
LÆRERNES PENSIONISTFORENING  kreds 153

Kære medlemmer

Så er det – efter kalenderen - forår i Danmark, og 
tiden nærmer sig for foreningens forårsudflugter.

Vi sender derfor program for og tilmelding  til:

• Halvdagsudflugt tirsdag d. 15. maj til 
Vendsyssel Teater i Hjørring

• Heldagsudflugt tirsdag d. 12. juni til Viborg

MEDLEMSFORDELE for pensionister

FERIEHUSE 
FERIE for dig og din familie på SINATUR-konferencehotellerne
SENIORKURSER 
NORDISK PENSIONISTTRÆF
BLADET FOLKESKOLEN
MEDLEMSLÅN

se nærmere på

www.dlf.org

Tilmelding generelt:

• Tilmeldingsfrist ved hvert enkelt arrangement. 
• Ved begrænset antal deltagere trækkes lod ved 

tilmeldingsfristens udløb.
Hvis du ikke er optaget, modtager du besked senest 3 dage før 
arrangementet

• Eftertilmelding modtages ikke.

www.kreds153.dk/medlem/pensionist

http://www.dlf.org/
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Tirsdag den 15. maj

Årets halvdagstur byder på: Forårstur til Vendsyssel Teater

• Vi mødes på Aalborg Banegård perron 1 kl. 14.30  og kører med 
tog til Hjørring.

• Kl. 16 er der rundvisning på Vendsyssel Teater.

• Efterfølgende serveres der en lille anretning i Teatercafeen, inden
vi skal se forestillingen "Hårnålesvinget” i teaterets lille sal. 

http://vendsyssel-teater.dk/forestillinger/haarnaalesvinget.aspx

• Herefter kører vi med tog til Aalborg Banegård.

• Hjemkomst kl. 22.49.

Pris for turen som beskrevet er 275 kr. pr. person.

Betaling = tilmelding 
Betaling er hurtigst, billigst og nemmest via netbank: 

Reg. Nr. 9245 Kontonr. 4569615122 
eller 

MobilePay til Doris Villumsen tlf. 6126 2901.
 

Doris Villumsen, Offerlunden 23F, 9230 Svenstrup, 98 38 38 40 
e-mail dorisvillumsen@gmail.com

HUSK altid at opgive jeres navn ved betaling.

Tilmelding senest søndag d. 29. april kl. 12
(Ved for mange tilmeldte trækkes der lod ved tilmeldingsfristens udløb)

http://vendsyssel-teater.dk/forestillinger/haarnaalesvinget.aspx
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Tirsdag den 12. juni
Heldagstur til Mønsted Kalkminer & Viborg (Domkirke+Vestre
Landsret.

Programmet byder på
• Afg. kl. 07,45 fra Kvickly, Bouet 

• Afg.   kl. 08,15 fra Aalborghallen

• Undervejs holdes kort kaffepause 

• Ank. kl. 10,00 til Mønsted Kalkgruber (vi skal køre med minetog. Husk varm 

trøje. (der er 8 grader i minen))

• Herefter frokost på Mønsted Kro

• Afg. kl. ca. 13,45 til Viborg Domkirke (rundvisning kl. 14,30-
15,15)

• Derefter besøg med rundvisning i Vestre Landsret i Viborg

• Ank. kl. ca. 18,15 i Aalborg

Pris for turen som beskrevet er 300 kr. pr. person.

Betaling = tilmelding 
Betaling er hurtigst, billigst og nemmest via netbank: 

Reg. Nr. 9245 Kontonr. 4569615122 
eller 

MobilePay til Doris Villumsen tlf. 6126 2901.
 

Doris Villumsen, Offerlunden 23F, 9230 Svenstrup, 98 38 38 40 
e-mail dorisvillumsen@gmail.com

HUSK altid at opgive jeres navn ved betaling.

Tilmelding fra onsdag d. 16. maj  til tirsdag d. 5. juni kl. 12
(Ved for mange tilmeldte trækkes der lod ved tilmeldingsfristens udløb)
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OBS 
Hvis du ikke modtager mail med oplysninger om aktiviteter i Aalborg Lærerforening 
skyldes det sikkert, at kontoret ikke har din mailadresse. Du kan sende den til

 153@dlf.org
Pensionistforeningen må ikke videregive disse oplysninger

Husk
Foreningens arrangementer er kun for

medlemmer
( ”ægtefæller” kan godt blive medlemmer )

Du kan altid finde det sidste nye fra pensionistforeningen på     
www.kreds153.dk/medlem/pensionist

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Tove Petersen formand tlf. 98 14 18 16
toveptrsn@gmail.com

Jan Ole Mortensen næstformand tlf. 98 31 85 51
janolemor@gmail.com      mobil: 24 82 62 30

Birthe Marie Müller sekretær tlf. 96 82 82 83
birthe.marie@yahoo.dk

Doris Villumsen kasserer tlf. 98 38 38 40
dorisvillumsen@gmail.com

Arne Rønn     tekn. koordinator tlf. 
arne.roenn@skolekom.dk       mobil: 61 65 90 18

mailto:arne.roenn@skolekom.dk
mailto:birthe.marie@yahoo.dk
mailto:janolemor@gmail.com
mailto:toveptrsn@gmail.com
mailto:153@dlf.org

