
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. 14. maj til 
Vildmosecentret

• Heldagsudflugt tirsdag d. 11. juni til Hanstholm

OBS  -  OBS  -  OBS  -  Brev til alle medlemmer -  OBS  -  OBS  -  OBS 

Vores post sendes til alle medlemmer med mail-adresser. 
Det sker i fremtiden normalt en gang i januar - en gang marts og en gang i august. 
Derfor er det en god ide, at lærerforeningen altid er i besiddelse af den aktuelle 
mailadresse.

Fra årsskiftet 2019 – 2020 kommer der ikke mere automatisk husomdelt post til 
medlemmer uden mailadresser.
Vores aktuelle papirer kan altid findes på

www.kreds153.dk/medlem/pensionist

Hvis du får behov for fysisk post:
1. kan den afhentes på kredskontoret Ryesgade 62A, 9000 Aalborg.
2. ring til kredskontoret på tlf. 98136325 og aftal nærmere.

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.
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Tirsdag den 14. maj kl. 12.40

Årets halvdagstur går til: Vildmosecentret

• Afg. kl. 12.40 fra Kvickly, Bouet   eller 
Afg. kl. 13.00 fra Aalborghallens P-plads  

• Besøg i Gudumholm Kirke; Poul Anker Bechs altertavle

• Kaffe/te med boller og lagkage i Vildmosecentrets café

• Besøg på Lille Vildmosecentret inkl. biograf og besøg i Det Vilde. 

• Guidet tur i mosen: I Elgenes Land, Portlandsmosen & Hegnsvej
(Den guidede tur gennemføres i vores medbragte busser)

Praktisk påklædning og solidt fodtøj samt egen kikkert bør 
medbringes

• Hjemkomst ca. kl. 18.30

Pris for turen som beskrevet er 200 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 fredag d.12. april til onsdag d. 8. maj kl.12
(Ved for mange tilmeldte trækkes der lod ved tilmeldingsfristens udløb)
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Tirsdag den 11. juni
Heldagstur til Hanstholm.

Programmet byder på
• Afg. kl. 07.45 fra Aalborghallen

• Afg.   kl. 08.00 fra Kvickly, Bouet 

• Undervejs holdes en kort kaffepause inkl. rundstykke

• Hanstholm Bunkermuseum m. rundvisning 
( bunkermuseumhanstholm.dk )

• Frokost på Hotel Hanstholm

• Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm ( hanstholmfyr.dk )

• På hjemturen besøg i Thylejren

• Hjemkomst ca. kl. 18.00 

Pris for turen som beskrevet er 250 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.15. maj  til tirsdag d.4. 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

Georg Møller Pedersen næstformand tlf. 98 13 56 03
georg.moeller.pedersen@skolekom.dk     

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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