
TL MIDTVEST HERNING  

 Seniorklubben  

  
  

  

Seniorklubbens bestyrelse planlægger følgende aktiviteter for klubbens medlemmer. Ved 
alle arrangementer er ledsager velkommen til at deltage.  

  

Årsprogram 2018  
  

Generalforsamling 15. februar 2018, kl. 11.  

Som sædvanlig mødes vi i TL’s mødelokale, Østergade 25, Herning Dagsorden 
iflg. vedtægterne.   

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved en frokost/middag.  
  
Sommerudflugt 14. juni til Herning   
 

Besøg på Via Design, Via University College, Birk Centerpark 5, 

Herning. (tidl. TEKO Center Danmark)  

Det er Skandinaviens største uddannelsessted inden for design 
og business rettet mod møbel-, mode- og livsstilsbranchen.  
  

Besøg hos Egetæpper, Industrivej Nord 25, Herning.  

Egetæpper blev grundlagt i 1938 af Mads Eg Damgaard. 
Virksomheden er en af Europas førende, når det handler om at 
designe, udvikle og producere unikke gulvtæpper af høj kvalitet 
med miljøet i højsædet.  
 

 Besøg på Autogalleriet, Industrivej Syd 1 A, Herning.  

Auto Galleriet Herning er en udstilling med over 100 spændende 
privatejede veteranbiler, klassiske biler, liebhaverbiler, 
veteranmotorcykler og andre transportmidler, og udstillingen 
spænder aldersmæssigt over næsten 100 år med enkelte biler 
helt tilbage fra 1920'erne.  

  
 Senommerudflugt 6. september til Stauning/Skjern  

Besøg på Danmarks Flymuseum, Lufthavnsvej 1, Stauning  
Den bærende tanke med Danmarks Flymuseum er at drive et 
museum med vægt på dansk flyhistorie og flyproduktion både 
civilt og militært. Samtidigt er det et arbejdende eller rettere et 
”flyvende” museum, idet mange fly i samlingen i videst muligt 
omfang holdes flyvedygtige og vises i luften ved lejlighed. 
    

 Kl. 14 besøg hos Stauning Whisky A/S, Stauningvej 38, 

Stauning, hvor vi deltager i en officiel rundvisning. I 2006 

startede produktionen i et gammelt slagtehus. Der blev planlagt 

en produktion på 200 l – 400 l om året, men det var alt for lidt, så 

i 2007 købte de en ejendom, hvor der kunne produceres 6.000 l - 

8.000 l om året. I 2011 blev de første flasker tappet.      

 

Fortsættes ….  
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Besøg på Pumpestation Nord, Langkjærvej, Skjern, 
  

 

der er en rest af Danmarks sidste store afvandingsprojekt.  Der er 
adgang til pumpestationens tag, hvorfra der er udsigt over 
området med våde enge og rester af kanaler og diger fra før 
genopretningsprojektet.  
Man kan også besøge en lille informationspavillon, hvor der fortælles 

om de kolossale indgreb, mennesker gennem tiden har foretaget  

i Skjern Enge – og de omkostninger, det har haft for miljøet.  

  
Julefrokost 25. november, på Restaurant Strandtangen, Strandvejen 24, Skive 

   

  

  
 

          

  

  

Endelig program med tid, sted og pris for de enkelte arrangementer vil i god tid blive sendt 
til medlemmer med oplyst mailadresse samt lagt på TL’s hjemmeside under seniorer.   
  

Som noget nyt, har Seniorklubbens bestyrelse besluttet, at alle tilmeldinger til vore 
arrangementer fra 2018 skal ske pr. mail samtidig med at deltagergebyret betales via 
netbank. 
Dette bl.a. som led i udviklingen og for at tilgodese ønsker fra deltagere.  
 
På tilmeldingen bedes oplyst medlemmets og ledsagerens navn og gerne by. 
Ved overførsel af betaling via Netbank bedes blot oplyst medlemmets navn (der er ikke så 
meget plads) 
Dette vil også fremgå af de enkelte programmer, hvor kontonummer m.m. vil blive oplyst.  
 

  

  

  

  

  


