
LÆRERNES PENSIONISTFORENING kreds 153

Kære medlemmer
Godt Nytår

Hermed fremsendes foreningens program

for 1. halvdel af  2019

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

Torsdag den 24.januar. kl. 16  
Orienteringsmøde vedr. årets udenlandsrejser 

til Katalonien og Andorra  .
på Sofiendalskolen – ”Lærerværelset”,Lange Müllers Vej 18, Aalb.SV

Se vedhæftede introbrev
Tilmelding: ingen

Torsdag den 28. feb. kl. 16 
GENERALFORSAMLING

på Sofiendalskolen-Store Torv - Lange Müllers Vej 18, Aalb.SV

http://www.dlf.org/
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Torsdag den 7. marts kl.   14.30 på     Trekanten  .
Hverdagen på Skagen museer
Charlotte Linvald,   mag.art. og kunstfaglig chef på Skagen museum
dykker bl.a. ned i den kommende spektakulære udstilling 

MESTERVÆRKER – Krøyer på bestilling
P.S. Krøyer var en af sin tids mest feterede portrætmalere. Fem af hans 
største portrætpræstationer blev bestilt af tidens foregangsmænd 
inden for handel, industri og kultur. De blev og er væsentlige bidrag til 
både kunsthistorien og Danmarkshistorien. Hvem var de, og hvad er 
historien bag?

Tilmelding: senest torsdag d. 28/2  kl. 23.00
til  98 13 63 25 eller e-mail: Pensionist153@gmail.com

Torsdag den 11. april kl. 14.30   på     Trekanten.
Dialogkaffe
Ö  zlem Cekic – er født i Tyrkiet, og kom som barn til Danmark. Hun er 
uddannet sygeplejerske. I forbindelse hermed kom hun ind i fagligt 
arbejde og senere i Folketinget for SF.
I dag arbejder hun for at skabe dialog mellem mennesker. Det har senest
gjort hende kendt internationalt. I efteråret talte hun ved TED-
konferencen i New York.
(TED er et akronym for en non-profit-organisation, der organiserer konferencer, som har til formål at 
udbrede "idéer, der er værd at sprede". Bogstaverne i akronymet dækker over Technology, 

Entertainment, Design -Teknologi, Underholdning, Design.) 

Tilmelding: fra 8/3 til senest   onsdag d. 3/4  kl. 12.00
til  98 13 63 25 eller e-mail: Pensionist153@gmail.com

Tirsdag den 14. maj

Halvdagsturen til Vidmosecentret
Program, pris og tilmeldingsprocedure følger i marts måned

Tirsdag den 11. juni

Heldagsudflugt til Hanstholm med blandt andet 
Bunkermuseet.
Program, pris og tilmeldingsprocedure følger i marts måned

mailto:Pensionist153@gmail.com
https://da.wikipedia.org/wiki/Organisation
https://da.wikipedia.org/wiki/Non-profit
https://da.wikipedia.org/wiki/Akronym
mailto:Pensionist153@gmail.com
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www.kreds153.dk/medlem/pensionist

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

www.kreds153.dk/medlem/pensionist

sidste nyt
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