
 
Lind Old Girls 

Forårsprogram for 2022 

Januar 

 Nytårskur lørdag den 15. januar kl. 13.00 - AFLYST 
 Særskilt indbydelse udsendes. 

Februar 

Skolemuseet på Holtbjerg tirsdag den 1. februar kl. 19.00 
 

Genoplev din egen skoletid ved et besøg på Herning Kommunes skolemuseum. Vi hører om skolemuseets 
historie, dansk skolehistorie, om afstraffelse af skolebørnene m.m. Vi får også lejlighed til at skrive vores navn 
med penneskaft, blæk og skråskrift i deres gæstebog. Vi bliver guidet rundt i udstillingen, og der er selvfølgelig 
mulighed for at stille spørgsmål. Man må også meget gerne selv supplere med historier fra egen skoletid. Efter 
besøget bestiller vi bord på Dyrby’s, hvor man kan købe kaffe e.l. 
 
 Tilmelding:  senest tirsdag den 18. januar på mail lindoldgirls@hotmail.com. 

 Pris: 0 kr. 
 Sted: Holtbjerg Midtpunkt, Valdemarsvej 345, 7400 Herning. 

Marts  

 Galleri Krøjgaard torsdag den 24. marts kl. 19.00 
  

Vi besøger Herning-kunstneren Anita Krøjgaards galleri i Kibæk. Hun fortæller om sin kunst og sin glæde ved 
naturen. Udover malerier laver hun også vaser, urtepotter, fade, tasker og puder. 
 
 Tilmelding:  senest torsdag den 10. marts på mail lindoldgirls@hotmail.com. 

 Pris: 0 kr. 
 Sted: Arnborgvej 7, 6933 Kibæk. 
 

April 
 Teater mandag den 4. april kl. 19.30 

 
Vi har reserveret billetter til forestillingen ”Maddiker” i Herning Kongrescenter med Bodil Jørgensen, Rikke 
Wölck og Jannie Faurschou. Vi giver en drink i pausen. 
 Tilmelding er sket. Der er 23 tilmeldte. 

Maj 

Brita Uldums have tirsdag den 31. maj kl. 19.00 
 

I den japansk inspirerede have, som Brita Uldum har anlagt, giver de mange sten og niveauforskelle en god 
virkning. Stierne fører forbi vandfald og vandpartier, og undervejs ses den ene sjældne plante efter den anden. 
Brita Uldum er kreativ på flere områder og meget alsidig. Hun arbejder også med akvarel- og akrylbilleder samt 
glaskunst. Efter besøget giver foreningen kaffe/te og kage. 
 
Tilmelding: senest tirsdag den 17. maj på mail lindoldgirls@hotmail.com. 

 Pris: 25 kr. 
 Sted: Rosenallé 23, 6920 Videbæk 

Juni 

 Sommerafslutning/Jubilæumsfest onsdag den 15. juni kl. 17.30 
 

Lind Old Girls kunne fejre 20 års jubilæum i 2020, så derfor sætter vi alle sejl til og fejrer jubilæet i år sammen 
med sommerafslutningen. Temaet for festen er ”Dannebrog”, så vær med til at gøre aftenen ekstra festlig ved 
at møde op i røde og hvide farver. Foreningen betaler selvfølgelig hele gildet   
 
 Tilmelding: senest onsdag den 1. juni på mail lindoldgirls@hotmail.com 

 Pris: 0 kr. 
 Sted: Alpi-Hallernes cafeteria. 
 
 
Håber vi ses - hilsen bestyrelsen 
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