Midtvendsyssel Lærerkreds
Fraktion 4
Teatertur 29. februar
Stormene
Ole EU Christensen 26. marts

Skarrildhus 4. til 5. juni
Frederikshavn
Tirsdag 8. september
Julekomsammen 17.
november. Edith Piaf

PROGRAM 2020
Midtvendsyssel Lærerkreds
Grønnegade 52, 9700 Brønderslev
Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Velkommen til sæsonen 2020
Gem programmet, det dækker hele 2020
Arrangementerne annonceres også på www.dlfkreds150.dk
Ændringer kan forekomme, så hold øje med kredsens hjemmeside.

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 transporttiden 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.
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.
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.
På grund af registerloven tilsendes programmet kun til medlemmer, der har bedt om at få det tilsendt.
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Slut på vinteren: to gode tilbud: Teater og EU

Lørdag den 29, februar kl. 13
Stormene
Vendsyssel Teater Hjørring
Oplev den dramatiske og fantastiske fortælling om Stygge Krumpens
og Elsebeth Gyldenstjernes kærlighed.
13:00 Frokost i café Hos Uffe
15:00 Forestilling
Hvis du ringer til kontoret og får tilsendt din billet, kan du køre gratis
med NT til teatret. Før forestillingen frokost i teatercafeen

Tilmelding senest onsdag d. 29. januar.
Pris: Billet 200 kr. Frokost 150 kr. Angiv, hvor meget du
ønsker at deltage i.

Overhold fristen!

Ansvarlig : Hanne

Torsdag den 26. marts kl. 9.30 til 14
Skovsgård Hotel,
Hovedgaden 26, Skovsgaard

Ole Christensen i EU
Kl. 9.30: En kop kaffe
Kl. 10.00: Hvad laver vi/de i EU?
Ole Christensen fortæller om sit arbejde i
Europaparlamentet mm. efterfulgt af sang
og spil
Kl. 12:
Dagens middag og kaffe

Pris: Medlemmer 150 kr. Ikke-medlemmer 175 kr.
Tilmelding senest onsdag den 12. februar
Ansvarlig: Ida

Overhold fristen!
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Forår på Skarrildhus
Se rododendronparken i blomst
Torsdag d. 4. til fredag den 5. juni
Program: (ret til ændringer forbeholdes)
Dronninglund kl. 7.30, Hjallerup kl. 7.45, Brønderslev kl. 8.05, Aabybro kl. 8.30, Brovst kl.
8.50, Fjerritslev kl. 9.10
Opsamling: Alle steder opsamling ved rutebilstationen
Kaffe undervejs.

Via Thyholm til Flamingoparken i Vemb, Skærum Mølle og Videbæk Kunstcenter.
Indkvartering på Skarrildhus. Aftensmad
2. dag:
Morgenmad
Afgang. Heltborg Museum, Læderværkstedet i Ydby,
Frokost på Vilsund Færgekro

Deltagere modtager udførligt program før turen.
Pris: 900 kr. for medlemmer og 1150 kr. for ikke-medlemmer.
Tillæg for enkeltværelse 100 kr.
Tilmelding senest onsdag 11. marts.
Tilmelding efter fristen ikke mulig
Med i prisen: Alle måltider, overnatning og entré
Deltagerantal max 45
Ansvarlig: Vinna og Ida
4

Overhold fristen!

Frederikshavn
Tirsdag den 8. september
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: Krudttårnet, Tordenskjold og Frederikshavn Kirke
Kl. 13:00: Bangsbo, frokost ”Dagens husmandskost” i Restaurant
Møllehuset.
Efter frokost køres til Bangsbo Fort med guidet rundvisning
Kl. 15:30: Hjemtur

Pris for bus, entreer, rundvisninger, frokost og kaffe.
Medlemmer: 300 kr. Ikke-medlemmer: 350 kr.
Tilmelding senest onsdag 19. august
Ansvarlig: Vinna

Overhold fristen!
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Julearrangement Tirsdag 17. nov
Hotel Phønix

Bredgade 17, Brønderslev
9.30:

Kaffe med rundstykker

10.00: Anne-Mette Nørgaard Jørgensen

Piafs liv og skæbne

Et spændende og anderledes og dramatisk musikforedrag i sang og ord om Piafs fandenivoldske, stærke, fascinerende og tragiske liv. Her bydes på en musikalsk rundrejse i hendes liv gennem 20 dejlige sange, der alle afspejler væsentlige begivenheder i Piafs stormomsuste liv. Sange
som ”Non, j regrette rien”, ”La vie en rose”,
”Milord” og Hymn à l´amour”. Hun startede som
gadesanger og blev som 20-årig opdaget, hvilket
førte til en kometagtig karriere med status af verdensstjerne.
Sangene synges på dansk, meget livfuldt og
charmerende af Anne-Mette Nørgaard Jørgensen.
Frokost
Beretning og valg af udvalg
Pris: 275 kr. Ikke-medlemmer 300 kr. Tilmelding senest onsdag 21. oktober.
Ansvarlig: Vinna og Frits
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Overhold fristen!

Generalforsamling 2020

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
Torsdag d. 12. marts på Hotel Søparken, Aabybro
Dagsorden kan ses på kredsens hjemmeside
http://www.dlfkreds150.dk/information/generalforsamling

Tilmelding senest onsdag 26. februar. Fortæring gratis

Du modtager programmet i år og fremover, fordi du
har husket at tilmelde dig. Hvis du hører om nogen,
der har glemt tilmelding, men alligevel ønsker programmet, kan du bede dem henvende sig til kontoret.

Fraktion 4 udvalget (Pensionistudvalget)
Udvalget har to opgaver :
1. at tilbyde nogle gode oplevelser til medlemmerne i form af foredrag, 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 Nyhedsbrevet fra kredskontoret til medlemmer, der har tilmeldt sig.
Midtvendsyssels Lærerkreds har godt 300 medlemmer i fraktion 4.
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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, muligvis senere, eftersom pensionsalderen ændres
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. Gå ind på

https://www.folkeskolen.dk/faglige-netvaerk/laerersenior/

DLF afholder fire seniorkurser i 2020

Det endelige program er ikke færdigt endnu. Der bliver tale om følgende kurser:
Sidst i juni på Frederiksdal: Politik og Christiansborg
Først i juli på Gl. Avernæs: Sang, musik og lokalhistorie
Først i juli på Gl. Avernæs: Film
Midt i juli på Skarrildhus: Kunst og kultur
Disse kurser er gratis for medlemmer.
Desuden afholdes Nordisk Pensionisttræf først i 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 første gang, man søger; men prøv alligevel. Se Folkeskolen ca. uge 8
NB!!! Husk at give kredsen din mail-adresse, hvis du vil have løbende meddelelser fra kredsen og Fraktion 4 udvalget.

