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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: Tilmeldingsperioder 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 

Trolden Destilleri og Bryghus  ons. 19. jan. tir. 4. jan.- tir. 11. jan. 

Kolding Genbrug tir. 22. feb. tir. 1. feb. - fre. 11. feb. 

Bustur til Aabenraa ons. 9. marts ons. 23. feb. - ons. 2. marts 

Kredsens generalforsamling fre. 18. marts  

Klimaprojekt Hylkedalen  ons.  6. april ons. 23.marts - ons. 30.marts 

To dage i Thyborøn og Lemvig tir-ons  10. og 11. maj tir. 19. april - fre. 29. april 

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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Smagsoplevelser på Trolden Destilleri og Bryghus   
onsdag d. 19. jan. 2022 kl. 14.00,  Nordager 15, 6000 Kolding 

 

Bryggeriet blev etableret 2005 i Olaf Ryes-
gade, men flyttede i april 2020 til nye loka-
liteter i den nordlige del af Kolding. 

Vi får en rundvisning i mikrobryggeriet og              
whiskydestilleriet. Derefter skal vi smage 
på 5 forskellige øl og to slags spiritus.                              
Smagningen er inkl. snackbræt + brød.                            
Arrangementet afsluttes kl. 16 -16.30 

Max 45 deltagere                                                          

Pris medlem: 210,-. ikke-medlem: 240,- 

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

fra tirsdag 4.januar - tirsdag 11.januar 
 

 

Se de generelle regler for tilmelding  

Arrangører: Annie Færch og Erik Jessen 

 

Kolding Nord Genbrugsplads                    
Bronzevej 3, tir. 22. feb. 2022 kl. 9.45  
 

Vi mødes på den lille P-plads ved admini-

strationsbygningen og går samlet til 

Bronzehallen. 

 

Her får vi et oplæg om affald og om gen-

brug, genanvendelse og håndtering af 

affald i Kolding Kommune.  

Derefter skal vi selv lave en øvelse om 

sortering af affald. 

 

Besøget på genbrugspladsen afsluttes 

med en rundvisning, hvor en genbrugs-

vejleder fortæller om sit arbejde samt 

enkelte fraktioner. 
          Fortsættes næste side 

Billedet er næppe retvisende for                                      

smagsprøvernes størrelse   

 

 



Når besøget på Genbrugs-

stationen er slut ved 12-

tiden, bevæger vi os til  
 

Bramdrupdam Kro,      

Vejlevej 332. 
 

Her får vi serveret smørre-

brød med 1 øl eller vand.  
 

Pris  medlem: 150,- 

ikke-medlem: 170,- 
 

Til hele arrangementet max 30 deltagere  

Tilmelding til Erik Jessen erik.e.jessen@gmail.com  fra tirsdag 1. feb. - tirsdag 11. feb.         

Se de generelle regler for tilmelding                                Arrangører: Bodil Frederiksen og Kirsten Lorenzen 

 

Bustur til Aabenraa, onsdag d. 9. marts 2022 
Orgelbyggeriet Marcussen & Søn/Brundlund Slot, Virksomheden Abena, og Folkehjem  
 

13.00  Afgang fra p-pladsen ved Ejlersvej, Kolding  

14.00  20 deltagere står af ved Orgelbyggeriet 

Marcussen & Søn. Direktør Claudia Zachariassen 

viser rundt i værkstederne og fortæller om virk-

somheden, der siden sin spæde start i 1806 har 

udviklet sig til et verdenskendt værksted, med  

såvel ombygninger, restaureringer og nybygninger af pibeorgler som opgaver.                                                  

Ca. 15.15 går gruppen til Sct.Nicolai Kirke tæt ved. Organist Lise-Lotte Kristensen spiller på 

Marcussen-orglet fra 1956, og fortæller lidt om kirkens udsmykning af bl.a. Kaare Klint.  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

14.00  De øvrige 20 deltagere køres til Kunstmuseum Brundlund Slot.                                  
14.15-15.15 Guidet omvisning i Franziska Clausen udstillingen. Der er og-
så mulighed for at se museets faste udstilling med bl.a. Eckersberg.                                                            
15.40  Gruppen kører til Sct.Nicolai Kirke, samler resten af selskabet op. 

                                                                                                             ________________________________________________________________________________ 

                                                                                                             ________________________________________________________________________________ 

16.00  Næste stop Abena, hvor vi får en orientering om koncernen.           
Abena er vært med kaffe og kage.   

17.00 kører vi i egen bus til lageret, hvor vi får rundvisning i lager og pro-
duktion.  

 

Abena er en familieejet produktions- og handelsvirksomhed, der er i dag er stor-leverandør til pleje- og hospitals-
sektoren. Virksomheden startede under navnet Sækko i 1953 med salg og leje af jutesække til landbruget.  

Fortsættes næste side 



18.30 Vi kører til Genforeningsparken foran Folkehjem, hvor arkitekt Ole Weile vil fortælle 
om arbejdet og tankerne bag Genforeningsparken. 

19.00 Dagens Ret på Restaurant Folkehjem inkl. 1 øl/vand. (Vin for egen regning). Til slut en 
“tør” kop kaffe. 

Max 40 deltagere    Pris: medlem 250,- /ikke-medlem 300,-  
Tilmelding til Erik Jessen erik.e.jessen@gmail.com                         
fra onsdag 23. feb. – onsdag 2.marts 
Se de generelle regler for tilmelding. 

                                        Arrangører: Ingrid Majgaard og Erik Jessen 
 

Klimaprojekt Hylkedalen og Trailcenter 
Seest, onsdag 6. april 2022, kl. 10.00 

 

Vi mødes ved Trailcenter Seest, Holbergsvej 50. 
Herfra går vi ned i Hylkedalen. Projektleder i 
BlueKolding, Inger Wiuff Jørgensen, fortæller om 
klimaprojekt Hylkedalen, et  vigtigt ryk mod en 
grundig klimasikring af Kolding By.  

 

Gåturen er ca. 3,3 km på vej og sti. Ruten har en 
lille stigning fra den nye dæmning og op til Birke-
musruten. Fornuftigt fodtøj vil være klogt. 

 

Ved tilbagekomsten til Trailcenter Seest vil fri-
tidskonsulent i Kolding Kommune, Mona Bruun 
Enevoldsen, fortælle om tankerne bag Trailcenter 
Seest.  
Og så nyder vi kaffe og kage i Trailcentret.          
Arrangementet slutter kl.13.00.  
 

Max 40 deltagere. 
Pris: medlem 40,-/ikke-medlem 50,- 

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

fra ons. 23.marts – ons.30.marts      

Se de generelle regler for tilmelding.  

Ole Weile er sammen med sin søn, 
Rune Veile, og svigerdatter, Sarah 
Bjelke, fra Urban Power, arkitekterne 
bag Genforeningsparken. 

PS. Ole Weiles søns efternavn skrives 
med enkelt V, altså ikke en trykfejl! 

Folkehjem blev i 1901 købt af Sprogfor-
eningen på initiativ af H.P. Hanssen.  
Oprindeligt lå her Schweitzerhalle, et 
forlystelsessted. 1910 blev Folkehjem 
om- og tilbygget.  17.november 1918 
holdt H.P.Hanssen sin store tale fra Fol-
kehjems balkon om en snarlig folkeaf-
stemning. 21.00 Hjemkomst til Kolding  

OBS Turen er ikke velegnet 

for dårligt gående. Under 
rundvisning på Abena er der 
ikke mulighed for hvil under-
vejs, og hos Marcussen & Søn 
skal vi besøge værksteder, 
placeret på flere etager med 
smalle trapper. Pga. snæver 
plads kan max 20 besøge Or-
gelbyggeriet.  

OBS  OBS  Angiv Marcussen & Søn eller Brundlund Slot 
ved tilmelding  - ”Først til mølle” 

 

Arrangører: Bodil Frederiksen og Erik Jessen 

Turen til Thyborøn/Lemvig 10. og 11. maj 2022 beskrives i særskilt program 
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