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Vinterprogram 2019-2020

Kære medlemmer i Skiveegnens LandboSenior.

Hermed udkommer foreningens vinterprogram 2019-2020. Vi fremsender 2 eksemplarer.
Det ene må I gerne give videre til interesserede i jeres bekendtskabskreds.
Vi har i bestyrelsen også denne gang forsøgt at give vinterprogrammet indhold af forskellig 
karakter og alsidighed.

Igen i denne sæson, har vi tilbud fra Skive Teaterkreds om fire forestillinger.
Foredraget med Preben Kristensen finder sted i Teatersalen i samarbejde med Salling Bank 
og LOF Skive.

Velkommen til en spændende vintersæson i Skiveegnens Landbosenior.

På bestyrelsen vegne
Kris Thorhauge
Formand

Skiveegnens LandboSenior



Skiveegnens LandboSenior

Indhold

24.09.2019 - Bowling...............................................................................................................4

08.10.2019 - DEIF A/S.............................................................................................................5

25.10.2019 - Det Sidste Skrig..................................................................................................6

08.11.2019 - Ole Tang..............................................................................................................7

25.11.2019 - Så længe mit hjerte slår......................................................................................8

29.11.2019 - Julefrokost...........................................................................................................9

03.01.2020 - Jens Bromann...................................................................................................10

17.01.2020 - Ruth Brik Christensen........................................................................................11

06.02.2020 - Preben Kristensen.............................................................................................12

21.02.2020 - Kirsten Frost Vase.............................................................................................13

25.02.2020 - To på tur............................................................................................................14

06.03.2020 - Generalforsamling............................................................................................15

17.03.2020 - Modne damer i morgenkåbe.............................................................................16

31.03.2020 - GreenLab Skive................................................................................................17

14.04.2020 - Elverhøj.............................................................................................................18

Cuba - med landsforeningen..................................................................................................19



4

Skiveegnens LandboSenior

Bowling
Sæsonstart

Tirsdag den 24. september 2019 kl. 14.00
hos

Bowl’n’Fun, Sdr. Boulevard 13, 7800 Skive

Der bowles hver anden tirsdag fra kl. 14.00 til kl. 16.00.

Første sæson:    Anden sæson:
24. september 2019   7. januar 2020
8. oktober 2019    21. januar 2020
22. oktober 2019    4. februar 2020
5. november 2019    18. februar 2020
19. november 2019    3. marts 2020
3. december 2019    17. marts 2020

Kontaktperson: Jens Kr. Pedersen, tlf.: 6118 1792

Sted: Bowl’n’Fun, Sdr. Boulevard 13, 7800 Skive
 
Pris:  Pr. sæson: 210 kr. pr. person inkl. sko og kaffe

Tilmelding: Senest den 17. september på tlf.: 9615 3000 eller skive@landbosenior.dk
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Skiveegnens LandboSenior

DEIF A/S
Virksomhedsbesøg

Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 12.30
hos

DEIF A/S, Frisenborgvej 33, 7800 Skive

DEIF er meget mere end en elektronik fabrik...
DEIF laver i dag styresystemer blandt andet til vindmøller 
– generatorstyring og DEIF´s motto er grøn energi.
Som I kan se, på billedet her ved siden af, er det Georg Stage, som 
har fået et nyt og grønnere styrings system, men resten af DEIF 
historien må I få når I kommer...

Dagens program ser således ud:
Kl. 12.30 Velkomst
Kl. 13.00 Rundvisning i fabrikken og på kontoret
Kl. 14.00 Kaffe og spørgsmål
Kl. 14.30 Slut 

Kontaktperson: Henning Nielsen, tlf.: 2024 6205

Sted: DEIF A/S, Frisenborgvej 33, 7800 Skive
 
Pris:  Gratis - max. 60 deltagere

Tilmelding: Senest den 27. september på tlf.: 9615 3000 eller skive@landbosenior.dk
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Det Sidste Skrig
Film og fortælling

Fredag den 25. oktober 2019 kl. 14.00
i

Cinema3, Skyttevej 12-14, 7800 Skive

Skiveegnens LandboSenior

Vi har, med hjælp fra Viggo Sørensen, fået mulighed for at vise filmen ”Det Sidste Skrig”. 
Filmen er en fortælling om en arbejdsplads gennem 100 år. Det er en historie om andelsbevægelsen - 
en organisationsform der for alvor gjorde sit indtog på det danske arbejdsmarked i starten af 1900-tallet. 
Det er ligeledes en historie om en række menneskers forhold til deres arbejdsplads - på godt og ondt. 
Men frem for alt, er det en fortælling om personlige skæbner på Skive Andelsslagteri. 
Efter filmen bliver der serveret 2 stk. pølser med kartoffelsalat og 1 øl/vand. Dette skal vi nyde i 
samvær med:   Viggo Sørensen (manuskript og medvirkende)
   Jens Pedersen (caster og medvirkende) 
   Anders Heegaard (klipper og tilrettelægger)
   samt Kaj Toft (teknik og musik) 
der alle vil fortælle lidt om slagteriets historie og besvare vore spørgsmål.

Det Sidste Skrig
Dokumentarfilmen om Skive Andelsslagteri

Om filmen
Det Sidste Skrig” er en fortælling om en arbejdsplads gennem 
100 år. Det er en historie om andelsbevægelsen - en organisati -
onsform der for alvor gjorde sit indtog på danske arbejdsmarked 
i starten af 1900-tallet. Det er ligeledes en historie om en række 
menneskers forhold til deres arbejdsplads - på godt og ondt. Men 
frem for alt så er det en fortælling om personlige skæbner på 
Skive Andelsslagteri

Søndag 27. januar
Du har mulighed for at komme med til premieren i Koncertsalen i 
KulturCenter Lim�ord  søndag 27. januar kl. 16.00. Vi viser �lmen 
for alle interesserede. Der vil ligeledes være en kort introduktion 
til �lmen, fra holdet bag produktionen.

Varighed: 1 time

Læs mere og køb billet på www.detsidsteskrig.dk

 

Med støtte fra:

Kontaktperson: Karen Borup, tlf.: 2332 9070

Sted: Cinema3, Skyttevej 12-14, 7800 Skive
 
Pris:  150 kr. inkl. film, 2 stk. pølser med kartoffelsalat samt 1 øl/vand

Tilmelding: Senest den 18. oktober på tlf.: 9615 3000 eller skive@landbosenior.dk
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Skiveegnens LandboSenior

Ole Tang
Foredrag

Fredag den 8. november 2019 kl. 14.00
hos

Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

Eftermiddagens foredragsholder er Ole Tang, Skive - fra 1987 var han ansat som journalist på Skive 
Folkeblad - men fratrådte i 2018 for at være fulstids foredragsholder, fodbolddommer, fjordfisker, 
festsangskriver, folkedanser mv. Ole Tang har udgangspunkt fra det vestjyske, og med skolegang i bl.a. 
Hvide Sande. Det har over de sidste 15 år givet anledning til en række artikler - seks i alt, som gennem 
de humoristiske briller kigger på de lokale vestjyske originaler og historier, som han har samlet op på 
sin vej. De første blev bragt i områdets årlige julehæfte i 2003 - og de seneste var i 2006-udgaven. 
Historierne har efterfølgende givet mange indbydelser til foreninger i hele det Midt- og Vestjyske område 
- og der er tale om almene historier - a la ”Lune jyder”, men med navn og adresse på, og alle opsamlet i 
området vest for Ringkøbing. Ole Tang er 63 år - og havde en mor, der hed Ragna Tang, som var kendt 
i det meste af landet som en livsprudlende folkedanser gennem mere end 60 år.

Kontaktperson: Birgit Bak, tlf.: 7175 0150

Sted: Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive
 
Pris:  80 kr.

Tilmelding: Senest den 31. oktober på tlf.: 9615 3000 eller skive@landbosenior.dk
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Skiveegnens LandboSenior

Så længe mit hjerte slår
Teater

Mandag den 25. november 2019 kl. 20.00
i

KulturCenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive

Så længe mit hjerte slår er en ny, dansk musical, 
bygget op omkring mange af de kendte og elskede 
sange afspillet i Giro 413. Det er en musikalsk 
kærlighedserklæring til danskpoppens sange, som 
på tværs af generationer og samfundslag har været 
lydtapet i vores liv, både når kærligheden var til stede 
og når den var en uopnåelig længsel.
Så længe mit hjerte slår er en storladen og humoristisk 
kærlighedshistorie om en moden sygeplejerske, som 
bor sammen med sin alene-mor og først kan flytte 
hjemmefra da moderen dør. Sygeplejersken forelsker 
sig i en overlæge, som er gift, men alligevel lover 
hende guld og grønne skove indtil hun bliver gravid, 
og han beslutter sig for at vende tilbage til sin kone. I 
stedet for at gå i spåner, lærer hun at stå på egne ben 
og opdager, at hun ikke er alene: Hun er omgivet af 
mennesker, der også søger kærlighed og fællesskab.
Denne Giro 413-musical er gennemsyret af varme 
og kærlighed, alvor og inderlighed i både sang 
og fortælling. Så længe mit hjerte slår blev i 2018 
Reumertnomineret som bedste musikforestilling, 
og Folketeatret har nu sammensat et hold meget 
musikalske skuespillere, som glæder sig til at dele 
ud af kærligheden og det fællesskab, som musikken 
giver.

Kontaktperson: Kris Thorhauge, tlf.: 2890 3582

Sted: KulturCenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive
 
Pris:  275 kr. (A-pladser)

Tilmelding: Senest den 28. oktober på tlf.: 9615 3000 eller skive@landbosenior.dk
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Skiveegnens LandboSenior

Julefrokost
med underholdning

Fredag den 29. november 2019 kl. 13.00
hos

Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

Efter succesen sidste år vil vi prøve noget af det samme - og så alligevel ikke helt. 
Vi dækker derfor igen et festligt julebord og der vil være underholdning af Laurits Goul, som vil synge 
med os, læse en historie og ellers sørge for at vi får en god eftermiddag. Slagtermesterinden i Balling 
har nye ideer til Tapas og har lovet at lave en spændende juletapas buffet til os. 
Vi håber at se rigtig mange af jer, så vi til slut kan ønske hinanden en rigtig glædelig jul.

Kontaktperson: Karen Borup, tlf.: 2332 9070 og Else-Marie Hedegaard, tlf.: 2396 5377

Sted: Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive
 
Pris:  250 kr. inkl. frokostbuffet samt 2 genstande (f.eks. 1 øl/vand og 1 snaps)

Tilmelding: Senest den 22. november på tlf.: 9615 3000 eller skive@landbosenior.dk

Juletapas
fra
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Jens Bromann
foredrag

Fredag den 3. januar 2020 kl. 14.00
hos

Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

Skiveegnens LandboSenior

Som barn skød Jens Bromann sig i hovedet og blev blind. Et kort, men ubehageligt ophold på et 
blindehjem fik ham til at sværge, at han ville bruge sit liv på at ændre vilkårene for handicappede.

Listen over idrætsorganisationer for handicappede, som Jens Bromann har involveret sig i både i 
Danmark og internationalt, er lang. Han var bl.a. med til at stifte den Internationale Paralympiske Komité 
og Danmarks Handicap Idræts-Forbund.
Jens Bromanns personlige erfaringer med den internationale handicapidræt var baggrunden for at stifte 
firmaet Handi Life Sport i 1987. Som ung blind paralympisk goalballspiller – og senere som vicepræsident 
i IPC (den Internationale Paralympiske komité) – erfarede Jens på egen krop, hvad sport kan gøre for at 
styrke og frisætte mennesker med handicap.

Startskuddet til etablering af Handi Life Sport var et akut opstået behov for bocciabolde: en gruppe 
skandinaviske sportsudøvere med handicap var i midten af 1980’erne begyndt at spille indendørs boccia 
– med hjemmesyede bolde af ringe kvalitet. De efterspurgte en brugbar bold til den populære nye sport. 
Jens og Kirsten Bromann påtog sig opgaven og gik i gang med at udvikle en bocciabold.
Projektet lykkedes og resulterede i en bocciabold af god kvalitet. 
Sporten udviklede sig derefter hastigt og boccia var på det Paralympiske program i Seoul 1988 og der 
blev spillet med den  danske bold. I dag – 30 år senere – tilbyder 
Handi Life Sport et bredt program af udstyr til sport, fritid og genoptræning: 
boccia, petanque, lydbolde, kroket, bowling, show down – samt en række 
specialbolde.

Kontaktperson: Kris Thorhauge, tlf.: 2890 3582

Sted: Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive
 
Pris:  80 kr.

Tilmelding: Senest den 17. december på tlf.: 9615 3000 eller skive@landbosenior.dk
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Skiveegnens LandboSenior

Ruth Brik Christensen
foredrag

Fredag den 17. januar 2020 kl. 14.00
hos

Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

Som leder af KFUMs Soldaterhjem har Ruth Brik Christensen både været med de danske soldater i Irak, 
Afghanistan og senest Libanon i efteråret 2011. Ruth holder et inspirerende, medlevende og engageret 
foredrag om det at være den forstående og lyttende ”mor” for danske soldater i udlandet. Ruth Brik 
Christensens foredrag omhandler oplevelser med soldaterne og ”krigen set fra KFUMs Soldaterhjem”. 
Som leder af KFUM’s Soldaterhjem i et krigsområde har det været en af Ruths vigtigste opgaver at bære 
soldaternes byrder. Hun har ofte været til stede med ører, der havde tid til at lytte. Desuden bagte hun 
tonsvis af brød, bryggede spandevis af kaffe og skabte et hjem, hvor soldaterne altid følte sig velkomne. 
Om aftenen holdt hun andagt for soldaterne. Forkyndelsen af det kristne budskab er et af formålene med 
KFUM’s Soldatermissions arbejde. I 2009 blev Ruth Brik Christensen kåret til ”Årets helt” af Jyllands-
Posten, og efterfølgende er bogen ”Ruth i krig” solgt i flere oplag.

Kontaktperson: Else-Marie Hedegaard, tlf.: 2396 5377

Sted: Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive
 
Pris:  80 kr. 

Tilmelding: Senest den 10. januar på tlf.: 9615 3000 eller skive@landbosenior.dk
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HUSK AT VÆRE GLAD
Tag med Preben Kristensen på opdagelse 
i hans liv og få et sjældent kig ind 
bag kulissen hos en af landets mest 
folkekære underholdere. Hør hvordan 
arbejderdrengen fra Skive, havnede på de 
skrå brædder og de bonede gulve. Hvordan 
man kan være en folkelig komiker den ene 
aften, højtagtet karakterskuespiller den 
næste og ikke mindst, hvordan kan man 
som yderst privat menneske, kan stå i 
offentlighedens skarpe lys. 
Med afsæt i sin nye biografi ‘Husk at være 
glad’ fortæller Preben Kristensen i selskab 
med sin medforfatter Danni Travn levende 
og tænksomt om sit livs helt forunderlige 
rejse. Om det kærlige barndomshjems 
stærke værdier, som bar Preben frem: flid, 
nysgerrighed og ikke mindst livsglæde. Om 
fem årtiers dansk underholdning, komplet 
med sværdslag i kulissen, egen kamp for 
anerkendelse og ofte morsomme møder 
med nogle af landets største ikoner. Kort 
sagt et varmt foredrag fra et menneske, der 
minder os om at se livet i lyse nuancer. 

Preben Kristensen
foredrag

Torsdag 6. februar 2020 kl. 19.00
i

Skive Theater, Theaterpladsen 10, 7800 Skive

    Arrangeret i samarbejde med    
    Salling Bank og LOF Skive

Skiveegnens LandboSenior

Kontaktperson: Kris Thorhauge, tlf.: 2890 3582

Sted: Skive Theater, Theaterpladsen 10, 7800 Skive
 
Pris:  100 kr. - max. 120 deltagere 

Tilmelding: Senest den 24. januar på tlf.: 9615 3000 eller skive@landbosenior.dk
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Skiveegnens LandboSenior

Kirsten Frost Vase er en energisk thybo, der efter mange år som lærer og skoleleder skiftede livsbane 
og blev præst. Hun er tidligere skoleleder på Kornmod Realskole i Silkeborg og nu sognepræst i 
Svostrup-Voel pastorat. Hun læste teologi sideløbende med arbejdet som skoleleder. 
Kirsten Frost Vase kommer fra et grundtvigsk præget hjem i Thy, hvor især faderen og morfaderen 
var flittige kirkegængere, og allerede som femårig kastede hun sig over bøgerne. Men tanken om at 
blive præst kom først for alvor, da hun var næsten færdig med teologistudierne, og det var først på 
Pastoralseminariet, at hun endeligt besluttede at søge embede som præst. Hun opfatter stadig sig selv 
som Thybo og taler dialekten uden besvær, men hun er mere end tilfreds med at bo i præstegården 
i Voel.
Hendes oplæg spænder fra opvæksten i Thy over skoleverdenen til den nuværende tilværelse som 
sognepræst. I forbindelse med oplægget vil der være plads til en snak om, hvad det er for værdier, vi 
giver videre til kommende generationer - eller måske glemmer at sætte i højsædet.

Kirsten Frost Vase
foredrag

Fredag den 21. februar 2020 kl. 14.00
hos

Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

Fra Skoleleder Til Præst
foredrag med Kirsten Frost Vase

Kontaktperson: Henning Nielsen, tlf.: 2024 6205

Sted: Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive
 
Pris:  80 kr.

Tilmelding: Senest den 14. februar på tlf.: 9615 3000 eller skive@landbosenior.dk
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Skiveegnens LandboSenior

To på tur
Teater

Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.30
i

Skive Theater, Theaterpladsen 10, 7800 Skive

Peter Schrøder og Kurt Ravn spiller to ældre herrer, som nægter at give op, selvom det egentlig er 
for sent. De er indlagt på hospitalet med hver sin terminale sygdom. Der er de dog ikke længe, før 
de beslutter sig for, at de ikke bare vil ligge og vente på døden. Så de griber dagen og flygter. Med 
dropstativ og iklædt pyjamas stiller de sig op ved den nærmeste landevej og blaffer; klar til nye – sidste 
– eventyr.
 
På deres vej møder de mange forskellige mennesker spillet af Paw Henriksen og Kristine Yde, som 
påvirker retning og udfald på deres lille udflugt: Da de møder en gravid kvinde, hvis kæreste har 
forladt hende, sætter de sig for at finde ham. Men dét de ender med at finde, er en voksen datter, der 
griber muligheden for at lære sin far at kende. I løbet af den korte tid deres tur varer, erfarer de, at 
tilfældige hændelser fører til nye hændelser, som får betydning i nuet. Sådan er livet også. Vi kender 
endestationen for de to mænds tur, men vejen derhen er fuld af livsglæde og håb for fremtiden

Kontaktperson: Kris Thorhauge, tlf.: 2890 3582

Sted: Skive Theater, Theaterpladsen 10, 7800 Skive
 
Pris:  235 kr. (A-pladser)

Tilmelding: Senest den 30. januar på tlf.: 9615 3000 eller skive@landbosenior.dk
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Skiveegnens LandboSenior

Generalforsamling
med oplæg fra Skives borgmester Peder Chr. Kirkegaard

Fredag den 6. marts 2020 kl. 14.00
hos

Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

Fredag den 6. marts afholder Skiveegnens 
LandboSenior ordinær generalforsamling. 
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen er foreningen 
vært ved traktementet: Boller med pålæg 
samt kaffe og kage.

Herefter vil der være oplæg af Skive 
Kommunes borgmester Peder Christian 
Kirkegaard, som vil fortælle om Skive 
Kommune.

Kontaktperson: Kris Thorhauge, tlf.: 2890 3582

Sted: Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive
 
Pris:  Foreningen er vært

Tilmelding: Senest den 28. februar på tlf.: 9615 3000 eller skive@landbosenior.dk
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Skiveegnens LandboSenior

Modne damer i morgenkåbe
Teater

Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19.30
i

Skive Theater, Theaterpladsen 10, 7800 Skive

En forrygende spa-komedie med opsang, eftertanke og nedsunken forfod. Når den værste ungdom 
er overstået.
Vi er på spaen ”The Oasis”, et af tidens populære slap-af-templer, hvor atmosfæren emmer af indre 
fred, balance og selvforkælelse. Men det varer nu ikke så længe. Tre gode veninder mødes for at fejre 
en 60 års fødselsdag. Det er Nora, der fylder rundt, og hun har inviteret pigerne på wellness-ophold, 
en weekend med bløde badekåber, ansigtsmasker og en afsluttende gourmet-middag. Dér i idyllen 
vender kvinderne de spørgsmål, der melder sig, når man har overstået den værste ungdom, er blevet 
lidt klogere og har fået et par skrammer i lakken:
Alt dette og meget mere i en festligt og eftertænksomt komedie/lystspil med tre af dansk teaters erfarne 
og populære skuespillerinder: Pernille Schrøder, Ann Hjort og Sofie Stougaard.

Kontaktperson: Kris Thorhauge, tlf.: 2890 3582

Sted: Skive Theater, Theaterpladsen 10, 7800 Skive
 
Pris:  275 kr. (A-pladser)

Tilmelding: Senest den 17. februar på tlf.: 9615 3000 eller skive@landbosenior.dk
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GreenLab Skive
virksomhedsbesøg

Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 14.00
hos

GreenLab Skive, Kåstrupvej 22, 7860 Spøttrup

Vi skal på besøg hos erhvervsparken GreenLab Skive. Her skal vi høre om udviklingen fra idé til 
realisering samt perspektiverne for Skiveegnen. Udviklingsdirektør, Steen Hintze, vil fortælle om 
arbejdet med virksomhederne og de videre planer for GreenLab.
GreenLab er vært ved en kop kaffe, og der vil naturligvis også være tid til spørgsmål.
Vi mødes på parkeringspladsen foran GreenLab Skives hovedkontor, adressen er  
Kåstrupvej 22, 7860 Spøttrup.

Skiveegnens LandboSenior

Kontaktperson: Karen Borup, tlf.: 2332 9070

Sted: GreenLab Skive, Kåstrupvej 22, 7860 Spøttrup
 
Pris:  Gratis - max. 45 deltagere

Tilmelding: Senest den 24. marts på tlf.: 9615 3000 eller skive@landbosenior.dk
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Elverhøj
Teater

Tirsdag den 14. april 2020 kl. 19.30
i

Skive Theater, Theaterpladsen 10, 7800 Skive

Grev Walkendorf har ladet to børn bytte for egen vindings skyld. Han udgiver sin spæde broderdatter for 
at være Elisabet Munk. Og en bondekone får mod en net sum penge den lille Elisabet i sin varetægt, men 
en aften forlader hun den lille ved elverhøjen. Mor Karen kommer forbi stedet, hun tager barnet med sig 
hjem, og i den fattige hytte opdrages nu den adelsfødte Elisabet Munk, der nu kaldes Agnete. Hun vokser 
op til at være en smuk jomfru, og rygterne på egnen sætter hende i forbindelse med elverfolket. Ved 
elverhøjen har hun mødt den ædle ridder Ebbesen, der kommer til at elske hende. Men han skal - mod sin 
vilje - holde bryllup med jomfru Munk på Højstrup (altså med det forbyttede barn). Kong Chr. 4 har befalet 
det! Uventet kommer kongen til Tryggevælde og hører om sagnet, der siger, at han ikke tør gå over åen 
og ind i Elverkongens rige. Men kongen går over åen med ordene : ”Vel er jeg ikke Cæsar og vel er dette 
ikke Rubicons bølger, men dog siger jeg : Jacta est alea

Skiveegnens LandboSenior

Kontaktperson: Kris Thorhauge, tlf.: 2890 3582

Sted: Skive Theater, Theaterpladsen 10, 7800 Skive
 
Pris:  295 kr. (B-pladser)

Tilmelding: Senest den 17. marts på tlf.: 9615 3000 eller skive@landbosenior.dk
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Læs mere på: www.landbosenior.dk/rejser
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Det Sidste Skrig
Dokumentarfilmen om Skive Andelsslagteri

Om filmen
Det Sidste Skrig” er en fortælling om en arbejdsplads gennem 
100 år. Det er en historie om andelsbevægelsen - en organisati -
onsform der for alvor gjorde sit indtog på danske arbejdsmarked 
i starten af 1900-tallet. Det er ligeledes en historie om en række 
menneskers forhold til deres arbejdsplads - på godt og ondt. Men 
frem for alt så er det en fortælling om personlige skæbner på 
Skive Andelsslagteri

Søndag 27. januar
Du har mulighed for at komme med til premieren i Koncertsalen i 
KulturCenter Lim�ord  søndag 27. januar kl. 16.00. Vi viser �lmen 
for alle interesserede. Der vil ligeledes være en kort introduktion 
til �lmen, fra holdet bag produktionen.

Varighed: 1 time

Læs mere og køb billet på www.detsidsteskrig.dk

 

Med støtte fra:

Bestyrelsens sammensætning

Formand
Kris Thorhauge Tlf.: 2890 3582
  thorhauge@sallingweb.dk

Næstformand
Henning Nielsen Tlf.: 20246205
  anhen@energimail.dk

Karen Borup  Tlf.: 2332 9070
  karensindinggaard@gmail.com

Birgit Bak  Tlf.: 7175 0150
  svendaagebak@gmail.com

Else-Marie Hedegaard Tlf.: 2396 5377
  kemhedegaard@hotmail.dk

Sekretariat
Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

Zenia Jacobsen Tlf.: 9615 3018
  zja@landbo-limfjord.dk




