
Tvis Kulturelle Samvirke = Tvis Lokalråd. 

Tvis Kulturelle Samvirke startede i september 1988. 

I et tre-årigt forsøg skulle Tvis Skole gøres til det lokale kulturcenter. 

170.000 kr fra kulturministeriet til forsøget. 

Efter de 3 år fortsatte Tvis Kulturelle Samvirke som Tvis Lokalråd i 1991 
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Sekretariat 
Tvis Skole 

Telefon: 96 11 58 40 

Jeanette.loeftgaard@holstebro.dk 
  

-  Åbne værksteder 
-  Foredrag  
-  
Fællesmøder/udflugte
r 
-  Daghøjskole 

 

 

Det er i samvær med andre vi 

mennesker trives og udvikles.. 

Formål: 

At gøre Tvis Skole til et fritids – og 

samværscentrum for alle borgere i 

lokalsamfundet – også for dem 

som ikke har børn på skolen 

Motto: 

Virke til selvvirke 

 

 

 

 

Fritid – samvær - Trivsel 
Tvis Kulturelle 

Samvirke 

 

Foreninger og institutioner bag: 

Tvis Borgerforening 

Menighedsrådet 

Tvis Skole/SFO 

Grøftekanten 

Fuglsang 

TIF 

Tvis KFUM 

Støtteforeningen 

Tvis Jagtforening 

Tvis Pensionistklub 

FDF – FPF 

Tvis Skole 

 

Dit 
Lokale 

Kulturcenter 

 

2006 
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Klar til den nye sæson i efteråret 2006 

Værksteder: 

1. Tema madaftener 

 Desserter 

 Slik og chokolade 

 Supper og brød 

 Vildtaften 

2. Familiespisning 

Kom og spis med den 1. onsdag 
i hver måned. 

3. Sangaftener 

 Vi synger den 1. tirsdag i hver 
måned. 

4. Patchwork 

Kom og hyg dig med at sy 
patchwork sammen med andre. 

5. Træ Klatring 
Prøv dine grænser af og kom til 
tops i de høje træer 

 
6. Selvforsvar for kvinder 
Se nærmere i Pulsen eller på 

www.tvisskole.dk om værksteder 
og daghøjskole  

Husk 

Alle er velkomne til aktiviteterne. 

Lokaler og instruktører stilles gratis til 

rådighed 

De åbne værksteder kører som små 

selvstyrende grupper 

Det koster kun 10 kr. pr. gang 

Alle kan komme med forslag til nye 

værksteder og instruktører. 

 

Tvis Kulturelle 
Samvirke: 

Styres af  et: 

Hovedudvalg: 
Består af alle de deltagende 
foreninger. 
Mødes to gange pr år 

Arbejdsudvalg: 
Bestående af 6 af de deltagende 
foreninger  på skift  

Formand: 
Marianne Ruby Møller – 
Borgerforeningen 

Sekretariat: 
Jeanette Løftgaard – Tvis Skole 

Pulsen: 
Det lokale foreningsblad 
styres af hovedudvalget. 

Se og følg med på: 

www.tvisskole.dk 

www.pulsen.dk 

 
 Daghøjskole 

Start mandag d. 23. 
oktober 

Kl. 9.00 – 10.40  på Tvis 
skole 

Er et tilbud til pensionister og 
alle andre. Hver mandag fra 
oktober til februar arrangeres 
der spændende foredrag.  Pris 
20, - pr . gang. 

http://www.tvisskole.dk/
http://www.tvisskole.dk/
http://www.pulsen.dk/


Tvis 

Kulturelle Samvirke 

 

Klar til efterårssæsonen: 

 Foredrag 

 Åbne Værksteder 

 Familieaftner 

 Daghøjskole 

 Ud af huset aktivitet 

 

 

Moto: 

Virke til selvirke 
 

Fritid 

Samvær 
Trivsel 

 
Se programmet på de efterfølgende sider 

 

 
Husk: 

 Alle er velkomne til aktiviteterne 

 Lokale og instruktører stilles gratis til 

rådighed 

 De åbne værksteder kører som små 

selvstyrende grupper 

 Det koster kun 10 kr. pr gang 

 Alle kan komme med forslag til nye 

aktiviteter 

 Brænder du for noget- kunne du tænke 

dig at være instruktør på et 

interesseområde – hører vi meget gerne 

fra dig. 

 

 

 

 

Tvis Skole 

 

Dit Lokale 

Kulturcenter 

 

 

Kontakt 

 

Sekretariat 

Jeanette Løftgård 

96115840 

 

Foreninger og institutioner bag: 

Borgerforening, Menighedsråd, Skole/SFO, Grøftekanten, Fuglsang, Tvis 

Idrætsforening, Tvis KFUM, Støtteforeningen, Tvis Jagtforening, Tvis 

Pensionistklub, FDF-FPF 

 

2011 

 


