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Foredrag om 
Luther 
 

Onsdag den 6. september 2017, 
kl. 14.00 
 
Onsdag d. 6. september kl. 14 kommer Hans Peter Lausten-Thomsen og 
fortæller om Luther.  
Har Luther noget at sige moderne mennesker af i dag?  
Dette og hans betydning for, at vi i dag har et skolevæsen og en 
demokratisk styreform, vil Lausten-Thomsen gøre os klogere på.                    
 

Der opkræves 20 kr. til kaffe.  

Tilmelding tlf. 97 12 31 33 eller e-mail: 121@dlf.org senest mandag den 4. 

sept. 2017 kl. 15.00 

 

Nelson Mandelas vej 

til frihed og 

forsoning 
onsdag den 4. oktober 2017, kl. 10.30 

Hvordan kan et menneske afsone 27 år i 
fangenskab og som fri mand blive den fremmeste 
fortaler for forsoning? Tidligere fængselspræst Steen Andreassen 
beskriver i ord og billeder Mandelas lange vej til frihed og forsoning. 
Der opkræves 30 kr. til smørrebrød 

Tilmelding tlf. 97 12 31 33 eller e-mail: 121@dlf.org senest mandag den 2. 

oktober 2017 kl. 15.00. 

mailto:121@dlf.org
mailto:121@dlf.org
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Min farfar,  
nazispionen. 
 
Onsdag den 1. november kl.14.00 
 
Birgitte Brøgger Dyrberg, lokalredaktør ved Ugeavisen Karup holder 

foredraget: ”Min farfar, nazispionen.”  

Her løfter hun sløret for den svære og skamfulde hemmelighed, der har 

tynget familien i årtier. Hendes farfar, Nordahl Pedersen lod sig i 

mellemkrigsårene forføre af en besnærende ideologi og et ønske om 

personlig velstand.  

Det førte til en mangeårig karriere som spion for NSDAP, og jo mere 

fremgang partiet fik, jo større blev kravene til ham. Nordahl blev kun 30 

år gammel likvideret af modstandsbevægelsen, mens hans synder har 

præget hans efterladte gennem generationer. ”Min farfar, nazispionen” 

er et forsøg på at forstå hans motivationer ved at afdække hans 

gerninger. Og på at belyse sandheden om at ikke alle danskere var 

uskyldige ofre under krigen - og om at komme videre.  

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

3o. oktober 2017 kl. 15.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:121@dlf.org


 

4 
 

Der er vedlagt indbydelse til generalforsamlingen onsdag den 29. 

november kl. 16.00 

 

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 

 

Egon Jepsen (formand), Ejnar Mikkelsens vej 33, 7500 Holstebro  

tlf. 97 38 61 32/ 24219105 

mail:i_ej@post.tele.dk 

 

Martin Arnbjerg (næstf.), Åparken 22, 7280 Sdr. Felding  

tlf. 97 19 80 47/24632247 

mail:martinarnbjerg@live.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/
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