
 

 

Kære skolesekretær i Region Midtjylland 

Din landsforening inviterer dig til regionsmøde 

Torsdag den 5. maj 2022 
hos Stauning Whisky samt Lowlands Gin, Stauningvej 38, 6900 Skjern 

 
Vi kommer på et eksklusivt besøg på begge destillerier og får historien om Stauning Whiskys 
eventyr, rundvisning og indblik i hele produktionen.  Turen går herefter til Lowlands, 600 meter fra 
Stauning Whisky. Her byder vi på en lille tapasanretning samt en cocktail.  Det hele krydres med en 
fortælling om destilleriets historie, tilgang til smag og produktion af gin, snaps, likør og husets egen 
spirituskategori ”Solitary Spirit”. 
Hvis du bliver fristet til at købe produkterne med hjem, tilbydes gode priser denne aften, så husk 
kreditkortet.☺ 
Se mere på linket:  www.stauningwhisky.com samt www.lowlands.dk  
 
Program: 
Kl. 17.00:  
Vi mødes på Stauning Whisky, Stauningvej 38, 6900 Skjern.  

Samtidig med spisningen afholdes der generalforsamling. 
Følgende er i hovedbestyrelsen: 
Lisbeth Vesterholm, Gunver M. Jakobsen og Lotte Sødal Rosenlind 
Suppleanter: 
Line Schmychker, Mette Eg Olesen samt Krestine Lunde Augustinussen 
 
I år er der valg til hovedbestyrelsen. De 3 nuværende medlemmer stiller op til genvalg.  
Suppleanter er på valg hvert år, Line og Mette ønsker ikke genvalg, så overvej gerne, om 
det kunne være noget for dig. 
 
Vi slutter af med kaffe/the samt de sædvanlige skønne jordbærtærter. 

 
Ca. kl. 20.00: Slut på en dejlig dag i det vestjyske. 

Tilmelding til arrangementet, sker via foreningens medlemssystem: https://3087.foreninglet.dk 

(deadline senest mandag den 4. april 2022)  

Arrangementet er gratis, så derfor er tilmeldingen bindende.  
 

Vi glæder os til at se jer.  
Hilsen Lotte, Lisbeth, Gunver, Line, Mette og Krestine 

 
Ved afbud på dagen kontakt inden kl. 14.00: Mette 41613512.   

 
Arrangementet er kun for medlemmer af foreningen, så er du endnu ikke medlem kan du blive 

medlem på www.l-fs.dk – (årlig kontingent 330 kr.) og stadig nå at deltage i dette arrangement.☺ 
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