
Kl.12.15 - Derefter er Fraktion 4 vært ved en let frokost + 1 øl/vand.  Pris for ikke-medlemmer er 135  kr. 

Tilmelding mellem torsdag 22. marts og torsdag 5. april til  Erik Jessen    erik.e.jessen@gmail.com  
Se de generelle regler for tilmelding.                                                             Arrangører: Bodil Kjestrup og Erik Jessen 
 
 

Tur til København den 23.maj 2018 

 

Vedtægter:  Medlemmerne af Fraktion 4 vælger ud af egen midte et seniorudvalg på 6 medlemmer og 3 supple-
anter. Valget finder sted på seniorernes årsmøde i april måned i lige årstal. Valget gælder for 2 år.  
Valgmetode: Der kan skrives 6 navne på stemmesedlen. De seks der opnår højeste stemmetal er valgt som med-
lemmer af seniorudvalget. De tre derefter følgende stemmetal indtræder i rækkefølge som suppleanter. 

 

Det sidste arrangement i forårsprogrammet er en tur til København med besøg i Folketinget 
på Christiansborg. Det lokale folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen vil vise rundt og 
fortælle om arbejdet på Borgen.  
Efter frokost i Snapstinget får vi en guidet tur gennem de kongelige gemakker, og vi skal 
bl.a. se gobelinerne. Vi slutter turen på Bakken, hvor vi skal se Cirkusrevyen 2018. 
 

Afgang fra Kolding 6.45 fra Eilersvej og hjemkomst ca. 22.30. 

Prisen inkluderer bus, morgenkaffe og rundstykke i bussen, frokost i Snapstinget, billet og 
guidet tur på Christiansborg, billet til Cirkusrevyen - i den bedste kategori - og sandwich og 
øl/vand på hjemturen. 

For medlemmer 800 kr. For ikke-medlemmer 900 kr. . 

Turen vil blive gennemført med min 30 deltagere, og med et max. på 50 deltagere. 
Tilmelding mellem onsdag 17. januar og onsdag 31. januar til  Erik Jessen    

erik.e.jessen@gmail.com  
Se de generelle regler for tilmelding.  
                                                                                             Arrangører: Bodil Kjestrup, Erik Jessen og Kirsten Lorenzen 

Middag eller frokost på Hansenberg   
Når seniorudvalget modtager invitation fra Hansenberg,  
sender vi besked ud til alle de medlemmer, vi har  
mailadresse på.   

 

HVORDAN  MAN  FREMOVER  KAN  SE  FRAKTION 4’s  AKTIVITETSPROGRAM 
 

 Bed om fortsat at få det trykte program tilsendt med post.                                                                                
 Skriv eller ring  til udvalgsformanden: Slotssøvejen 2, 4. sal, lejl. 405, tlf. 2856 4634 

 Afhent det trykte program på Kredskontoret 

 Få programmet med mail (husk mailadresse til Kredskontoret) 

 Se programmet på Kredsens hjemmeside 

 

 

 

 

@ 
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 Forårsprogram 2018 
Kolding Lærerkreds 
Jernbanegade 3, 1. sal. 6000 Kolding 
tlf.:  75 50 20 55    mail:  111@dlf.org 

Kolding Lærerkreds    
Fraktion 4    
Seniorudvalget  

Arrangement Dato Tilmeldt/betalt  Tilmeldingsperiode 

 Syddansk Universitet mandag d. 22. januar  fre. 5. jan. - tir. 16. jan. 

 Heldagstur til Odense tirsdag d. 20. februar  man. 29. jan. - fre. 9. feb. 

 Musikalsk Forsamlingshus onsdag d. 21. marts  tirs. 27. feb. - tirs. 13. marts 

 Årsmøde  torsdag d. 12. april  tors. 22. marts - tors. 5. april 

 Christiansborg / Cirkusrevy onsdag d. 23. maj  ons. 17. jan. - ons. 31. jan 

Erik Jessen 
Formand / Pensionistforum Syd  
erik.e.jessen@gmail.com 
Tlf. 2856 4634 

Gunnar Kjelstrøm 
Næstformand 
gunnar.kjelstroem@gmail.com 
Tlf.  2176 7242 

Bodil Kjestrup 
Menigt medlem 
niels.kjestrup@gmail.com 
Tlf. 6165 8563 

Kirsten Lorenzen 
Sekretær/Pensionistforum Syd  
loz@stofanet.dk 
Tlf. 7550 7005 / 3053 6980 

Ingrid Majgaard 
Redaktør 
ingmaj@outlook.dk 
Tlf. 7555 3709 / 2896 1421 

Bodil Frederiksen 
Menigt medlem 
bodilefrederiksen@stofanet.dk 
Tlf. 2614 4109 

Seniorudvalg 

         Om tilmelding 

 Tilmelding sker  ved mail til Erik Jessen erik.e.jessen@gmail.com  
         med respekt for den anførte tilmeldingsperiode, ”først til mølle” 
 

 Når tilmeldingen er bekræftet af Erik Jessen, indbetaler du/I beløbet på  
         Lån og Spar, reg.nr. 0400  - konto nr. 4022 7030 78  obs. NYT  
 

 Vigtigt: Ved indbetaling skriver du/I navn allerførst i meddelelsesfeltet. 
 

 Er arrangementet fuldtegnet, kommer du/I på venteliste. Husk at give besked, hvis 
du/I ikke længere ønsker at stå på ventelisten 

 

 Indbetalte beløb refunderes  ved afbud før tilmeldingsfristens udløb, eller hvis der 
på ventelisten er medlemmer, der kan overtage din/jeres plads(er).   

Hansenberg                               oplyses i mail 

OBS !!!   SE BAGSIDEN OM PROGRAMMET FREMOVER 



Besøg på Syddansk Universitet (SDU) i Kolding, 

mandag d. 22. januar 2018 kl. 10.30 
 

Første arrangement i forårsprogrammet er et besøg på SDU,          
Universitetsparken 1, der er en sidevej til Buen.  

Vi får en rundvisning i det spændende byggeri og slutter med at spise 
i kantinen. En samlet pakke, der indebærer både rundvisning og spis-
ning: Buffet, øl/vand og kaffe. 

Pris for medlemmer  75 kr. For ikke-medlemmer 100 kr.                            
Max. 30 deltagere.  

Tilmelding mellem fre. 5. januar og tirs. 16. januar til  Erik Jessen    

erik.e.jessen@gmail.com  
Se de generelle regler for tilmelding.     

 

                                                        Arrangører: Erik Jessen og Kirsten Lorenzen 
 

Heldagstur til Odense , tirsdag d. 20. februar 
Afgang med bus fra Eilersvej kl 8.15  Møde 8.00. Hjemkomst ca. kl. 17.15 

Vi har arrangeret en heldagstur til Odense, hvor vi først skal se, hvordan metalskrot og elektronisk affald 
genindvindes til råstoffer. Vi får en rundvisning på H.J. Hansens Genvindingsindustri. 
Derefter besøger vi Jens Galschiøts værksted og galleri. En del af de råmaterialer, der indgår i støbningen 
af  Galschiøts værker, kommer netop fra H.J. Hansens Genvindingsindustri. 

Efter en rundvisning i værkstedet 
serveres sandwich og en øl/vand 
i galleriets caféfaciliteter.  
Vi har også tid til at kigge nær-
mere på de udstillede værker 
samt besøge galleriets butik.    
www.gallerigalschiot.dk  

 

Næste stop på turen er ”Tidens 
Samling”, en udstilling med ind-
retningstableauer og interiører 
fra forskellige epoker.  
Vi ser samlingerne på egen hånd. 
Herefter nyder vi kaffe/te med 
kiksekage i stedets café. Imens 
vil Cæcilie Ning Hage, datter af 

samlingens stifter, fortælle om tilblivelsen af ”Tidens Samling”.  

 

Inden bussen igen kører mod Kolding, er der lidt tid til på egen hånd 
at besøge nærtliggende butikker, ”Kramboden” eller fx Brandts Klæ-
defabrik.  
 

Pris for medlemmer 200 kr. , for ikke-medlemmer 250 kr.   
Max 30 deltagere.  
 

Tilmelding mellem  man. 29. januar og fre. 9. februar til  Erik Jessen    

erik.e.jessen@gmail.com  
Se de generelle regler for tilmelding.     

 

Arrangører: Bodil Frederiksen, Kirsten Lorenzen og Ingrid Majgaard 

 

Musikalsk Forsamlingshus, onsdag d. 21. marts kl. 17 - ca. 20 

Mødesalen i kælderen under Kolding Bibliotek.  

Her vil Tågelund Koret under ledelse af Ebbe Kaad Jakobsen, kendt bl.a. fra ’Kolding Sangens by’, udfolde 
et ”Musikalsk Forsamlingshus”. Dette koncept dækker over fællessange og koroptræden vekslende med 
solistoptræden ved korets medlemmer. Korets solistrepertoire spænder vidt, fx med fortælling, indslag 
med instrumenter, duet, oplæsning, barber shop o.m.a. 

 

Undervejs er der spisepause, hvor der serveres sandwich og en øl/vand. Herefter fortsætter program-
met, mens der er kaffe/te og småkager på bordene. 

Pris for medlemmer  50 kr. For ikke-medlemmer 75 kr.   Max 60 deltagere. 

Tilmelding mellem tirsdag 27. februar og tirsdag 13. marts til  Erik Jessen    erik.e.jessen@gmail.com  
Se de generelle regler for tilmelding.                           

                                                              

Årsmøde på Skamlingsbanken torsdag den 12.april 2018 

Kl.  9.45 - Travetur i landskabet ved Skamlingsbanken, anført af Jørn Chemnitz.  
                   Turen vil ikke være strabadserende. Den vil vare max 5 kvarter. 
 

Kl.11.15 - Årsmøde på Restaurant Skamlingsbanken  
                       Foreløbig dagsorden 

 Velkomst ved kredsformand og seniorudvalgsformand 
 Valg af mødeleder 
 Seniorudvalgets beretning om arrangementerne maj 2017 til april 2018 
 Fremlæggelse af regnskab for Fraktion 4´s aktiviteter i 2017 
 Forslag til kommende aktiviteter for kredsens seniorer 
 Orientering om samarbejdet i Pensionistforum Syd 
 Valg* af 6 medlemmer og 3 suppleanter til kredsens Seniorudvalg 2018-2010 
 Hvad sker der i DLF´s Fraktion 4? 
 Eventuelt    
 
          *Vedtægter Kolding Lærerkreds: Se næste side. 
 
 

 

            Arrangører: Kirsten Lorenzen og Ingrid Majgaard  

 


