Udvalg for Senior-træf:
Irene Lindegaard, sognepræst
Bente Lynggaard
Edel Pedersen
Carl Aage Sørensen
Edith Schødt Jensen

tlf. 2870 9570
tlf. 2993 1026
tlf. 2156 3557
tlf. 9743 5550
tlf. 9746 4268

Senior-træf
Mejdal Kirke

Tilmelding til udflugter:
Bente Lynggaard
tlf. 2993 1026
eller Edel Pedersen
tlf. 2156 3557
Mangler du kørelejlighed, så ring til en fra udvalget.

Hvem er Senior-træf for?
Vi glæder os til at se alle, der har lyst og lejlighed til at være med til
at gøre disse eftermiddage til hyggelige samvær.
Mejdal Kirkes konfirmandlokaler er stedet, hvor vi samles.
Medarbejderne er frivillige.

Tid og sted:
Hvis der ikke står andet i programmet, mødes vi i konfirmandstuen
kl. 14.00 til 16.00. Der kan købes kaffe med brød til 20 kr./pers.

Program
Efterår 2018 - forår 2019

September 2018

Februar

Tirsdag d. 4. Udflugt til Høfde Q og Mathildes Pakhus i Fjaltring. Tove vil
servere kaffe, kringle og lagkage og Tom vil fortælle om stedet og vise
rundt i deres folkelivsmuseum. Fælles bustransport fra Mejdal Kirke kl.
13:00 – pris 75 kr. HUSK tilmelding senest 1. sept. til Bente eller Edel. Se
opslag i kirken i løbet af sommeren.

Tirsdag 5. Frode Riber fra foreningen ’Norden’, som i mange år har rejst
meget i Lapland, vil fortælle og vise billeder om - ’Samerne, et folk i Nord’
Tirsdag d. 19. Litteraturforedrag ved provst Niels Arne Christensen,
Holstebro ’ Det missionske og det grundtvigske - blandt fiskere, bønder,
daglejere og arbejdere i Hans Kirks forfatterskab

Tirsdag d. 18. Litteraturforedrag med Lise Brandt Fibiger ’To brødre’ – af
Ben Elton

Hans Kirk skriver i ”Skyggespil”: ”Min far og mor tilhører to klaner med
forskellige guder, det lærer et barn hurtigt at forstå. Oppe i det fede
Thy regerer Vorherre, som er en alfaderlig gammel bondegud, og på
Harboør råder Jesus, som er streng og kræver bøn og anger og
underkastelse.”

Oktober
Tirsdag d. 2. Bent Bak, fmd. for Tvis lokalhistoriske gruppe, vil fortælle om
’Mejdal og Halgård i det gamle Tvis sogn’
Tirsdag d. 30. Arne Nielsen – tidl. viceborgmester i Holstebro –
’Det forandrede Holstebro i ord og billeder’ – fællesmøde med
Onsdagsklubben

November
Tirsdag d. 13. Ebbe Fibiger – ’Så syng da Danmark’ sange og salmer
Tirsdag d. 27. Selma Lagerlöffs liv og digtning v/ Anna Saarup Brinth,
Bording

December
Tirsdag d. 11. Julehygge med kirkens personale.

Onsdag d. 20. Fællesmøde med onsdagsklubben i Mejdal Hallen kl. 10:00
Tidl. journalist og forfatter Knud Jakobsen har skrevet bogen ’Danskeren
bag bomben’ - En beretning om Charles Lauridsen, født og opvokset i
Holstebro, bosat sig i USA og nær ven med Niels Bohr.

Marts
Tirsdag d. 5. Norrland – en tur videre ned langs Norges kyst i ord og
billeder’ ved tidl. kordegn Aase Nygaard Søby Knudsen.
Tirsdag d. 19. Museumsinspektør Esben Graugaard vil fortælle om – ’Det
gamle Holstebro og dets mænd’

April
Tirsdag d. 2. ’Rusland før og efter – set indefra’ ved Mejdal Kirkes
organist Tanya Kristensen.

Januar 2019
Tirsdag d. 8. ’Min oldefar Anders Stubkjær og meget mere’ ved tidl.
assurandør Mads Borg, Holstebro
Tirsdag d. 22. ’Fra min telttur til Sahara imellem Afrikas vilde dyr’ ved tidl.
folkeskolelærer Ulla Voldbjerg, Tvis

Tirsdag d. 30. Heldagstur med afgang fra kirken kl. 10:00 – Tur til Horsens
Statsfængsel, hvor vi spiser frokost, www.faengslet.dk. Herefter besøger
vi en lokal kirke, hvor vi drikker eftermiddagskaffen. Pris 125 kr.
Hjemkomst ca. kl. 17:00

