de spændende 

mennesker, han har mødt på sin vej – 

lige fra medlemmer af kongehuset over internationale rockstjerner til 

Danmarks folkekære revyskuespillere. Fotos og sjove anekdoter vil være 

med til at krydre foredraget, og der vil naturligvis være mulighed for at 

stille spørgsmål. 

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

29. oktober 2018 kl. 15.00. Der opkræves 30 kr. til smørrebrød. 

mailto:121@dlf.org
mailto:121@dlf.org
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Der er vedlagt indbydelse til Generalforsamling onsdag den 21. nov. 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

