
 
 
 
 

 
Program for 2020 

 
 

Tirsdag d. 17/3 kl. 1400 Banko Ved Dansk Metal Neksøvej 7A 7400 Herning. Der kan købes bankoplader og 
amerikansk lotterier. Der er mange flotte gevinster. pris 40 kr. pr. person for kaffe og kage. Der sælges øl og 
sodavand. Tilmelding 1 uge før. 
 
Onsdag 22/4 Tekstilmuseet Vestergade 74oo Herning Kl.1400 Der er bestilt rundvisning med guide, hvor mange 
maskiner er i brug og kører. Der afsluttes med kaffe og kage. Prisen er 100 kr. pr. person. Tilmelding 1 uge før. 
 
Tirsdag 16/6 kl. 930 Fra markedspladsen i Herning. Har vi en kør selv tur tur til Silkeborg. Hvor vi sejler på 
Silkeborgsøerne, turen tager ca. 2½ time. Der serveres smørrebrød ombord på båden og der kan købes 
øl/vand. Der er mulighed for flere museums besøg efter sejlturen. Mere information senere, hvor vi sejler fra. 
Turen koster 220 kr. Tilmelding senest 14 dage før. 
 
Tirsdag d. 11/8 kl. 1200 Der har vi vores faste gril dag ved Løvbakke Naturcenter. Der sælges amerikansk 
lotterier Pris 85- kr. pr person, der serveres 1 øl/ vand eller 1 glas vin, der er med i prisen. Der kan købes øl, 
sodavand og vin. Tilmelding 1 uge før. 
 
Tirsdag 8/9 kl. 1000 Vi starter fra Markedspladsen, hvor der er en kør selv tur til Søby Brunkulslejer med guide 
rundvisning. Vi starter derude med kaffe og rundstykke og afslutter med spisning. Turen koster 100 kr. pr. 
person inkl. entre og rundvisning. Tilmelding 1 uge før 
  
Tirsdag d. 27/10 kl.1400 Banko Ved dansk Metal Neksøvej 7A 7400 Herning. Der kan købes bankoplader og 
amerikansk lotterier. Der er mange flotte gevinster. Pris 40 kr. pr. person for kaffe og kage. Der sælges øl og 
sodavand Tilmelding 1 uge før.  
                                                                                                                                                                                               
Tirsdag 1/12kl 12oo Afholdes der julefrokost ved Dansk Metal Neksøvej 7A 7400 Herning, der kan købes 
amerikansk lotteri, med mange flotte gevinster. Vi har igen bestilt Videbæk harmonika til at komme og 
underholder. Der kan købes øl, vand og vin. Prisen for hele arrangementet er kun 120 kr. pr. person. Tilmelding 
2 uger før. 
 
Torsdag d. 21/1 2021 kl. 930 Afholdes der Generalforsamling ved Dansk Metal Neksøvej 7A 7400 Herning. 
Forening er vært med et par stk. smørrebrød + øl og vand Der kan betales kontingent denne dag., Dem der 
ikke komme til generalforsamling bedes inden denne dato betale kontingent kr. 100,00 pr. husstand, for 
enlig kr. 50,00. til foreningen bankkonto, der har reg. nr.5383 konto nr. 0007704820 eller til en bestyrelses 
medlem. For ikke medlemmer koster det ekstra kr. 30,00 at deltage pr. person, alle kan være med uanset om 
man er medlem af en fagforening eller ikke. Forslag til behandling skal være afleveret/ tilsendt til 
formanden senest 14 dage før. 
 
Tilmelding bedes ske på mail mikri@mikri.dk  tlf.  97268888 mob. 60661422 eller send en sms. eller til en af 
de andre i bestyrelsen. Betaling til vores ture kan indsættes på bank nr. 5383 konto 007704820 eller kontant 
betaling til et bestyrelsesmedlem. 

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 
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