
PROGRAM 2019 
Midtvendsyssel Lærerkreds 

Grønnegade 52, 9700 Brønderslev  

Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org 

Midtvendsyssel Lærerkreds 

Fraktion 4 

 

             Teatertur 9/3 
 
 
  Sydafrika 14/3 
 

Forårstur til Djursland 22/5-23/5 
 

Lønstrup og Odden 
12/9 

 

 

Julekomsammen 26/11 
Nis Boesdal 

 

Vil du også have programmet næste år?  
Så husk at tilmelde dig på den indlagte blanket. 



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 

Midtvendsyssel Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev. 
Bemærk, at kontoret ikke modtager tilmeldinger om fredagen. 

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.  
Det er tilladt at tage en ledsager med til vore arrangementer; 
men da kredsen yder tilskud betalt af medlemskontingentet, gives 
der størst tilskud til medlemmer. 
BEMÆRK!!! Vi bor i et stort område. For at mindske transport-
tiden er antallet af opsamlingssteder mindsket på ture, hvor dette 
er mest praktisk. Det kan desværre somme tider være nødvendigt 
at benytte et andet opsamlingssted end normalt. 

 
Ønsker du yderligere information om det enkelte arrangement, bedes 
du henvende dig til kontaktpersonen, som er anført nederst på siden. 

Har du gode ideer til næste års program? Henvend dig til udvalget.  
Husk at tilmelde dig for at få tilsendt program og mails næste år. 

Velkommen til sæsonen 2019 
 

Gem programmet, det dækker hele 2019. 
Arrangementerne annonceres også på www.dlfkreds150.dk   
Ændringer kan forekomme, så hold øje med kredsens hjemmeside.  
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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. 



Kl. 9.30: En kop kaffe  
 
Kl. 10.00: Anne Grethe Trangbæk og 
Helge Rude  Kristensen: En familie på 
farten. Til Sydafrika 
 
Kl. 12: Dagens middag og kaffe 

Ansvarlig: Ida  

Slut på vinteren: to gode tilbud: Teater og Sydafrika 

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

Tilmelding senest onsdag den 13. februar  
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Overhold fristen! 

 

Lørdag den 9. marts kl. 11 
Et Dukkehjem 

Vendsyssel Teater Hjørring 

Torsdag den 14. marts kl. 9.30 til 14 
Skovsgård Hotel,  

Hovedgaden 26, Skovsgaard 

11:00 Rundvisning 
12:30 Frokost i café Hos Uffe 
15:00 Forestilling 

Vi har ikke så mange billetter, så det gælder om at være hurtig. Hvis 
du ringer til kontoret og får tilsendt din billet, kan du køre gratis med 
NT til teatret. Før forestillingen rundvisning og frokost. 

Tilmelding senest onsdag d. 6. februar.  

Pris: Billet 200 kr. Rundvisning og frokost 150 kr. Angiv, 

hvor meget du ønsker at deltage i.  

Ansvarlig : Hanne 

Familie på farten til Sydafrika 

Overhold fristen! 



 

Program: (ret til ændringer forbeholdes) 
Opsamling: Fjerritslev kl. 7.20, Skovsgaard kl. 7.35, Brovst kl. 

7.40, Aabybro kl. 8.00, Brønderslev kl. 8.25, Hjallerup kl. 
8,45 

Alle steder opsamling ved rutebilstationen 
 
 
 
 
 
 

Via Udbyhøj til Stenvad Mosebrug og Bregnet Kirke 
Ebeltoft by  
Indkvartering  på Danhostel Ebeltoft  
Aftensmad på hotellet 
 

2. dag: Morgenmad, og  
smøring af madpakke 
KL. 9.30: Afgang mod 
Mols Bjerge, Helgenæs 
Fyr, Olav Ryes Skanse 
og Kalø Vig. Udbyhøj 
Madpakke spises undervejs 
Kaffe på Hadsund Færgekro 

Forår på Djursland 
Onsdag d. 22. maj til torsdag den 23. maj 

 

4 

Ansvarlig: Vinna og Ida 

Deltagere modtager udførligt program før turen.  

Pris: 900 kr. for medlemmer og 1000 kr. for ikke-medlemmer. 

Tillæg for enkeltværelse 250 kr.  

Tilmelding senest onsdag 13. marts 

Tilmelding efter fristen ikke mulig 

Med i prisen: Alle måltider, overnatning med morgenmad og 

madpakke og entre til Mosebruget 

Deltagerantal  max 45  

Overhold fristen! 
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Lønstrup, Vennebjerg og 

Odden 
Torsdag den 12. september  

 

Pris for bus, entreer, rundvisninger, frokost 

og kaffe. 

Medlemmer: 250 kr. Ikke-medlemmer: 

300 kr. 

Tilmelding senest onsdag 7. august 

Program: (ret til ændringer forbeholdes) 
Opsamling: Fjerritslev kl. 8:00, Brovst kl. 8:20, Aabybro kl. 8:40, 
Brønderslev kl. 9:05 
Alle steder opsamling ved rutebilstationen. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kl. 10:00 
Maarup Kirke og Lønstrup, Rundvisning  
 
Frokost i Keramikstuen, Vennebjerg Mølle 
 
Efter frokost køres til Odden, hvor vi ser Vik-
tor Petersens Willumsen samling 
Kaffe 
Hjemtur 

Ansvarlig: Vinna og Hanne 
Overhold fristen! 



Julearrangement Tirsdag 26. nov.  

6 

Overhold fristen! 

9.30:  Kaffe med rundstykker 
 
10.00:  Nis Boesdal: 

Pris: 250 kr. Ikke-medlemmer 300 kr. Tilmelding senest ons-

dag 23. oktober. 

Ansvarlig: Frits 

 

JULENS VERS OG EVENTYR 

“Vi glæder os i denne tid” – og det er der man-
ge gode grunde til. Julen er højtid, men der er 
også samtidig meget at grine af og synge med 
på. Nis Boesdal læser både egne og andres vær-
ker, vers og julehistorier op, trækker perspekti-
verne og spiller noget af den musik (cd’er), vi 
ikke hører så tit. En hyggelig dag med plads til 
lange tanker..  

Frokost 
 
Beretning og valg af udvalg 

Nis Boesdal er en yderst 
efterspurgt foredragsholder 
– især når snakken falder 
på Danmarkshistorie, hi-
storiefortællinger, livskva-
litet og Bibelens historier. 
Der er meget ofte fulde hu-
se til Nis Boesdals humori-
stiske og nærværende fore-
drag, .  

Tylstrup Kro 

Vil du også have programmet næste år?  
Så husk at tilmelde dig på den indlagte blanket. 
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Fraktion 4 udvalget (Pensionistudvalget) 

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 forbindelse 
med arrangementet i december. Mød op, og lad dig vælge. Nye 
udvalgsmedlemmer 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 til medlemmer, der har tilmeldt sig.  
Midtvendsyssels Lærerkreds har godt 300 medlemmer i fraktion 4. 

Tilmelding senest onsdag  20. februar.  Fortæring gratis 

Dagsorden kan ses på kredsens hjemmeside  
http://www.dlfkreds150.dk/information/generalforsamling 

Generalforsamling 2019 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d. 12. marts 

Hotel Søparken, Aabybro 

Ikke fordi vi tror, du er tungnem; men husk det nu. 
Vil du også have programmet næste år?  
Så skal du tilmelde dig på den indlagte blanket. 



NB!!! Husk at tilmelde dig, hvis du vil have program og løbende 
meddelelser fra kredsen og Fraktion 4 udvalget. 

 

Se Folkeskolen ca. uge 8 

Som medlem af DLF har du fordele som: 

- mulighed for deltagelse i et af de 4 årlige seniorkurser 

- mulighed for deltagelse i Nordisk Pensionisttræf – DLF giver et tilskud på 1400 kr. 

- medlemsbladet Folkeskolen tilsendt hver 14. dag 

- mulighed for at leje foreningens sommerhuse og ferielejligheder til nedsat pris 

- mulighed for ophold på foreningens kursusejendomme (Sinatur) til nedsat pris 

- fastholdelse af medlemskab af Gruppeliv til 70 år 

- mulighed for lån i Tjenestemændenes Låneforening 

- udlejningsboligerne i Teglgården ved Middelfart 

- mulighed for at blive medlem hos Forbrugsforeningen 

- oprette en rentefordelagtig konto i Lån og Spar 

- mulighed for at deltage i kredsens seniorarrangementer  

- kontingentfrihed fra 75 år 

Men først og fremmest er du også, efter du er gået på pension/efterløn, med i et 

solidarisk fællesskab med såvel aktive som pensionerede kolleger. 

DLF afholder fire seniorkurser i 2019 
Det endelige program er ikke færdigt endnu. Der bliver tale om føl-
gende kurser: 
24.-26. juni på Frederiksdal: Politik og Christiansborg  
1.-3. juli på Gl. Avernæs: Sang, musik og lokalhistorie  
3.-5. juli på Gl. Avernæs: Film 
9.-11. juli på Skarrildhus: Kunst og kultur  
Disse kurser er gratis for medlemmer. 
      

Desuden afholdes Nordisk Pensionisttræf 5.-9. juni i Torshavn på 
Færøerne. Her er der en vis 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 før-
ste gang, man søger; men prøv alligevel. 


