Midtvendsyssel Lærerkreds
Fraktion 4
Slut på vinteren
Forårstur til Herning

Kør selv til Folkekirkens hus og Kunsten
Arv og testamente
Julekomsammen

PROGRAM 2017
Midtvendsyssel Lærerkreds
Grønnegade 52, 9700 Brønderslev
Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Velkommen til sæsonen 2017
Gem programmet, det dækker hele 2017.
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.
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.
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.
BEMÆRK!! 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.
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.
NB! Har kredsen din korrekte mail-adresse? Du får post og nyhedsbreve pr. mail. Det er for dyrt at sende breve ud.
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Slut på vinteren
Mor for soldaterne
På sangens vinger

Tirsdag den 7. marts kl. 9.30
Skovsgård Hotel, Hovedgaden 26, Skovsgaard

Kl. 9.30: En kop kaffe
Kl. 10.00:

Ruth Brik Christensen
Ruth i krig

Dagens middag og kaffe
Beretning fra udvalget
Kl. 13.00:

Karsten Højen og
Ida Larsen

Sang, musik, underholdning og fællessang

Ruth Brik Christensen holder et levende og medrivende foredrag om sine oplevelser som forstående og lyttende ”mor” for udsendte danske soldater.
Ruth er uddannet pædagog og diakon, men
har gennem de seneste år arbejdet som soldaterhjemsleder og foredragsholder.

Karsten Højen har
været højskoleforstander, kulturkonsulent, koncertarrangør,
tryllekunstner/artist/gøgler og musiker,
underviser, forfatter og foredragsholder.

Pris: Medlemmer 200 kr. Ikke-medlemmer 250 kr.
Tilmelding senest fredag den 10. februar
Ansvarlig: Ida

Overhold fristen!

3

Kongenshus, Flyndersø, Herning
Tirsdag d. 16. maj til onsdag den 17. maj
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

Vi ser Sahl Kirke, Hjelm Hede, Grimme Bakker, Flyndersø Mølle,
Kongenshus Mindepark, Frederiks Kirke.
Der fortælles undervejs.
Madpakker undervejs.
Indkvartering på Borbjerg Mølle Kro
2. dag: Afgang kl. 9.30 mod Herning
Birk (Den hvide by). Rundvisning og Kunstmuseet HEART
Frokost på egen hånd
14.30: hjemturen starter
Kaffe på hjemturen

Deltagere modtager udførligt program før turen.
Pris: 850 kr. for medlemmer og 975 kr. for ikke-medlemmer. Tillæg for enkeltværelse 200 kr.
Tilmelding senest fredag 17. marts
Tilmelding efter fristen ikke mulig
Med i prisen: Bus, kaffe, frokost 1. dag, overnatning med morgenmad og aftensmad og entreer.
For egen regning: Frokost 2.dag.
Deltagerantal max 42
Ansvarlig: Vinna
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Overhold fristen!

Kør-selv tur Folkekirkens hus og Kunsten
Torsdag den 14. september kl. 11
Kl. 11.00: Vi mødes ved Folkekirkens Hus, Gammeltorv 8, Aalborg
(Allerede i sit første år er huset blevet en
stor succes med kirkelige aktiviteter og
kulturelle arrangementer)
Rundvisning
Frokost
Kl. 14.00: Kunsten. Kong Christians Alle 50
Rundvisning
Pris: 125 kr. for entreer, rundvisninger og
frokost. Ikke-medlemmer: 150 kr.
Tilmelding senest fredag 18. august

Overhold fristen!

Ansvarlig: Ida

Arv og testamente

Tirsdag den 3. oktober kl. 14 til 16
Menighedshuset, Brønderslev
Advokat Birte Dyrberg

Går livet godt, tænker man nok ikke på at oprette
testamente. Der er dog mange spørgsmål at tage stilling til. Måske kan det også være en idé at oprette en
generalfuldmagt.
Advokat Birte Dyrberg, Hjørring, vil give et oplæg.
Derefter får vi en kop kaffe, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Birte Dyrberg.

Pris: 75 kr. Ikke-medlemmer: 100 kr.
Tilmelding senest fredag 15. september
Ansvarlig: Hanne

Overhold fristen!
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Julearrangement
Tirsdag 21. nov.
Søparken, Aabybro

9.30:

Kaffe med rundstykker

10.00: Karsten ”Kortbuks” Om
originalerne i mit liv.

Originalerne i mit liv. En rejse i ord gennem en bondesøns opvækst med fokus på alle dem, ingen havde brug for. Her møder vi
Cylus, Smedepeter, Ingeborg, Frederik Frysehus, Jørgen Knudsen, Mams, lille Poul og mange andre. Mennesker, som fortjener,
at deres historie bliver fortalt smukt – og med et glimt i øjet. Det
er fortællerens egen historie med humor og gribende øjeblikke;
men samtidig er det manges historie, for vi var mange, som voksede op i det landbrugsland, som så drastisk skiftede karakter, da
hesten forsvandt, og gårdene blev større og større.
Frokost

Overhold fristen!
Pris: 200 kr. Ikke-medlemmer 250 kr. Tilmelding senest fredag
27. oktober.
Ansvarlig: Frits
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Generalforsamling 2017

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
14. marts 2017 på Restaurant Hedelund i Brønderslev
Dagsorden og tidspunkt kan ses på kredsens hjemmeside
http://www.dlfkreds150.dk/information/generalforsamling

Tilmelding senest 24. februar
Fortæring gratis

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 2018 i forbindelse med arrangementet i december. 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 Nyhedsbrevet fra kredskontoret.
Midtvendsyssel 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
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 2017:

28. – 30. juni: Frederiksdal: Politik og Christiansborg
3. – 5. juli: Gl. Avernæs: Film
5. – 7. juli: Gl. Avernæs: Lokalhistorie og øl
10. – 12. juli: Skarrildhus: Kunst og kultur
Disse kurser er gratis.
Desuden afholdes Nordisk Pensionisttræf: 12. juni til 16. juni.
2017. Denne gang i Sverige i Kungelv. 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.
Se Folkeskolen ca. uge 8
NB!!! Husk at give kredsen din korrekte mail adresse, hvis du vil
have løbende meddelelser fra kredsen og Fraktion 4 udvalget.

