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Fællessang i samarbejde med Skive Bibliotek: 
Vi synger sange fra højskolesangbogen. Alle kan være med. 
Det er velkendt at fællessang skaber glæde og samhørighed og har man 
lysten til at synge eller lytte, så mød op til en hyggelig formiddag.  
Pris: Kr. 10 inkl kaffe/te og et rundstykke i pausen. Tilmelding: Ingen 
 
4. sept. på Skive Bibliotek kl. 10 – 11:30 
2. oktober på Skive Bibliotek kl. 10 – 11:30 
6. novem. på Skive Bibliotek kl. 10 – 11:30 
4. decem. på Skive Bibliotek kl. 10 – 11:30 
  
 
iPad undervisning på Skive Bibliotek: 
Hold 1  
Start: 3. sep. sidste gang 8. okt. 
Sted: Skive Bibliotek - 2 timer 6 torsdage 
Tilmelding: Skive Bibliotek ved skranken – Gratis 
Med bring egen iPad eller lån en iPad (skal meldes ved tilmelding) 
Hold 2  
Start: 22. okt. sidste gang 26. nov. 
 
 
Under planlægning:  
 

• Virksomhedsbesøg på Krabbesholm Højskole 
 

• Julekoncert 
 
Arrangementer vil fremgå af hjemmesiden, der udsendes nyhedsbrev og 
annonceres i Midt på ugen.  
(Tilmelding til nyhedsbrev på:  www.aeldresagen.dk/skive) 
 
 
 _______________________________________________________________ 

 
Lokalbestyrelsens formand: Ellen Mehlsen tlf. 28714685 

E-mail: ellenmehlsen@privat.dk 
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Foredrag – i samarbejde med Skive Bibliotek:  
11. sep. kl. 15 – 17,30  /  Mødested: Skive Bibliotek, Skive 
Skuespiller Lone Hertz fortæller om sit liv og 
skuespillerkarriere i foredraget ’Fra frk. Nitousche til 
foredragsholder’. 
Billetter købes: www.skivebibliotek.dk eller ved indgangen 
Pris: Kr. 100 inkl. en lille forfriskning. 
 
Foredrag – i samarbejde med Skive Bibliotek: 
18. sep. kl. 14 – 16  /   Mødested: Skive Bibliotek, Skive 
Formand for det Konservative Folkeparti Søren Pape 
Poulsen. ’Her er mit liv’. Mødte sine forældre, da han blev 
hentet som 4 mdr. på børnehjem i København. 
Billetter købes: www.skivebibliotek.dk eller ved indgangen 
Pris: Kr. 50 inkl. kaffe og småkager 
 
Foredrag – Sidstehjælp: 
23. sep. kl. 13,30 – 16,30  
Sted: Ny Skivehus Aktivitetscenter, Skive 
2 erfarne sygeplejersker fra Hospice Limfjord fortæller om 
Sidstehjælp, som er viden om døden og dødsprocessen – 
og hvad der sker i kroppen, når man er ved at dø, er 
måske ikke alm. viden. Man berører emner som sorg, 
eksistentielle og religiøse temaer, samt juridiske problemer. 
Tilmelding: Kirstenpedersen@mail.tele.dk eller 29822811   
Pris: Kr. 50 inkl. kaffe og kage 
 
Rundvisning Ørslev Kloster - i samarb. m/Skive 
Bibliotek og Ørslev Kloster: 
25. sep. kl. 10 – 12  /  Mødested: Ørslev Kloster, 
Hejlskovvej 15, Højslev 
Billetter købes: www.skivebibliotek.dk eller ved indgangen. 
Begr. antal pladser - Pris: Kr. 80 inkl. kaffe og rundstykke. 
 
Foredrag – i samarbejde med Skive Bibliotek: 
14. okt. kl. 19 – 21 Sted: Skive Bibliotek, Skive 
Jørgen Skoubo Møller kendt fra TV-programmet NAK og 
ÆD fortæller om ’Mens vi venter på at dø’. 
Billetter købes: www.skivebibliotek.dk eller ved indgangen. 
Pris: Kr. 100 inkl. kaffe/te og småkage. 
  
 

Foredrag – i samarbejde med Skive Bibliotek: 
16. okt. kl. 14 til 16  /  Mødested: Skive Bibliotek, Skive 
Tidliger PET-politimand Hugo Mortensen fortæller om 
humor og livet hos PET  
Billetter købes på: www.skivebibliotek.dk eller ved 
indgangen 
Pris: kr. 50 inkl. kaffe/te og småkager 
 
Foredrag – i samarbejde med Skive Bibliotek:  
27. okt. kl. 19 til 21 
Mødested: Skive Bibliotek, Østergade 25, Skive 
Gidselrådgiver Jack Bohr-Christensen, vil fortælle om 
håndtering af mange organisationer og familier i dyb 
krise.  
Billetter købes på: www.skivebibliotek.dk eller  
ved indgangen   
Pris: Kr. 50 inkl kaffe/te og småkage 
 
Foredrag – i samarbejde med Skive Bibliotek: 
13. nov. kl. 15 - 17  
Sted: Mødested: Skive Bibliotek, Skive 
Foredrag med mellemøsten korrespondent Steffen 
Jensen fortæller om situationen i Mellemøsten lige nu. 
Billetter købes: www.skivebibliotek.dk eller ved 
indgangen 
Pris: Kr. 100 inkl. en forfriskning. 
 
Foredrag – Længe leve livet: 
18. nov.. kl. 13,30 – 15,30  
Sted: Ny Skivehus Aktivitetscenter, Skive 
Foredrag med gymnast-musiker-entertainer-højskole-
lærer-TV journalist mm. Palle Krabbe. Undervejs vil 
der være musikalske indslag og måske lidt fællessang.  
Tilmelding: Ingen 
Pris: Kr. 50 inkl. kaffe og kage 
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