
Herningegnens 

Lærerforenings 

Pensionistforening 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program 1. halvår 2023 

 
                             



”LIVSGLÆDE I MED- OG MODGANG” 
               

Onsdag, den 25. januar kl. 14 

Trine Alvida Jensen, Vejle, er kendt for sine 

humoristiske, tankevækkende og inspirerende 

foredrag om livets mange overgange. 

Med kig i bakspejlet på egen farverige livshistorie 

som danser, foredragsholder, hospitalsklovn, 

forfatter og billedkunstner, vil hun fortælle om 

almenmenneskelige livstemaer i med og modvind – og minde os om, at alle livsaldre 

altid lever i os – og at DIT liv er en fortælling værd. 

Trine vil bl.a. komme ind på, hvordan man holder sjælen ung og tør leve i nuet. 

Hvordan man bevarer sin livsglæde, sin humor og sit helbred. Samt hvordan man 

kan opleve et positivt samvær med andre mennesker i en fortravlet hverdag – og 

ikke mindst, hvordan vi skal tage vare på os selv.  

Trine vil omtale sin bog, ”Bedstes hus”, der er en beretning om konflikten mellem at 

tage livet let og sorgløst hos Bedste og samtidig kunne håndtere et barndomshjem, 

hvor struktur, pligter, sygdom og perfektionisme var fremherskende.  

Lykke er at overvinde livets udfordringer og leve i nuet.                                                                             

Egenbetaling: 30 kr. for kaffe/te og brød 

Tilmelding senest den 23. januar kl. 14.00 på tlf. 97123133 (træffes kl. 9-14) eller e-
mail: 121@dlf.org  
 

 
 

”ENKE PÅ HARLEY” 

 
Onsdag, den 1. marts kl. 14 

 
Esther Jensen blev for 17 år siden enke, og 
hun syntes i en alder af 55 år at være for ung 
til at sætte sig hen som enkefrue Jensen og 
søgte derfor nye udfordringer i livet.  
Esther besluttede sig til at tage kørekort til 
motorcykel og har gennem de sidste 16 år 
kørt 275.000 km på motorcykel i 62 lande på 

mailto:121@dlf.org


6 kontinenter, herudover i 19 stater på 5 forskellige rejser rundt i USA.  
Esther Jensen vil vise billeder og fortælle om disse ture samt om sit arbejde med 
SOS-Børnebyerne. Flere af turene er også gået til besøg i SOS børnebyer rundt i 
verden. 
                 
Egenbetaling: 30 kr. for kaffe/te og brød 

Tilmelding senest den 27. februar kl. 14.00 på tlf. 97123133 (træffes kl. 9-14) eller e-
mail: 121@dlf.org  
 
 

 

 

BESØG PÅ TV MIDTVEST        
 

Onsdag, den 19. april kl. 13:45 – 16:30 

 

Vi besøger TV MIDTVEST i Holstebro, hvor 
vi får stationens historie, indblik i tv- og 
nyhedsproduktion samt en guidet 
rundvisning.  
 
Programmet med cirkatider:  
kl. 13:40 Vi mødes ved indgangen til 
Medietanken -se foto 
Kl. 13:45 TV MIDTVEST – stationens historie, samt tv- og nyhedsproduktion - En 
blanding af foredrag og små filmklip i Multimediesalen  
Kl. 15:00 Guidet rundvisning på tv-stationen og kaffepause med muffin, frugt og 
chokolade  
Kl. 16:00 Vores egen kanal – en blanding af foredrag og små film- og fraklip  
Kl. 16:30 Tak for i dag.  
 
Egenbetaling for eftermiddagen: 100 kr. 
 

BEMÆRK TIDLIG TILMELDING 

Tilmelding senest den 4. april kl. 14.00  på tlf. 97123133 (træffes kl. 9-14) eller e-
mail: 121@dlf.org  
 

 

 

MARKERING AF ÅRETS NYE KONTIGENTFRIE MEDLEMMER 
Onsdag, den 14. juni  inviteres de medlemmer, der I løbet af året bliver 77år og 
dermed kontingentfrie til en markering af dette på Pontoppidansvej 4.  
Invitationer udsendes i foråret. 
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KONTAKT 
 

Adresse: 
Herningegnens Lærerforening 

Kredskontoret: Pontoppidansvej 4, 7400 Herning 

tlf. 97 12 31 33, e-mail: 121@dlf.org 

 
Lærerforeningens hjemmeside: www.dlf121.dk 

 
Folkeskolens hjemmeside: www.folkeskolen.dk.  
 

 

Bestyrelsen: 

 

Marie Kjeldsen, formand  
 
Svend Wedel, næstformand 

 
Jytte Lauridsen, sekretær 

 
Agnete Skriver  
 
Hanne Rønde 
 

 

VI HÅBER AT SE DIG 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i  
Herningegnens Lærerforenings Pensionistforening 
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