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Kære medlemmer 
Hermed fremsendes foreningens program

for 2. halvdel af  2018
www.kreds153.dk/medlem/pensionist 

OBS – Ved tilmeldinger / indbetalinger : opgiv FULDT NAVN

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

http://www.dlf.org/
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Torsdag den 27/9 kl. 14.30  Skydepavillonen

Søren Wormslev – Politikere er også en slags menneske.
 

Søren Wormslev,  født i Nørresundby, leder i dag samfundsredaktionen på Nordjyske. Han er kendt for sin evne 
til at jonglere med sproget i skrift og tale om politik og har virket for styrkelse af pressefriheden via sin plads i 
Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse og i ledelsen for den globale journalistorganisation International 
Federation of Journalists.
Han kender krinkelkrogene i sit fagområde - både lokalt, regionalt og nationalt efter 34 år i pressens tjeneste.

Tilmelding: senest fredag d. 21/9  kl. 12.00 
til  98 13 63 25 
eller e-mail: Pensionist153@gmail.com

Torsdag den 25/10 kl. 14.30   Skydepavillonen

Mads Bille – En stærk fremtid for sangen i Danmark
Mads Bille er  levende optaget af sangens rolle i samfundet og korets rolle i gudstjenesten.
Han er kunstnerisk leder af Den danske Sangskole og Sangens Hus og dirigent for Herning Kirkes Drengekor siden
1984. Han har gennem årene medvirket ved mange produktioner af kor- og orgelmusik til radio og tv.

Tilmelding: Fra fredag d. 28/9 til senest torsdag d. 18/10 
til  98 13 63 25 
eller e-mail: Pensionist153@gmail.com

Torsdag den 22/11 kl. 14.30   Skydepavillonen

Søren og Henrik Winther Larsen -  PH i tekst og tone

Brødrene Søren og Henrik Winther Larsen fortæller og slår tonen an, når vi får et indblik i Poul Henningsens liv 
og synger med på hans sange og viser.

Søren: højskolelærer og nu forstander på Odder Højskole under mottoet: ”Lær at nyde. Nyd at lære”. Han har en 
fortid som elitesvømmer i Aalborg.
 
Henrik: leder af ”Hverdagssang i Gug kirke”. Han ernærer sig som organist ved Sønder Tranders Kirke. 

Tilmelding: Fra fredag d. 26/10 til senest torsdag d. 15/11 
til  98 13 63 25 
eller e-mail: Pensionist153@gmail.com
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Vil du med til SkoleOL?
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Finn Yde fra Aalborg Atletik & Motion vedr. hjælp ved 
afholdelse af SkoleOL 2019 og andre arrangementer.
(se vedlagte skrivelse)
Hvis du har mulighed for og lyst til at hjælpe, skal du henvende dig til Finn Yde på mail 
finnyde@aalborgatletik.dk eller på telefon 30103719

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 Sæt  × i kalenderen

Torsdag den 6. december kl. 13

Julefrokost i Skydepavillonen
(Nærmere om dette følger i oktober)

mailto:finnyde@aalborgatletik.dk
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Husk
Foreningens arrangementer er kun for

medlemmer
( ”ægtefæller” kan godt blive medlemmer )

Vi håber indholdet har jeres interesse 
og ser frem til hyggeligt samvær med rigtig mange af jer.

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
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