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 Sidst på vinteren 
 7. marts 
 Jørgen Pyndt 

Fredericia 7. - 8. juni 

Himmerland 12. september 

Julekomsam-
men 
 23. november.  



 

Velkommen til sæsonen 2023 
 

Gem programmet, det dækker hele 2023 
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 ik-
ke foretage ændringer i tilmeldingerne efter fristen. 
Ved afbud efter tilmeldingsfristen tilbagebetales kun halvdelen af 
beløbet. 
Ved udeblivelse uden afbud returneres pengene ikke. 
 

Praktiske oplysninger 
Tilmelding  

1. Pr. e-mail til 150@dlf.org eller  
2. Pr. telefon, hvis du ikke kan bruge e-mail 

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. 
 
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 udval-
get.  



Slut på vinteren 
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Tirsdag den 7. marts 
Hotel Søparken Aabybro 

Jørgen Pyndt 

PROGRAM  
9:30 velkomst og kaffe 
10:00 Jørgen Pyndt: Fra Lolland til Nordjylland 
12:00 Middag 

Tilmelding senest onsdag d. 15. februar.  
Pris: 200 kr. Ikke-medlemmer:  250 kr. 

Ansvarlig : Vinna og Frits Overhold fristen! 

Et spændende foredrag af Jørgen Pyndt, der 
fortæller om sin barndom på Lolland, og om 
hvordan han fik arbejde som journalist som 18-
årig. Han var dog som 16-årig mødt op på Lol-
lands Falsters Tidende og ville gerne i lære, 
men måtte vente i 1½ år, for man skulle være 
18 år. I de 1½ år tog han hyre på et skib som 
sejlede jorden rundt. 
 
Da han endelig kom i lære, ville han især gerne 
lave sportshistorier, men han fik dog også an-
dre opgaver. 
 
Han havde i alt 22 år som radiojournalist, inden 
han kom på TV2 Nord, hvorfra vi alle kender 
ham.  

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



 

Program (ret til ændringer forbeholdes): 
Opsamling:  Fjerritslev kl. 8:00, Brovst kl. 8:20, Aabybro kl. 

   8:40, Brønderslev kl. 9:05 Hjallerup kl. 9:20 
    Alle steder opsamling ved rutebilstationen 
 
Kaffe og mad undervejs. 
Indkvartering på Fuglsangcentret ved Fredericia. 
    

2. dag:  
Morgenmad Afgang. Mad og kaffe på turen. 
 
Vi ser bl. a. Fyns største park Humlehaven, Industrimuseet i 
Horsens og den glemte og genfundne bro 

   Forår ved Fredericia 
  Fuglsangcentret 
      
   Onsdag d. 7. juni til torsdag d. 8. juni 
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Ansvarlig: Vinna og Ida 

Pris: 1300 kr. for medlemmer og 1600 kr. for ikke-medlemmer. 
Tillæg for enkeltværelse 300 kr.  
Tilmelding senest onsdag 29. marts.  
Tilmelding efter fristen ikke mulig 
Med i prisen: Alle måltider, overnatning  og entré 
Deltagerantal  max 45  

Overhold fristen! 

NB!!! Husk at give kredsen din mail-adresse, hvis du vil have lø-
bende meddelelser fra kredsen og Fraktion 4 udvalget. 
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Himmerland 
Tirsdag den 12. september  

Pris for bus, entreer, rundvisninger, frokost og kaffe. 
Medlemmer: 350 kr. Ikke-medlemmer: 375 kr. 
Tilmelding senest onsdag 16. august 

Opsamling: Fjerritslev kl. 8:00, Brovst kl. 8:20, Aabybro kl. 
8:40, Brønderslev kl. 9:05 Hjallerup kl. 9:20 
Alle steder opsamling ved rutebilstationen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program (ret til ændringer forbeholdes): 
 
Kl. 10:30:  Gasmuseet, Hobro, Rundvisning 
   Egen tid på museet/havnen 
Kl. 12:00:  Spisning på museet 
Kl. 12:45:  Afgang til Rold.  
   Cirkusmuseet i Rold 
   Rundvisning og forestilling 
Kl. 15:30:  Hjemtur  
   Kaffe 

Ansvarlig: Kjeld og Frits  
Overhold fristen! 

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



Julearrangement  

NB!!! Husk at give kredsen din mail-adresse, hvis du vil have lø-
bende meddelelser fra kredsen og Fraktion 4 udvalget. 
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Overhold fristen! 

9.30:  Kaffe med rundstykker 
 
10.00:   

Pris: 300 kr. Ikke-medlemmer 350 kr.  

Tilmelding senest onsdag 25. oktober. 

Ansvarlig: Vinna og Ida 

Herefter Frokost 
Beretning og valg af udvalg 

Torsdag den 23. november kl. 9.30 til 14 
Skovsgård Hotel,  

Hovedgaden 26, Skovsgaard 

Det er jul!  
Vi vil bruge adventstiden til at stemme sindet og 
forberede os på julen. For at ramme den helt rette 
stemning trakterer vi med Johannes Møllehave’s 
juleevangelium, Jeppe Aakjærs nisse-og troldehi-
storier, det hele bundet sammen af Halfdan Ras-
mussens fantastiske julekalender for børn. Og ikke 
mindst synger vi nogle af de allesmukkeste julesan-
ge, fordi de beskriver vendingen fra mørke til lys. Vi 
sender også en hilsen til den førkristne solfest, som 
stadig sætter aftryk på julen. På den måde kan vi 
med fred i sindet synge ”så kommer jul!”. 

Helge Teglgård 

Højskolelærer, musiker og talepædagog 
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Fraktion 4 - Pensionistudvalget 
SØGER NYE UDVALGSMEDLEMMER 

Udvalget har to opgaver: 
1. at tilbyde nogle gode oplevelser til medlemmerne i form af fo-

redrag, udflugter eller lign, så både det kulturelle og det socia-
le bliver tilgodeset. 

2. at holde kontakten mellem DLF og kredsens pensionister.  
 

Udvalget har lige nu 4 arbejdsomme medlemmer:  
Vinna Møller 
Ida Larsen 
Frits Pedersen   
Kjeld Svendsen 
 
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 invitatio-
ner på kredsens hjemmeside www.dlfkreds150.dk eller via Ny-
hedsbrevet fra kredskontoret til medlemmer, der har tilmeldt sig.  
Midtvendsyssels Lærerkreds har godt 300 medlemmer i fraktion 
4. 

 
Generalforsamling 

Der er ikke ordinær generalforsamling i 2023. 
Senest besluttede generalforsamlingen at ændre vedtægterne, så 
der kun skal afholdes generalforsamling hvert andet år. I lige år.  

 
Følg gerne kredsens hjemmeside for yderligere information 

www.dlfkreds150.dk 

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



SOM MEDLEM AF DLF, KAN DU: 

 

- deltage i et af de 4 årlige seniorkurser 

- deltage Nordisk Pensionisttræf – DLF giver et tilskud på 1400 kr. 

- få medlemsbladet Folkeskolen tilsendt hver 14. dag 

- leje foreningens sommerhuse og ferielejligheder til nedsat pris 

- få ophold på foreningens kursusejendomme (Sinatur) til nedsat pris 

- fastholde dit medlemskab af Gruppeliv til 70 år 

- få lån i Tjenestemændenes Låneforening 

- leje boliger i Teglgården ved Middelfart 

- blive medlem hos Forbrugsforeningen 

- oprette en rentefordelagtig konto i Lån og Spar 

- deltage i kredsens seniorarrangementer  

- få 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 so-

lidarisk fællesskab med såvel aktive som pensionerede kolleger. Se mere på https://

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

SENIORKURSER I DANMARKS LÆRERFORENING 2023 
 
Det endelige program er ikke færdigt endnu. Der bliver formodentlig 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 et nordisk land.  
Her er der en vis egenbetaling.  
     
Kurserne annonceres i Folkeskolen  ca. uge 8, og de søges hos DLF 
Centralt Ansøgningsskema hentes på Danmarks Lærerforenings hjem-
meside 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. 


