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Lem – Vejby Seniorer 
 

Program 2022 

 

Generalforsamling. 
Generalforsamlingen 2022 afholdes fredag den 18. februar i Lem Kulturhus. Der indkaldes 

senere. Se annonce i Spøttrup Ugeavis den 1. februar. 

 

Vinterfest 
Planlagt til torsdag den 27. januar i Lem Samlingshus. AFLYST pga.  Coronasituation. 

 

Petanque 
Alle er velkommen til at benytte banerne. Det er godt med lidt frisk luft og motion samt 

hyggeligt samvær. Ønsker man at benytte det lille klubhus, kan bestyrelsen kontaktes. 

Vi starter op torsdag den 28. april kl. 9.45. 

Som tidligere år vil vi invitere til ”åbne baner” hvor der serveres grillpølser og alle vil være 

velkommen. Datoen bekendtgøres senere.   

 

Aftentur 
Aftentur midt i juni til Grønhøj Kro, hvor 

vi spiser aftensmad. Vi ser Morten 

Kochmuseet og Kartoffeltyskermuseet. Vi 

håber på godt vejr. Hold øje med opslag 

med tidspunktet. 

 

 
 

Udflugt             

      

 

Afholdes i samarbejde med Lihme Pensionistforening. 

Annonceres senere. 

 

                                                                                   VEND! 



Ålegilde 

                 
                                                                                      

 

Onsdag den 14. september 2022 spiser vi stegte ål i Lem 

Samlingshus. Hold øje med opslag. 

 

Motion for sjov 

Onsdag eftermiddag kl. 14.30 mødes vi til Motion for sjov i Lem 

Kulturhus. Vi laver gymnastik omkring en stol, så alle kan være med. 

Bagefter drikker vi kaffe og får en hyggelig snak. 

Du kan altid nå at være med. Lidt motion er bedre end ingen motion. 

Starter den 5. oktober 2022. Slutter onsdag den 29. marts 2023. 

Juleferie 14. december 2022 til 4.januar 2023.  

                                                                                                                                         

Torsdagsklubben i Lem Kulturhus 

 

 

Torsdag eftermiddag i vinterhalvåret fra kl. 14.00 til 16.30 mødes vi i 

Lem Kulturhus til kortspil, kaffe og hyggesnak. Mød endelig op. Kan du 

ikke komme hver torsdag, så er vi glade for at se dig en gang imellem. 

Jo flere vi er, jo sjovere bliver det. Der kan købes kaffe til medbragt 

brød. 

Der startes den 22. september 2022 og slutter den 20. april 2023. 

Juleferie den 15. december 2022 til den 5. januar 2023. 

Julefrokost 
 

Afholdes tirsdag den 29. november 2022 i Lem Samlingshus. 

Hold øje med annonce. 

 
Andre arrangementer 

Vi deltager i flere arrangementer på Lem Plejecenter. Det kan være både sang underholdning 

og foredrag. Du er meget velkommen til at deltage. Arrangementer kan ses på Skive 

Kommunes annonce i Spøttrup Ugeavis. 

Dette er selvfølgelig under forudsætning af at coronarestriktionerne tillader det. 

 

Bestyrelse: 

Formand: Hanne Nielsen, tlf. 23 93 68 60 

Næstformand: Ernst Andersen, tlf. 97 56 81 12 eller 20 35 91 25 

Sekretær: Ingelise Johnsen, tlf. 97 56 82 05 eller 61 77 58 71 

Bestyrelsesmedlem: Kjeld Sørensen, tlf. 24 66 47 52 

Bestyrelsesmedlem: Svend Aage Jepsen, tlf. 40 36 59 58  

Suppleanter: Villads Kristensen og Knud Hansen. 

Kasserer (uden for bestyrelsen): Inger Lise Jensen tlf. 22 40 80 78 


