
Forårsprogram 2021 
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”. 
 

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 

Bryghus Trolden man. 18. jan. man. 4. jan.- tors. 14. jan. 

Fællessang og krobesøg i Ågård ons. 10. feb. ons. 20. jan. - tir. 2. feb. 

Oplevelser i Vamdrup  tor. 11. marts man. 22. feb. - tor. 4. marts 

Harteværket og naturen omkring tir. 13. april tir. 23. marts - tir. 6. april 

Den Gamle Kirkegård i Kolding tor.  20. maj tir. 4. maj - tir. 18. maj 

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  

OBS OBS  De til enhver tid gældende retningslinier i forbindelse med corona overholdes,  
og programmet er derfor med forbehold for evt. nødvendig ændring/aflysning. 

Der er satset på arrangementer i nærområdet, med kørsel i privatbiler.  
Til gengæld vil det være lidt billigere at deltage. 

 

Vedrørende det to gange udsatte årsmøde 2020, se side 3 
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Smagsoplevelser på Bryghus Trolden, mandag d.18. jan. 2021, kl. 14.00.  
Nordager 15, 6000 Kolding 

Bryggeriet blev etableret 2005 i Olaf Ryesgade, men 
flyttede i april 2020 til nye lokaliteter i den nordlige 
del af Kolding.  
Vi får en rundvisning i mikrobryggeriet og whiskyde-
stilleriet. Derefter skal vi smage på 5 forskellige øl og 
to slags spiritus. Hertil et snackbræt med tre slags 
pølser, oliven og brød. 
Arrangementet afsluttes ca. kl. 16. 
 

Max 35 deltagere 
Pris: medlemmer 150 kr., ikke medlemmer 200 kr. 
 

Tilmelding til Erik Jessen erik.e.jessen@gmail.com   
fra man. 4. jan. – tor. 14. jan. 
 

Se de generelle regler for tilmelding 

 

Arrangører: Erik Jessen og  Bodil Frederiksen 
 

Med højskolesangbogen i Ågård Frimenighed og frokost på Ågård Kro,         
onsdag 10. februar kl. 10.30.    Kirkebakken 6, Ågård, 6040 Egtved 

Kl. 10.30 mødes vi ved Ågård Frimenighedskirke, hvor der er gode parkeringsmuligheder. 
 

Med kirkesalen som ramme vil Henrik Jensen, der er stedets præst, indledningsvis oplyse 
lidt om kirken, der blev taget i brug 1887. Derefter fortæller han om udvalgte sange fra 
Højskolesangbogen, og akkompagner fællessangen.          
Alle de forholdsregler, fællessang i coronatiden byder på, vil blive overholdt! 

Ca. kl. 12 går turen fra 
kirke til kro.  

En spadseretur på om-
trent 150 meter fører 
os ad en asfalteret sti 
til Ågård Kro, der er 
kendt for sin høje stan-
dard. På kroen venter 
der os en lækker fro-
kostanretning, der af-
sluttes med kaffe/te og lidt sødt.  Med i prisen er 1 stk. øl/vand. 
OBS Evt. andre drikkevarer vil være for egen regning. 

Max 35 deltagere.   Pris: 225 kr. for medlemmer/275 kr. for ikke-medlemmer.  

 

Tilmelding til Erik Jessen erik.e.jessen@gmail.com fra ons. 20. jan. - tir. 2. feb. 

 

Se de generelle regler for tilmelding.                               

Arrangører:  Kirsten Lorenzen og Ingrid Majgaard  

Billedet er næppe retvisende for                                      

smagsprøvernes størrelse   

 



Rundtur i Vamdrup, torsdag 11. marts 2021 kl. 10.00  
Kongeaamuseet, Jernbanegade 7, Vamdrup Kino, Kinovej 2, og Hotel Vamdrup, Torvet 1  
 

Vi kører selv og mødes ved Kongeaamuseet kl. 10.00.  
 

Kirsten Wehmüller orienterer os om museet og de faste ud-
stillinger, bl.a. om Vamdrup under besættelsen, oldemors køk-
ken, håndarbejde, skolestuen og ikke mindst modeljernbanen, 
der fortæller om Vamdrup som stations- og grænseby. Model-
len viser jernbanen/stationen som den så ud i 1920, hvor ba-
negårdens omsætning var den fjerdestørste i Danmark! 
 

11.15 skal vi være på adressen Kinovej 2, hvor Vamdrup Kino 
er placeret. Gunnar Hørlyck fortæller om det frivillige arbejde 
i Kinogruppen, som har været aktive siden 1982. 
 

12.15 på Hotel Vamdrup spiser vi frokost, efterfulgt af en kop 
kaffe. 1 stk. øl/vand er med i pri-
sen. 
OBS  Evt. andre drikkevarer vil   
være for egen regning.  
 

Der er kort at gå mellem stederne, 
men også gode parkeringsforhold. 
 

Max 35 deltagere 
Pris: medlemmer 150 kr. 
ikke medlemmer 200 kr. 
 
 

Tilmelding til Erik Jessen erik.e.jessen@gmail.com  fra man. 22. feb. – tor. 4. marts. 
 

Se de generelle regler for tilmelding                                            Arrangører:  Bodil Frederiksen og Annie Færch 

 

Vedrørende årsmøde 2020 

Årsmødet 2020 er blevet aflyst 2 gange pga. corona, første gang i april og siden i novem-
ber. Seniorudvalget har ikke kunnet programsætte det manglende årsmøde i Forårspro-
gram 2021. Hvornår årsmødet kan afholdes, afhænger af udviklingen. Det vil i givet fald 
blive varslet mindst 4 uger før. 
På lærerkredsens generalforsamling 2020 blev tidspunkt for afholdelse af årsmøde ændret 
fra april til november måned. Nedenfor er angivet en sammenskrivning af lærerkredsens 
nugældende vedtægt for afholdelse af årsmøde: 
 

Ordinært årsmøde i Fraktion 4, der afholdes i sidste kvartal, annonceres i efterårsprogram-
met med foreløbig dagsorden, der udsendes medio juni.   
Mindst 4 uger før årsmødet udsendes indkaldelse til årsmøde. Ved indkaldelsen meddeles 
foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til endelig dagsorden. 
 
 

Da der ikke har været mulighed for at forelægge regnskabet for 2019 ved årsmøde, vil det 
blive udsendt særskilt. 



Harteværket og naturen omkring 
tirsdag 13. april 2021 kl. 10.00, Alpedalsvej 107A 
 

Harteværkets historie går tilbage til 1917. Vandkraftværket 
producerer i nutiden 1% af Koldings strømforbrug.                
I de senere år er stedet også blevet et oplevelsescenter. 

Vi deler os i 2 hold. Hold 1 får rundvisning, mens hold 2 er 
på tur med Jørn Chemnitz. Kl. 11 bytter vi. 

10.00: Vi mødes ved hovedindgangen. Rundvisning på sel-
ve Harteværket. 
11.00: Vi samles igen ved hovedindgangen. Gåtur rundt i 
området med Jørn Chemnitz som fortæller. Ruten er ca. 
2,5 km i rimeligt terræn.  
12.15: I caféen nyder vi en sandwich, 1 øl/ vand og en kop 
kaffe. Turen slutter ca. kl. 13 
Max 30 deltagere. 
Pris: medlemmer 150 kr.  ikke medlemmer 200 kr. 
Tilmelding til Erik Jessen erik.e.jessen@gmail.com  fra tir. 23. feb. – tir. 6. april. 
 

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

 

Den Gamle Kirkegård, torsdag 20. maj 2021 kl. 10, Clemensgade 10b.  

Vi mødes ved kapellet kl. 10, hvor tidligere stadsarkitekt Steen Krarup fortæller om kapel-
let og kirkegården. Efter besøget i kapellet slutter vi af med en rundtur på kirkegården. 
Turen varer små 2 timer. 
Efter turen trakteres der med lidt mundgodt. Der meddeles nærmere i reminder. 
Max 30 deltagere  
Pris: medlemmer 75 kr. ikke medlemmer 125 kr. 
Tilmelding til Erik Jessen  erik.e.jessen@gmail.com  fra tir. 4. maj – tir. 18. maj 
Se de generelle regler for tilmelding                      Arrangører: Kirsten Lorentzen, Annie Færch og Erik Jessen 


