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Midtvendsyssels Lærerkreds 

Grønnegade 52, 9700 Brønderslev  

Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org 

Midtvendsyssels Lærerkreds 

Fraktion 4 

  Slut på vinteren  
 
 

 
Forår på Samsø 
 
   
Farsø og Jenle 

 
 
 
 

 
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 ny-
hedsbreve pr. mail. Det er for dyrt at sende breve ud. 

Velkommen til sæsonen 2016 
 

Gem programmet, det dækker hele 2016. 
Arrangementerne annonceres også på www.dlfkreds150.dk  
Ændringer kan forekomme, så hold øje med kredsens hjemmeside.  

 

2 

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. 



Torsdag den 3. marts kl. 9.30 til ca. 15.30 
 

Skovsgård Hotel, Hovedgaden 26, Skovsgaard 
 

Kl. 9.30: En kop kaffe  
 
Kl. 10.00:  

Hanne Bech Hansen  
Fra husmor til Perle-
mor 
 
Frokost 
 
Kl. 13.00:  

Skorstensfejer  
Flemming Nielsen 
Rygestop for Brænde-
ovne  
 
Beretning fra udvalget  
og valg af udvalg. 
 
Kaffe og kage 
 

Ansvarlig: Ida 

Slut på vinteren 
Fra husmor til Perlemor 

Rygestop for brændeovne 

Pris: Medlemmer 200 kr. Ikke-medlemmer 225 kr.  

Tilmelding senest fredag den 12. februar  
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Københavns tidligere 
politidirektør fortæller 
om sit arbejde som leder 
med ansvar for tryghed i 
hovedstaden og om, 
hvordan det er at være 
kvinde i en mandever-
den.   
Desuden fortæller hun om sin over-
gang til pensionisttilværelsen, hvor 
hun bl.a. har skrevet 3 kriminalroma-
ner.  

Overhold fristen! 

Forgift ikke dig selv eller 
dine naboer. Spar penge og 
kræfter på rigtig og miljø-
venlig brug af brændeovn 
og ildsted.  
Eller måske vil du bare tænde bål sam-
men med børnebørnene. 



 

Program: (ret til ændringer forbeholdes) 
Opsamling: Fjerritslev kl. 7.20, Brovst kl. 7.40, Aabybro kl. 8.00, 
Brønderslev kl. 8.20, Hjallerup kl. 8.50, Dronninglund 
kl. 9.00. 
Alle steder opsamling ved rutebilstationen 
 
12.00: Færge til Samsø. Frokost på færgen 
Ankomst: Vi ser Økomuseet og kommer nordpå og syd-
på med guide i bussen 
Indkvartering på Feriecenter Samsø, Stensbjerg 
Aftensmad 
 

2. dag Afgang kl. 9.00 
Rundt på øen 
Slut i Tranebjerg 
Frokost på egen hånd 
15.45: Færge til Hou.  

 
Purhus Kro: Aftensmad 
Hjemkomst hen på aftenen 

Samsø, nye kartofler og 

asparges 
Onsdag d. 18. maj til 

torsdag den 19. maj 
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Ansvarlig: Ida 

Deltagere modtager udførligt program før turen.  

Pris: 750 kr. for medlemmer og 850 kr. for ikke-

medlemmer. Tillæg for enkeltværelse 200 kr.  

Tilmelding senest fredag 11. marts 

Tilmelding efter fristen ikke mulig 

Med i prisen: Bus, overnatning med morgenmad og aftensmad. 

Frokost på færgen 1. dag.  For egen regning: Frokost 2.dag. Del-

tagerantal  max 40 

Overhold fristen! 



Pris: 285 kr. for bus,  entreer, rundvisning på Jenle, 

frokost og kaffe. Ikke-medlemmer: 320 kr. 

Tilmelding senest fredag 17. juni  

Maksimum 51 deltagere 

Torsdag den 18. august 
 

Program: (ret til ændringer forbeholdes) 
Opsamling: Dronninglund kl. 7.30, Hjallerup kl. 7.45, Brønderslev 

kl. 8.05, Aabybro kl. 8.30, Brovst kl. 8.50, Fjerritslev kl. 
9.10 
Alle steder opsamling ved rutebilstationen 

 
 

 

 
 

Ansvarlig: Frits 
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Litterær tur i eftersommeren: 

Aars og Jenle 

Jeppe Aakjærs hjem Jenle 
 
12.00 Frokost 
12.45 Rundvisning i hold samt  

Rundgang på egen hånd i museet 
eller i naturen omkring Jenle 

 
14.15 Afgang 
 
15.15 Kaffe på Trend Kro 

Johannes V. Jensen-museet i Farsø 
10.00 Se museet på egen hånd.  
10.40 Afgang 
11.15 Færge Hvalpsund Sundsøre 

 

Overhold fristen! 



 

Julearrangement  

Torsdag 24.nov. på Pandrup Kro 
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Fra turen til Esbjerg og Fanø 2015. Ved Nørre Vosborg 

Overhold fristen! 

Michael Böss 
Lektor ved Aarhus 
Universitet, Leder 
af flere internatio-
nale studier. 
Forfatter. Kom-
mentator og skri-
bent. Anmelder. 
Foredragsholder.  

 

9.30: Kaffe med rundstykker 
 
10.00: Foredrag ved Michael Böss 

 

Den historieløse nutid:  
Mennesker og samfund uden fortid og 
fremtid 
Vi får stadig sværere ved at erindre på tværs af 

generationer, ja, selv vort eget liv. Vi er ved at 

miste troen på de fortællinger, der gav tidlige-

re generationer håb og livsmod, og som oppe-

bar de folkelige fællesskaber og institutioner. 

Hvorfor skal vi lære af fortiden for fremtidens 

skyld?  

Julefrokost med sild, kål med tilbehør, flæske-
steg, leverpostej og ris à la mande, kaffe med 
småkager 

Pris: 150 kr. Ikke-medlemmer 175 kr. Tilmelding senest fredag 

28. oktober. 

Ansvarlig: Frits 

 



Generalforsamling 2016 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling  

Tirsdag den 15. marts kl. 17 
På Søparken, Aabybro 

 
 
 
 

Dagsorden mm 
kan ses på  

Kredsens hjemmeside 
Www.dlfkreds150.dk 

 
 

Midtvendsyssels Lærerkreds  
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Tilmelding senest 26. februar 

Fortæring gratis 



DLF afholder fire seniorkurser i 2016: 
27. – 29. juni: Frederiksdal: Politik og Christiansborg 
4. –  6. juli:  Gl. Avernæs: Film 
6. –  8. juli:  Gl. Avernæs: Lokalhistorie og øl 
11. – 13. juli: Skarrildhus: Kunst og kultur 
Disse kurser er gratis. 
Desuden afholdes Nordisk Pensionisttræf: 13. juni til 17. juni. 
2016. Denne gang i Danmark på Storebæltcenteret. Her er der egen-
betaling. 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.  

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 lige nu 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 i 2016 i forbin-
delse med arrangementet i marts. Mød op, og lad dig vælge. Nye 
medlemmer med ny inspiration ses gerne. 
Arrangementer bekendtgøres i dette program eller ved invitationer 
på kredsens hjemmeside www.dlfkreds150.dk eller via Nyheds-
brevet fra kredskontoret.  

NB!!! Husk at give kredsen din korrekte mail adresse, hvis du vil 
have løbende meddelelser fra kredsen og Fraktion 4 udvalget. 

 

Se Folkeskolen ca. uge 8 


