
PROGRAM 2014 

Midtvendsyssels Lærerkreds 

Grønnegade 52, 9700 Brønderslev  

Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org 

Midtvendsyssels Lærerkreds 

Fraktion 4 

Slut på vinteren 

Operafilm 

Vinsmagning 

Haraldskær  

Julearrangement 
 



Praktiske oplysninger 
Tilmelding  

1. Pr. e-mail til 150@dlf.org eller  

2. Pr. brev med  den blanket, der er indlagt i programmet. Sendes til 

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev. 
 

Betaling  
Bankoverførsel til Lån og Spar Bank  

Reg.nr. 0400 konto 1050006667. 

På bankoverførslen anføres navn på deltager/e samt arrangementets 

overskrift og eventuelt påstigningssted.  

HUSK: tilmelding gælder først ved betaling. 

Overhold tilmeldingsfristen!!! Af  hensyn til arrangørerne kan vi 

ikke foretage ændringer i tilmeldingerne efter fristen.  
 

Ved begrænset deltagerantal gælder princippet først til mølle. Du får 

kun besked, hvis det arrangement, du tilmelder dig, er overteg-

net. Ved overtegning returneres indbetalt beløb.  

Ved udeblivelse uden afbud returneres pengene ikke. 
 

Ønsker du yderligere information om arrangementerne, bedes du hen-

vende dig til kontaktpersonen, som er anført nederst på siden. 

Har du gode ideer til næste års program? Henvend dig til udvalget.  
NB! Har kredsen din korrekte mail-adresse? Du får post og nyheds-

breve pr. mail. Det er for dyrt at sende breve ud. 

Velkommen til sæsonen 2014  
 

Gem programmet 
Programmet dækker hele 2014, men de enkelte arrangementer annon-

ceres også på kredsens hjemmeside www.dlfkreds150.dk  

Da programmet gælder for hele året, kan der komme ændringer, så 

hold for en sikkerheds skyld øje med kredsens hjemmeside.  
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BEMÆRK!! Det er tilladt at tage en ledsager med til vore arran-

gementer; men da kredsen yder tilskud betalt af medlemskontin-

gentet, vil vi, som annonceret til mødet i marts sidste år, frem-

over opkræve et ekstra beløb fra ledsagende ikke-medlemmer. 



 

Onsdag den 26. februar kl. 9.30 til ca. 15.30 
Sognegården, Bredgade 104 i Brønderslev 

 

1. En kop kaffe 

 

2. Journalist Ove Gibskov 

Om at fungere som blind set ud fra en 

humoristisk synsvinkel   
Ove Gibskov er uddannet journalist og født blind. Han har i over 

25 år arbejdet på Danmarks Radio og været vært på P1’s ”Sam-

fundstanker” fra programmets start i 1999, til han gik på pension.  

 

3.  Frokost 

 

4. Ove Gibskov fortsat 

 

5. Beretning og valg af udvalg  

Nye medlemmer søges 

 

6. Kaffe og kage 

Ansvarlig: Lasse Andersen laan@bbnpost.dk 

Slut på vinteren 
Humor og stof til eftertanke 

Pris: Medlemmer 150 kr. Ikke-medlemmer 200 kr.  

Tilmelding senest fredag den 7. februar  

Med i prisen: alt incl. en øl eller vand til frokost 
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Ove Gibskov 

 



Vælg 1 eller 2 operafilm i Biocity Aalborg 
 

Søndag d. 23/3 kl. 10: Fyrst Igor  
Fyrst Igor er romantisk, russisk opera, når den er allerbedst. Borodins 

historie kredser om krig og undertrykkelse.  
 

Søndag d. 27/4 kl. 10: La Bohème  
I operaen tegner Puccini en række knivskarpe portrætter af den unge 

kunstner uden penge og hans omgangskreds. 
  

Hver forestilling varer ca. 4 timer. Der kan købes mad i pausen. 

Vinsmagning tirsdag 3. juni kl. 13 til ca. 16 
1. Besøg hos vinbonden Mogens Damsgaard, 

Melvadvej 14, Thorup, 9320 Hjallerup 

Omvisning og vinsmagning med ost, snacks og 

oliven 

2. Kaffe og kage på Dronninglund Slot 

 

Ansvarlig: Elly Ørnberg   elly@oernberg.dk 

Tre gode forårstilbud   

Pris: 195 kr. for hver operaforestilling incl. et glas vin i pausen.  

Tilmelding senest 28. februar for første forestilling og 4. april for 

anden forestilling.  

Højst 30 deltagere til hver forestilling. 
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Pris: 150 kr. for omvisning, vinsmagning 

og kaffe. Ikke–medlemmer 175 kr. 

Tilmelding senest onsdag 21. maj  

Mellem 8 og 40 deltagere 

Ansvarlig: Kirsten Agesen  kirstenagesen@gmail.com 



Mandag den 1. til tirsdag den 2. september 

 

Program: (ret til ændringer forbeholdes) 

 

Opsamling: Dronninglund kl. 7.00, Hjalle-

rup kl. 7.15, Brønderslev kl. 7.35, Aabybro 

kl. 8.00, Brovst kl. 8.20, Fjerritslev kl. 8.40 

Alle steder opsamling ved rutebilstationen.  
 

Første dag:       
 

 

 

Anden dag: Kolding med mulighed for at se Kolding-

hus og Trapholt. Frokost på egen hånd 

Middag på Hvidsten Kro 

Hjemkomst midt på aftenen 
  

Ansvarlig: Kirsten Agesen  kirstenagesen@gmail.com 

Pris: 700 kr. for medlemmer og 900 for ikke-medlemmer. Tillæg 

for enkeltværelse 200 kr. Tilmelding senest onsdag 25. juni 

Tilmelding efter fristen ikke mulig 

Med i prisen: Bus, overnatning med to gange morgenmad og af-

tensmad. Madpakke 1. dag 

På egen regning: Frokost 2. dag og entréer i Jelling og Kolding 

Deltagerantal min 30, max 40  
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Nu har du chancen: Bo på Lærerforeningens 

dejlige ejendom, Haraldskær ved Vejle 
 

Tur til Haraldskær og Kolding 

 

Kaffe på rasteplads Fuglsang V, 

Jelling, Bindeballe Købmands-

gård, Madpakker. Tørskind Grus-

grav, Rauningbroen. 

Indkvartering på Haraldskær. 

Aftensmad og kaffe på Harald-

skær. Aftenhygge og orientering 

om Haraldskær.  



Næste års julearrangement afholdes  

Tirsdag 18. november  
Vi planlægger et besøg med rundvisning i 

Musikkens Hus 
Med efterfølgende julefrokost 

Nærmere orientering om tid og mødested: se kredsens hjemmeside, 

og læs nyhedsbrevet, som du får tilsendt pr. mail. 

Ansvarlig: Ida Larsen  larsen@leding.dk 

Som afslutning på året afholdes der  

Julearrangement 

Pris: 200 kr. Ikke-medlemmer 250 kr. Tilmelding senest 

fredag 31. oktober. 

Med i prisen: alt, undtagen drikkevarer. 
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DLF afholder fem seniorkurser i 2014: 
1. 25. - 27. juni  på Frederiksdal: Politik og Christiansborg 

2. 7. – 9. juli på Gl. Avernæs: Øl og lokalhistorie 

3. 9. – 11. juli  på Gl. Avernæs: Film 

4. 14. – 16. juli  på Skarrildhus: Sang, musik og livsglæde 

5. 16. – 18. juli  på Skarrildhus: Kunst og kultur 

Disse kurser er gratis. 

Desuden afholdes Nordisk Pensionisttræf 16. juni til 20. juni. 2014. 

Denne gang i Tronheim. Her er der egenbetaling.  

Kurserne annonceres i Folkeskolen ca. uge 8, og de søges hos DLF 

Centralt. Ansøgningsskema hentes på Danmarks Lærerforenings 

hjemmeside http://www.dlf.org/medlem 

Kredsen har ikke noget med disse kurser at gøre.  

De er meget populære, så det er ikke sikkert, man kommer med første 

gang, man søger, men prøv alligevel.  



Generalforsamling 2014 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling  

tirsdag d. 18. marts 2014 kl. 16.00  

på Hjallerup Kro. 

 

Foreløbig dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Forretningsorden 

3. Beretning 

4. Årsrapport 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsre-

præsentanter og evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmed-

lemmer 

7. Budget og fastsættelse af kredskontingent for følgende kalenderår 

8. Valg 

9. Udpegning af ekstern revisor for følgende kalenderår 

10.Eventuelt 

 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt 

hos kredsformand Grete Andersen, Midtvendsyssels Lærerkreds, 

Grønnegade 52, 9700 Brønderslev, 150@dlf.org senest 10 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

 

På kredsstyrelsens vegne 

Grete Andersen 

Kredsformand 

 

 

Tilmelding senest fredag 28. februar 

Fortæring gratis 

Midtvendsyssels Lærerkreds  
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Fraktion 4 udvalget  
Udvalget har to opgaver : 

1. at tilbyde nogle gode oplevelser til medlemmerne i form af fore-

drag, udflugter eller lign, så både det kulturelle og det sociale 

bliver tilgodeset. 

2. at holde kontakten mellem DLF og kredsens pensionister.  

 

Udvalget har 6 medlemmer:  

Kirsten Agesen (formand)  kirstenagesen@gmail.com 

Vinna Møller  vinna.moller@gmail.com 

Elly Ørnberg   elly@oernberg.dk 

Lasse Andersen   laan@bbnpost.dk 

Ida Larsen  larsen@leding.dk 

Hanne Bjerggaard  hanne@kurt-bjerggaard.dk 

Der er valg til udvalget hvert andet år. Der er valg igen i 2014 i for-

bindelse med arrangementet i februar. Mød op, og lad dig vælge. 

Nye medlemmer med ny inspiration ses gerne. 

Mød op til arrangementerne, som bekendtgøres i dette program el-

ler ved invitationer på kredsens hjemmeside www.dlfkreds150.dk 

eller via Nyhedsbrevet fra kredskontoret.  

Midtvendsyssels Lærerkreds har godt 300 medlemmer i fraktion 4. 

NB!!! Husk at give kredsen din korrekte mail adresse, hvis du vil 

have løbende meddelelser fra kredsen og Fraktion 4 udvalget. 

 

Fra forårets tur 2013. Kanonstillingen ved Hanstholm 


