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Kolding Lærerkreds    

Fraktion 4    

Seniorudvalget  

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

Om tilmelding 
Tilmelding sker  ved mail til  erik.e.jessen@gmail.com  
med respekt for den anførte tilmeldingsperiode, ”først til mølle” 
OBS: Tilmeldingsperioden starter fremover kl. 8.00.  

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

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).   

 

Arrangementskalender Dato Tilmeldingsperiode 

Sygeplejemuseet og Hotel Koldingfjord tirs 27. aug. man 5. aug. - man 19. aug. 

Bustur, Cathrinesminde Teglværksmuseum, Gråsten  ons 11. sept. man 19.aug.- man 2. sept. 

BlueKolding, Kolding Åpark og Agtrup tirs 22. okt. tirs 1. okt. - tirs 15. okt. 

Adventsarrangement i Christiansfeld tors 28. nov. tors 7. nov. - tors 21. nov. 

Hansenberg - meddeles i mail   

Seniorudvalgets medlemmer 

Erik Jessen 

Formand/Pensionistforum Syd 

erik.e.jessen@gmail.com  

Tlf   2856 4634  

Bodil Frederiksen  

Næstformand  

bodilefrederiksen@stofanet.dk  

Tlf. 2614 4109  

Kirsten Lorenzen  

Pensionistforum Syd  

loz@stofanet.dk  

Tlf. 3053 6980  

Kirsten Fisker  

Kasserer  

kf@r32.dk  

Tlf 2097 3333  

Ingrid Majgaard  

Redaktør  

ingmaj@outlook.dk 

Tlf. 2896 1421 

Annie Færch  

Referent 

annie@lysel.dk  

3055 1430  
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Sygeplejemuseet og Hotel Koldingfjord, tirsdag d. 27. aug. 2019 kl. 13.30 

Fjordvej 152 og Fjordvej 154, 6000 Kolding 

Bygningerne, der rummer Dansk Sygeplejehistorisk Museum, blev 
opført i 1911 som en del af Julemærkesanatoriet, Danmarks første 
sanatorium for børn med tuberkulose.  

Vi vil høre et mindre foredrag, der beskriver historien bag og udvik-
lingen herefter. Senere er der mulighed for på egen hånd at begive 
sig rundt i udstillingen, der viser tableauer fra sygepleje og øvrige 
sundhedsvæsen. 

Cirka kl. 15 begiver vi os til Hotel Koldingfjord, der lig-
ger i gåafstand, men man også kan vælge at køre.  

På Hotel Koldingfjord er der anrettet kaffebord med ka-
ge. Også her får vi en kort fortælling om stedets tidlige-
re funktioner.  Arrangementet slutter cirka 16.30       
Max 35 deltagere 

Pris: medlemmer 130 kr./ ikke-medlemmer 150 kr.  

Tilmelding til Erik Jessen erik.e.jessen@gmail.com  

mandag d. 5. aug. til mandag d. 19. aug.  

Se de generelle regler for tilmelding.                  Arrangører: Bodil Frederiksen og Ingrid Majgaard 

 

Onsdag d. 11. sept. 2019: Heldagstur med bus 

Cathrinesminde Teglværksmuseum, Gråsten Slotskirke og Slotshave.  

  8.00 Møde ved P-pladsen ved Ejlersvej. 

  8.15 Afgang med bus.  

  9.30 Første stop er Cathrinesminde Tegl-       
     værk, hvor vi får et rundstykke,      
     kaffe/te og en lille én. 

10.00   Cathrinesminde Teglværk er et    
     smukt beliggende museum, der    
     fortæller om den store teglindustri, 
     der prægede egnen gennem flere  
     århundreder.  

     Vi får en guidet tur mellem tørrelader, ringovnen og teglværksmaskineriet. 

11.45   Vi ankommer med bussen til restaurant ”Det gamle Rådhus” i Gråsten, hvor vi skal 
     have frokost. Det er ”Husmandskost” med 1 genstand (øl, vin eller vand), og vi    
     slutter af med kaffe. 

 

 

 

Fortsættes på næste side 



13.30  Vi er gået over til Gråsten Slotskirke og      
     Slotshave, hvor guider vil vise os rundt. 
 

15.30   Afgang mod Kolding 

16.30   Hjemkomst  
 

I Gråsten vil vi komme til at gå cirka 2 km i alt. 
 

Max 50 deltagere 
 

Pris: medlemmer 330 kr./ikke-medlemmer 380 kr. 

 
Tilmelding til Erik Jessen erik.e.jessen@gmail.com 
mellem mandag d. 19. aug. og mandag d. 2.sep. 
 

 

Se de generelle regler for tilmelding 

Arrangører: Kirsten Lorenzen og Erik Jessen 

 

Virksomhedsbesøg på BlueKolding, tirsdag d. 22.okt. 2019 kl.13.00 

Kolding Åpark 3/ Stenderupvej 95 
 

BlueKolding er Koldings miljø-, energi- og klima-
selskab, der arbejder med vores spildevand, 
vandforsyning og klimatilpasning.  
 

Vi sørger selv for transport og starter besøget 
kl.13.00 på hovedadressen Kolding Åpark 3, 
hvor vi får en orientering om virksomheden, 
mens vi får kaffe og kage. 
 

Efter orienteringen kører vi til Centralrensnings-
anlægget Stenderupvej 95, hvor der er rundvis-
ning. Rundvisningen slutter ca. 16.00. 
 

Max 40 deltagere 

Pris: Enhedspris 35 kr. 
 

Tilmelding til Erik Jessen 
erik.e.jessen@gmail.com  
mellem tirsdag d. 1.okt. og tirsdag d. 15.okt. 
 

Se de generelle regler for tilmelding.          
Arrangører:  Kirsten Fisker og Erik Jessen 
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 Adventsarrangement i Christiansfeld torsdag d. 28. nov. 2019  kl. 10.00  

 Mødested: Lindegade 15, ved Brønden på pladsen foran kirken  

Praktiske oplysninger: Kørsel i egen bil. Parkering fx Lindegade 53c, mindre P-plads i  
Jernbanegade ligger nærmere med gangsti direkte til pladsen. 
 

Christian d. 7. tillod i 1771 den Herrnhutiske Brødremenighed at etablere sig i Danmark.   
Få år efter var byggeriet af Christiansfeld i gang med de karakteristiske huse. I 2015 blev 
byen optaget på UNESCO’s verdensarvsliste. 

Vi besøger Brødremenigheden: Søstrehuset og kirken, hvor vores guide vil fortælle om 
Christiansfelds historie og Brødremenigheden. 

Guiden følger os ca. halvanden time, så der er lidt tid på egen hånd inden vi spiser en fro-
kostanretning på Brødremenighedens Hotel kl. 12.00.  Arrangementet slutter cirka kl. 14. 

Max 50 deltagere 

Pris: medlemmer 320 kr./ikke-medlemmer 370 kr. (inklusive 1 vand/øl) 

Tilmelding til erik.e.jessen@gmail.com mellem torsdag d. 7. nov. og torsdag d. 21. nov. 

Se de generelle regler for tilmelding       Arrangør: Annie Færch, Bodil Frederiksen og Kirsten Fisker 

                  

 

Brødremenighedens kirke Søstrehuset 

OBS   Tilbud om bonusarrangement med spisning på Hansenberg, 
frokost eller middag,  meddeles på mail. 

OBS    Fraktion 4 i Kolding Lærerkreds udgiver en lille folder om for-
dele ved fortsat at være medlem af DLF, efter man er gået på efter-
løn/pension. 

OBS   Fraktion 4 i Kolding Lærerkreds, Seniorudvalget, udsender på 
mail i efteråret 2019 en uforbindende forespørgsel om interesse for 
en tur med overnatning til Hamborg i forårssæsonen 2020.  
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