Efterårsprogram 2021

Med højskolesangbogen i Ågård Frimenighed
og frokost på Ågård Kro, ons. 17. nov. 2021 kl. 10.30.
Kirkebakken 6, Ågård, 6040 Egtved
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 historien bag kirken, der
blev taget i brug 1887.

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

Kolding Lærerkreds
Fraktion 4
Seniorudvalget
Om tilmelding

Derefter bevæger vi os til Brückerstuen, en forsamlingssal,
der ligger ganske tæt ved.

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

Her fortæller Henrik om udvalgte sange fra Højskolesangbogen, og akkompagnerer de valgte sange til fællessang.

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

12.00 går turen til kroen.

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

En spadseretur på omtrent 150 meter fører os ad en asfalteret sti til Ågård Kro, der er kendt
for sin høje standard.
På kroen venter der os en lækker anretning efter kokkens valg. Der afsluttes med kaffe/te og lidt sødt. Med
i prisen er 1 øl/vand.

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

Evt. andre drikkevarer vil være for
egen regning.

Oplevelser i Vamdrup

man. 16. aug. tir. 3. aug. - tir. 10. aug.

Max 40 deltagere.

Naturen ved Hejlsminde Nor

tor. 16. sept.

ons. 1.sep. - ons 8.sep.

Pris: 260 kr. for medlemmer
300 kr for ikke-medlemmer.

Årsmøde i Dyrehavesalen

tir. 12. okt.

tir. 28. sept. - tir. 5. okt.

Fællessang og krobesøg i Ågård

ons. 17. nov.

tir. 2.nov. - tir. 9. nov.

Tilmelding til Erik Jessen

erik.e.jessen@gmail.com fra tirsdag d. 2. november - tirsdag d. 9. november

Tilmeldingsperiode

Hansenberg - meddeles i mail

Seniorudvalgets medlemmer

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

Som den opmærksomme læser af efterårsprogrammet
har bemærket, har seniorudvalget genbrugt nogle af
coronatidens aflyste arrangementer.
Det bliver dejligt igen at mødes!

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

Rundtur i Vamdrup, mandag 16. august 2021 kl. 10.00

Årsmøde i Dyrehavesalen*, Pædagogisk Center, tirsdag d.12. okt. 2021, kl. 10

Kongeaamuseet, Jernbanegade 7, Vamdrup Kino, Kinovej 2, og Hotel Vamdrup, Torvet 1

Dyrehavevej 108 B, 6000 Kolding (Parkering i gården eller på p-pladsen ved siden af PC)

Vi mødes ved Kongeaamuseet kl. 10.00.
Kirsten Wehmüller orienterer os om museet og de faste udstillinger, bl.a. om Vamdrup under besættelsen,
oldemors køkken, håndarbejde, skolestuen og ikke
mindst modeljernbanen, der fortæller om Vamdrup
som stations- og grænseby. Modellen viser jernbanen/
stationen som den så ud i 1920, hvor omsætningen var
Danmarks fjerdestørste.

10.00- 11.15 Advokat Signe Brodtkorb orienterer om Fremtidsfuldmagt. Det er en fuldmagt, som kan sættes i gang en gang i fremtiden, hvis man bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på sine økonomiske eller personlige forhold. Signe Brodtkorb kommer også ind på testamente.

11.15 – 12.15 Årsmøde
12.15 - 14.00 Frokost og socialt samvær - med mulighed for rundvisning på Pædagogisk Center.

11.15 er vi fortsat til adressen Kinovej 2, hvor
Vamdrup Kino er placeret. Gunnar Hørlyck fortæller om det frivillige arbejde i Kinogruppen,
der har været aktiv siden 1982.
12.15 er der frokost på Hotel Vamdrup, efterfulgt af kaffe/te. 1 stk. øl/vand er med i prisen.
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 tirsdag d. 3. aug. - tirsdag d. 10. aug.
Se de generelle regler for tilmelding

Program:

Arrangører: Bodil Frederiksen og Annie Færch

Hejlsminde Nor og Ellegaards Landkøkken torsdag d. 16. sept. 2021
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. (Passende fodtøj!)
11.45 Vi vender tilbage til P-pladsen ved havnen, herfra er der 300 meters gåtur til Ellegaards Landkøkken, Havnevej 17. Her får vi dagens servering, plus
1 øl/vand. Evt. andre drikkevarer vil være for egen regning.
Der afsluttes med kaffe/te og kage. Max 35 deltagere
Pris: medlemmer 150 kr., ikke-medlemmer 200 kr.
Tilmelding til Erik Jessen erik.e.jessen@gmail.com
fra onsdag d. 1 sept. til onsdag d. 8. sept.
Se de generelle regler for tilmelding

Signe Brodtkorb

Foreløbig dagsorden for årsmødet
1. Velkomst ved kredsformand og seniorudvalgsformand.
2. Valg af mødeleder.
3. Seniorudvalgets beretning om arrangementerne fra maj 2019 til oktober 2021.
4. Fremlæggelse af regnskab for Fraktion 4 ́s aktiviteter i 2019 og 2020
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 2021 - 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 150,Tilmelding til Erik Jessen erik.e.jessen@gmail.com fra tirsdag d. 28.sept. til tirsdag d. 5.okt.
*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 november
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
medlemmer af seniorudvalget. De 3
med derefter følgende stemmetal indtræder i rækkefølge som suppleanter.

Den tidligere Dyrehaveskoles festsal kaldes nu
Dyrehavesalen

Arrangører Erik Jessen og Kirsten Fisker
Arrangører : Kirsten Lorenzen og Kirsten Fisker

