
LÆRERNES PENSIONISTFORENING kreds 153

Kære medlemmer
Godt Nytår

Hermed fremsendes foreningens program

for 1. halvdel af  2020
MEDLEMSFORDELE for pensionister

Feriehuse
Ferie for dig og din familie på SINATUR-konferencehotellerne
Seniorkurser
Nordisk Pensionisttræf
Bladet FOLKESKOLEN
Medlemsfordele

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 23. januar kl. 14.30  
Orienteringsmøde vedr. årets udenlandsrejse 

til Skotland  .
på TREKANTEN, Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø

Se vedlagte introbrev
Tilmelding: ingen

Torsdag den 27. feb. kl. 14.30 
GENERALFORSAMLING

på TREKANTEN, Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø
    DAGSORDEN på side 4
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Torsdag den 12. marts kl.   14.30 på     Trekanten  .
Fra Skagen til Kruså med barnevogn
Anne Helene   Jensen fra Vildbjerg fortæller om en vandretur fra Skagen til 
Kruså med barnevogn. Turen tog 22 dage, og hun overnattede i hytter på 
campingpladser. Hun havde haft en hjerneblødning, og derefter gennemgik 
hun 4 hjerneoperationer. Hun var lammet og kunne ikke gå bagefter, men 
trænede sig op, og til sidst vandrede hun så turen ned gennem Jylland for at 
bevise for sig selv, at hun kunne.

Tilmelding: senest torsdag d. 5/3  kl. 23.00
til  98 13 63 25 eller e-mail: Pensionist153@gmail.com

Torsdag den 16. april kl. 14.30   på     Trekanten.
Jan Larsen & Aalborg Håndbold
Jan Larsen har - sammen med Aalborg Håndbold - skabt resultater, der giver 
genlyd i hele Europa, bl.a. med det danske mesterskab, sejr i pokalfinalen og 
flotte sejre i Champions League. 
Aalborg håndbolds direktør kommer og fortæller om vejen til succesen.

Tilmelding: fra 13/3 til senest   onsdag d. 8/4  kl. 12.00
til  

98 13 63 25 eller e-mail: Pensionist153@gmail.com

Tirsdag den 12. maj

Heldagstur til Fur
Program, pris og tilmeldingsprocedure følger i marts måned

Tirsdag den 9. juni

Halvdagsudflugt til   Aalborg Kloster
Program, pris og tilmeldingsprocedure følger i marts måned

www.kreds153.dk/medlem/pensionist
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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

Inger Bolander næstformand mobil: 53 20 77 25
inger@bolanders.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 mobil: 61 65 90 18
arneroenn@gmail.com

www.kreds153.dk/medlem/pensionist
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Torsdag den 27. feb. kl. 14.30 på TREKANTEN
Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø

GENERALFORSAMLING

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent 2021.

4. Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
foreligge hos formanden senest onsdag den 19. februar.

5. Valg: 
Bestyrelse: 

Tove Petersen (modtager ikke genvalg )
Doris Villumsen (modtager genvalg )

Suppleanter til bestyrelsen: 
Per Johnsen

6. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen orienterer kongresdelegeret Mogens 
Ryberg om Fraktion 4's årsmøde 2020 og kongressen 2019.

Herefter en let anretning til de tilmeldte.

      Nødvendig tilmelding til mad senest 19. februar
til  

98 13 63 25 eller e-mail: Pensionist153@gmail.com
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