
DVK’s Mødested Midtjylland PROGRAM 1. halvår 2019

Mandag, den 7. januar2019 Nytårskur: 

Vi planlægger en hyggeaften med god mad (stegt flæsk i 
rigelige mængder), og kaffe/the med æblekage.  
Vi starter med at ønske hinanden godt nytår i et glas 
”skum”.
Tidspunkt: kl. 18:oo.
Tilmelding senest søndag, den 30. december til 
Villy Vejnø, mail: villy@vejnoe.dk eller mobil/SMS 2991 0179. 
Pris vil blive meddelt når endeligt program udsendes.
Vi håber der bliver lejlighed til at drøfte årets forløb og 
få idéer til sidste halvdel af 2019. 
    
Mandag, den 4. februar 2019 HERNINGHOLM 
ERHVERVSSKOLE, 
Lillelundvej 21, 7400  Herning, hvor unge og ældre kan 

få en grundig håndværksmæssig uddannelse.
Tidspunkt: kl. 15:00 - 17:00.
Tilmelding senest søndag, den 1. februar til
Villy Vejnø, mail: villy@vejnoe.dk eller mobil/SMS 2991 0179.
Pris kr. 25,-. 

Mandag, den 4. marts 2019 GIVE STÅLSPÆR, 
Sjællandsvej 14, 7330 Brande, som har specialiceret sig i 

at lave stålspær og andre stålkonstruktioner, de har i dag 
ca. 300 ansatte i en meget moderne virksomhed.
Tidspunkt: kl. 19:00.
Tilmelding senest søndag, den 24. februar til
Villy Vejnø, mail: villy@vejnoe.dk eller mobil/SMS 2991 0179.
Pris kr. 25,-.

Mandag, den 1. april 2019 Nel Hydrogen, 

Lind virksomheden opretter tankstationer for køretøjer 
som drives af brint og har for nylig fået en kæmpeordre 
fra Shell på kr. 120 millioner og efterfølgende en på 40 
millioner.   
Der var ansat 73 medarbejdere i det forgangne år 2018.
Tidspunkt: kl. 19:00.
Tilmelding senest søndag, den 21. marts til
Villy Vejnø, mail: villy@vejnoe.dk eller mobil/SMS 2991 0179.
Pris: kr. 25,-.
                                                     
Mandag, den 6. maj 2019: VW & RETRO MUSEUM, 

Industriarealet 10-12,  6990 Ulfborg.
Hvis du mangler inspiration til en Veteran køretur i det 
Vestjyske anbefaler journalist Jens Heldgaard det lille 
Museum og Mødested VESTJYLLAND hvor du kan se 
en mængde Retro ting og fine VW biler.
Vi planlægger ”naturkørsel” i vore Veteranbiler og med 
stop for et evt. måltid.   
Tidspunkt: kl.19:00
Tilmelding senest søndag, den 5. maj til
Villy Vejnø, mail: villy@vejnoe.dk eller mobil/SMS 2991 0179.
Pris oplyses når den endelige indbydelse udsendes. 
Piger er især velkomne.

Mandag, den 3. juni 2019 EXCELLENT Wine A/S, 



Industriparken 16, Lind eller AUTOGALLERIET. 
Vinkonsulent Claus Eegholm har en stor viden og erfa-
ring om vin. Han vil denne aften give os en bedre viden 
om køb og nydelse af røde og hvide vine. 
Hvis deltagerantallet ikke bliver mere end ca. 20-25 per-
soner vil det sandsynligvis foregå i Lind hvor vi får en   
rundvisning i deres store lagerhaller. 
Ved vinsmagningen er der lidt mundgodt.
Tidspunkt: kl.19:00.
Tilmelding senest søndag, den 26. maj til 
Villy Vejnø, mail: villy@vejnoe.dk eller mobil/SMS 2991 0179.    
Pris vil fremgå af den endelige indbydelse.

Vi tager forbehold m.h.t. evt. rettelse af 
programmerne da vi er afhængige 

af forholdene hos vore værter.

Jili måned: FERIE!

Med venlig hilsen

Peer Bak Herning Kommune, 
Villy Vejnø Herning Kommune, 

Heine B. Poulsen Herning Kommune, 
Poul Poulsen Herning Kommune, 

Halfdan Uebel Herning Kommune, 
Peder Lauersen Ikast Brande Kommune, 

Peder Klokkenborg Silkeborg Kommune og 
Evald Henneberg Viborg Kommune.


