
Forårsprogram 2020 

 
 

Kolding Lærer-
kreds    
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 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 

Genforeningsmuseet  og Grænsekroen man 20. jan 2.  - 15. jan 

Bagom Koldinghus tors 20. feb 27. jan  - 11. feb. 

Generalforsamling Kolding Lærerkreds fre 20. marts  

Årsmøde  ons 29. april 8. -  22. april 

Heldagsbustur: Rundt om Nissum Fjord tir 12. maj 23. april - 4. maj 

Bryghus Trolden tir 9. juni 21. maj - 4. juni 

Hansenberg  - meddeles i mail   

Seniorudvalgets medlemmer 
 

Erik Jessen 
Formand for Fraktion 4 
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  
Tlf. 3055 1430  
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Genforenings– og Grænsemuseet mandag d. 20. jan. 2020, kl. 14 

Koldingvej 52, 6070 Christiansfeld 

14.00 - 15.15   Rundvisning på museet ved tidligere formand  
                  for Kreds 111, Axel Jørgensen 

15.30 - 16.00   Kaffe på Grænsekroen 

16.00 - 17.00   Ib Hansen, Koldings tidligere skoledirektør:  
                 ”Danmark i lyst og nød” syng Danmarkshistorien.   
        Ved hjælp af sange fra Højskolesangbogen vil     
                 Ib Hansen fortælle om Danmark i den tunge tid  
                 fra de slesvigske krige i midten af 1800-tallet til  
                 Genforeningen i 1920. 

        Om mod og overmod. Om romantik og realitet.  
                 Om hjemve og hjemvenden. Om glæde og fred. 

        Anna Christensen står for musikalsk ledsagelse. 

 

Pris: medlemmer 125 kr./ ikke-medlemmer 150 kr.    Max 50 deltagere 

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

fra torsdag d. 2. jan. til onsdag d. 15. jan.   Se de generelle regler for tilmelding.              

Arrangører: Bodil Frederiksen, Annie Færch og Kirsten Fisker  

 

Bag om Koldinghus, torsdag d. 20. februar 2020, kl. 10.00 

Kl. 10.00 mødes vi i billetsalget, hvor vi vil blive delt op i hold.                            

Ca. halvdelen af deltagerne kommer i to grupper med på en guidet tur               

”Bag om Koldinghus´s mure” med henholdsvis kulturarvschef Steen Rosen-

vinge Lundby og museumsinspektør Conni Ramskov som guide. 

De øvrige vil have mulighed for at se Marie-Louise Kristensen smykkeudstil-

ling på egen hånd i ruinsalen imens.  

Efter ca. en times tid bytter holdene, så alle får mulighed for at opleve det 

samme. 

Vi slutter med spisning i Madkælderen, hvor restaurantens buffet er bestilt. 

 

Pris: medlemmer 270 kr./ikke-medlemmer 310 kr. ekskl. drikkevarer   
Max 40 deltagere 

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

fra mandag d. 27. jan. til tirsdag 11. feb.    

Se de generelle regler for tilmelding.              

Arrangører: Erik Jessen og Kirsten Lorenzen 

 



Årsmøde i ”Huset i Hejls” onsdag d. 29. april 2020 

Mødested: P-pladsen for enden af Havnevej i Hejlsminde 

10.00  Vi mødes og fordeler os i færre biler, kører til den lille P-plads 
ved Åkærvej.  
10.15-11.30 Jørn Chemnitz guider os på naturstien i området ved 
Hejlsminde Nor. Turen er i jævnt terræn. Husk passende fodtøj. 

Rundt om Nissum Fjord, bustur tirsdag d. 12. maj 
              (de angivne tidspunkter er vejledende) 

  7.45   Møde ved bussen på Ejlersvej.  
  8.00   Vi kører mod Vedersø syd for Nissum Fjord.  
10.00   Medbragt kaffe/te, rundstykker og en lille én i haven ved Vedersø Præste-  
    gård. Herfra udsigt til dén natur, Kaj Munk hver dag havde for øje.  
 

11.00   Ankomst til St. George i Thorsminde, vest for Nissum Fjord.  
    Vi går rundt på egen hånd i strandingsmuseet, der er bygget op om en engesk 
    fuldrigger, søsat i 1785, men forlist i 1811 ud for den jyske vestkyst.             
    Museet rummer mange velbevarede genstande, bjerget fra vraget.  
 

12.30   Vi samles i cafeen, hvor vi spiser frokost. Et kig i butikken og en kort tur til     
    Vesterhavets bølger mod molen er der også tid til – vi vil opleve kontrasten til 
    det blide landskab omkring præstegården i Vedersø. 
 

13.10   Bussen fortsætter til Bøvlingbjerg i landbrugslandet nord for Nissum Fjord.  

13.40    Her vil vi besøge Hornvarefabrikken, som er flyttet til nyere og større lokaler.       
            (fortsættes næste side) 

P-plads 

11.30 Vi vender tilbage til P-pladsen ved havnen, og herfra køres til ”Huset i Hejls”, Hejls Landevej 57,  
11.45 Selve årsmødet starter 

 

  Foreløbig dagsorden 
1.      Velkomst ved kredsformand og seniorudvalgsformand.  
2.      Valg af mødeleder.  
3.      Seniorudvalgets beretning om arrangementerne maj 2019 til april 2020.  
4.      Fremlæggelse af regnskab for Fraktion 4´s aktiviteter i 2019.  
5.      Forslag til kommende aktiviteter for kredsens seniorer. 
6.      Orientering om samarbejdet i Pensionistforum Syd  
7.      Valg* af 6 medlemmer og 3 suppleanter til Kredsens Seniorudvalg 2020 - 2022 
8.      Hvad sker der i DLF´s Fraktion 4?  
9.      Eventuelt  

Efter årsmødet er Fraktion 4 vært ved en let frokost + 1 øl/vand.  Pris: Ikke-medlemmer 75 kr.  

Tilmelding til Erik Jessen erik.e.jessen@gmail.com  fra onsdag d. 8. til onsdag d. 22. april 
 

*Uddrag af Vedtægter gældende for Kolding Lærerkreds § 12.4.1d 
Medlemmerne i fraktion 4 vælger ud af egen midte et seniorudvalg på 6 medlemmer og 3 suppleanter.  
Valget finder sted på seniorernes årsmøde i april måned i lige årstal. Valget gælder for 2 år.  
Valgmetode: Der kan skrives indtil 6 navne på stemmesedlen. De 6 der opnår højeste stemmetal er valgt som med-
lemmer af seniorudvalget. De 3 med derefter følgende stemmetal indtræder i rækkefølge som suppleanter.  



14.15  Til fods går vi herefter den korte tur til     
   byens store valgmenighedskirke.  
   Kirkens graver vil fortælle om kirken     
   og kirkegårdens særpræg, med billed-  
   huggerarbejder af Ejgil Westergaard.  
 

Herefter møder vi den tidligere Koldingkollega, 
Asger Gyldenkærne, som er gift med kirkens 
præst. Han vil fortælle om, hvordan tiden mel-
lem Kolding og Bøvlingbjerg har ført ham vidt 
omkring. 
 

15.30  På hjemvejen gør vi ophold øst for     
   Nissum Fjord ved borgen Nr. Vosborg.  
   Vi får eftermiddagskaffe/te og kage i       
   cafeen. Der bliver tid til en kort spadse-  
   retur mellem de blomstrende rododen-   
   dron ved parkens voldgrav.  
 

16.50   Efter dagens oplevelser, med den for-   
   skelligartede vestjyske natur, fortsættes 
   uden pause til Kolding, hvor vi forventer 
   at være kl. 18.30. 
 

Pris:     Medlemmer 380 kr.  
   Ikke-medlemmer 430 kr.  
   Max antal: 50  

Tilmelding til Erik Jessen erik.e.jessen@gmail.com  fra torsdag d. 23. april - mandag d. 4. maj  

Se de generelle regler for tilmelding.                             
Arrangører: Kirsten Lorenzen og Ingrid Majgaard 

 

 Besøg på Bryggeriet Trolden tirsdag d. 9. juni 2020 kl. 14.00 

 Nordager 15, 6000 Kolding 

 

Forårssæsonen 2020 sluttes af med et besøg på mikrobryg-
geriet Trolden Bryghus.  

 

Bryggeriet, der blev etableret 2005 i Olaf Ryesgade, flytter i 
april 2020 til nye lokaliteter på Nordager 15 i den nordlige 
del af Kolding.  

Vi skal have en rundvisning i mikrobryggeriet og whiskyde-
stilleriet, og derefter skal vi smage på 5 forskellige øl.  
Smagningen er inkl. et udvalg af bryghusets spiritus. 

 

Enhedspris 130 kr. pr person   Max antal : 50     

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

fra torsdag d. 21. maj - torsdag d. 4. juni  

Se de generelle regler for tilmelding 

 
Arrangører: Bodil Frederiksen og Erik Jessen 

Vi kan følge produk-
tionen af hornvare-
produkter og evt. 
handle i butikken.  

 

 

Billedet er næppe retvisende for                                      

smagsprøvernes størrelse   


