
PROGRAM 2015 

Midtvendsyssels Lærerkreds 

Grønnegade 52, 9700 Brønderslev  

Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org 

Midtvendsyssels Lærerkreds 

Fraktion 4 

  Slut på vinteren  
 
 

Forår i Vildmosen 
 
  Esbjerg og Fanø 
 
 
 
 

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.  

Ved begrænset deltagerantal gælder princippet først til mølle. Du får 
kun besked, hvis det arrangement, du tilmelder dig, er overtegnet 
eller aflyst. I disse tilfælde returneres indbetalt beløb.  
 

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 2015 
 

Gem programmet, det dækker hele 2015. 
Arrangementerne annonceres også på 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, gives der størst tilskud til medlemmer. 

HUSK: tilmelding gælder først ved betaling. 
Overhold tilmeldingsfristen!!! Af  hensyn til arrangørerne kan vi 
ikke foretage ændringer i tilmeldingerne efter fristen. 
Ved afbud efter tilmeldingsfristen tilbagebetales kun halvdelen af 
beløbet. 
Ved udeblivelse uden afbud returneres pengene ikke. 



Tirsdag den 24. februar kl. 9.30 til ca. 15.30 
 

Sports– og kulturcenteret 
Damengen, Brovst 

 
1. Kl. 9.30: En kop kaffe  

 
2. Kl. 10.00: Torben Jensen  

En landsbydegns dagbog  
 
 
 
 
 

3. Frokost 
 

4. Erik Sommer 

Livsglæde og sang 

 
5. Beretning fra udvalget 

Ansvarlig: Ida 

Slut på vinteren 
En klassisk historie  

Sang og livsglæde 

Pris: Medlemmer 150 kr. Ikke-medlemmer 175 kr.  

Tilmelding senest fredag den 30. januar  
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Musikpædagog, korleder, kom-
ponist  og tidligere højskolefor-
stander Erik Sommer har været 
instruktør på kurser og stævner, 
har udgivet adskillige sangbøger 
og leder ensemblet Troubadour.  

 

”For mig er denne novelle simpelt-
hen den mest sublime perle i dansk 
litteratur. Den naive og fattige lands-
bydrengs ambitioner og drømme og 
Marie Grubbes barske skæbne.” 

Overhold fristen! 



 

Oplev Lille Vildmose med guide 
Vil du opleve Lille Vildmoses natur- og kulturhistorie, herun-
der det helt unikke plante- og dyreliv på tæt hold, så skal du 
på denne guidede tur. Du får helt enestående naturoplevel-
ser, du ikke finder andre steder, og guiden fortæller samtidig 
om landskabets kulturhistorie. 

Lille Vildmose har en spændende kulturhistorie, hvor afvan-
ding skabte arealer til landbrug og tørvegravning. 
I nyere tid har mosen været udnyttet til produktion af sphag-
num, men i disse år foregår naturgenopretning, der genska-
ber mosens store højmoseflader. 
 

Vi mødes kl. 16.00 i Aabybro ved Hotel Søparken og kører i bus til 
Vildmosecenteret.  
Kl. 17.00-19.30 Guidet rundtur i mosen -  med særlig vægt på ud-

sættelse af elge og naturgenopretning 
Kl. 19.30-20.30 Café Soldug: Vildtgryde inkl. Øl/vand/vin 
Kl. 20.30-21.00 Naturfilm i centrets biograf 
Kl. 21.00-21.30 Besøg i Lille Vildmosecentret 
 
Den guidede tur gennemføres som en  kombination af kørsel og 
færdsel til  fods 
Medbring varm jakke, solidt fodtøj og en god kikkert 

Forår i  

Lille Vildmose 
Tirsdag den 19.maj kl. 

16.00 til 22.00 
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Pris: 225 kr. for guidet tur i bus,  orientering, filmforevisning og 

vildtgryde. Ikke-medlemmer: 250 kr. 

Tilmelding senest fredag 24. april  

Mellem 25 og 50 deltagere 

Ansvarlig: Vinna 

Overhold fristen! 



Tirsdag den 15. til  
onsdag den 16. september 

 

Program: (ret til ændringer forbeholdes) 
Første dag: Opsamling: Dronninglund kl. 7.00, Hjallerup kl. 7.15, 

Brønderslev kl. 7.35, Aabybro kl. 8.00, Brovst kl. 8.20, Fjer-
ritslev kl. 8.40 
Alle steder opsamling ved rutebilstationen 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ansvarlige: Ida og Vinna 

Deltagere modtager udførligt program før turen.  

Pris: 995 kr. for medlemmer og 1095 for ikke-medlemmer. Til-

læg for enkeltværelse 200 kr. Tilmelding senest fredag 29. maj 

Tilmelding efter fristen ikke mulig 

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

tensmad. Madpakke 1. dag 

For egen regning: Frokost 2. dag og entréer i Esbjerg 
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Bo på Hjerting Badehotel, og se 

Esbjerg og Fanø 

Jens Søndergaards museum 
Bovbjerg Fyr 
Frokost 
Nr. Vosborg, rundvisning og 
kaffe 
Esbjerg By, Hjerting Kirke 
Indkvartering på Hjerting Badehotel 
Aftensmad og kaffe .  
Aftenhygge  

Anden dag: Tur til Fanø.   
Frokost på egen hånd i Esbjerg 
Hjemturen begynder 
Middag på en kro 
Hjemkomst midt på aftenen 

 

Overhold fristen! 



Torsdag 19. nov. kl. 10 Søparken Aabybro 
 
 
 
 
Med Siriuspatruljen.  
Fotograf Morten Hilmer fortæller levende om Siriuspatruljen og om 
et liv som naturfotograf. Oplev stemningen gennem unikke billeder, 
lyd og en utrolig passioneret, anmelderrost foredragsholder. 
 
Julefrokost 

Ansvarlig: Vinna 
 

Julearrangement 

Pris: 200 kr. Ikke-medlemmer 225 kr.  

Tilmelding senest fredag 30. oktober. 
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DLF afholder fire seniorkurser i 2015: 
1. 17. - 19. juni  på Frederiksdal: Politik og Christiansborg 
2. 6. – 8. juli på Gl. Avernæs: Film 
3. 9. – 11. juli  på Gl. Avernæs: Øl og lokalhistorie 
4. 13. – 15. juli  på Skarrildhus: Kunst og kultur 

Disse kurser er gratis. 
Desuden afholdes Nordisk Pensionisttræf: 22. juni til 26. juni. 
2015. Denne gang i Selfoss 50 km SØ for Reykjavik, Island. Her er 
der egenbetaling. Danmark har 25 pladser. 
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.  

Overhold fristen! 

Se Folkeskolen ca. uge 8 



Generalforsamling 2015 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling  

Tirsdag den 17. marts kl. 18.00 
På Restaurant Hedelund, Brønderslev 

 
 
 
 
 

 
Dagsorden mm kan ses på kredsens hjemmeside 

www.dlfkreds150.dk 
 

 
 
 

Tilmelding senest 27. 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 4 medlemmer:  
 
Vinna Møller:  vinna.moller@gmail.com 
Ida Larsen:  larsen@leding.dk 
Frits Pedersen:  fritsoglizzi@nordfiber.dk 
Hanne Bjerggaard:  hanne@kurt-bjerggaard.dk 
 
Der er valg til udvalget hvert andet år. Der er valg igen i 2016 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 turen til Haraldskær 2014. Ved Bindeballe Købmandsgård 


