
LÆRERNES PENSIONISTFORENING kreds 153

Kære medlemmer
Godt Nytår

Hermed fremsendes foreningens program

for 1. halvdel af  2022
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 27. januar kl. 14.30  
Orienteringsmøde vedr. årets udenlandsrejse 

til Gardasøen   d.20.- 27.sept.
på TREKANTEN, Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø

Tilmelding: ingen

Mandag den 28. feb. kl. 14.30 
GENERALFORSAMLING

på TREKANTEN, Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø
se DAGSORDEN  

Tirsdag den 15. marts kl. 14.30 på   Trekanten  .
Lene Høg - cand.mag, kommunikationsrådgiver og klummeskribent 
og forfatter
Født og opvokset i Aalborg,som barn af lokal skolelærer.
Fra forordet til hendes bog “Historien om mit hus” :
“Lene Høg har gjort det. Sat prismet for øjet og skrevet en fantastisk bog, 
hvor hun dykker ned i historien om sin egen families bolig. 
Bogen udfolder lokalhistorie og menneskeskæbner gennem husets tidligere 
beboere. Det inspirerer til selv at gå i gang og udfolde historien om ens egen 
bolig.  Bjørn Salling, direktør i FOKUS Folkeoplysning”

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

mailto:Pensionist153@gmail.com


LÆRERNES PENSIONISTFORENING kreds 153

Torsdag den 21.april kl.14.30 på   Trekanten  .
Kai Vittrup - (f. 1943)  
Livsforløb fra doven skoleelev i Struer og utraditionel politimand i København 
og Jylland til organisator af de største politiopgaver herhjemme og kyndig 
konfliktløser, politichef og rådgiver verden over - bl.a. ansat som 
chefpolitiinspektør for ordenspolitiet i Aalborg.

Tilmelding: fra 16/3 til senest   torsdag d. 14/4  kl. 12.00
til  

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

Tirsdag den 17. maj

Heldagstur til Frederikshavn området
Program, pris og tilmeldingsprocedure følger i marts måned

Tirsdag den 14. juni

Halvdagsudflugt til   ”Nutidsmuseet” eller ”Johannes V & Thit 
Jensen museet” + ”Himmerlands Ungdomsskole”
Program, pris og tilmeldingsprocedure følger i marts måned

www.kreds153.dk/medlem/pensionist

Rejsen går  til:

Gardasøen fra 20. til 27. sept. 2022
ved overtegning er der evt. mulighed

fra 27. sept. til 4. okt. 2022
Infomøde torsdag d. 27. januar kl.14.30 på Trekanten 

Venlig hilsen Bestyrelsen
ret til ændringer forbeholdes
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