
Efterårsprogram 2022     
 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).   

 

Bemærk venligst  

1) tilmelding til Erik Jessens mail - ikke Kredsens 
2) betaling senest ved tilmeldingsperiodens udløb 
3) ved betalingen skal betalerens navn angives 

 

Arrangementskalender Dato  Tilmeldingsperiode 

Spildevandsturbine i Nørreskoven/Café Løverodde ons d. 17. aug.   8. - 12. august   

Fredericia: Volden/Depotgården/Café Mums tors d. 22. sept.  1. -  8. september 

Årsmøde på Kredskontoret/frokost tirs d. 25.okt.  4. - 18.oktober 

Besøg i Sundhedshuset/ Restaurant Den Hvide Hest tors d. 24. nov. 14. - 18. november 

    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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Tur til spildevandsturbinen i Nørreskoven  
onsdag d. 17. august 2022 med Jørn Chemnitz  
 

Efterfølgende frokost på Café Løverodde.  
 

10.00 Mødes vi på den første P-plads i skoven efter 
gården Fensbjerg. Kør fra Sdr. Stenderup ca. 3 km mod 
Løverodde. Hvor Løveroddevej møder skoven ved det 
hvide skovløberhus, ”Ulfshus”, drejes ned ad grusvejen 
på højre hånd i svinget. 

Vi går en runde på ca. 4 km i let kuperet terræn med Jørn Chemnitz og kommer til spilde-
vandsturbinen. På turen passerer vi forskellige fortidsminder, går langs Lillebælt og ser må-
ske marsvin. Undervejs hører vi om urørt skov og de planer om en naturnationalpark i Nør-
reskoven og Midtskoven, der blev opgivet i marts 2022. Fodtøj og påklædning efter vejret.                                       

Ca. 12.00 er vi kørt til Café Løverodde, hvor vi spiser 
frokost incl. vand/øl eller et glas vin.   

Mulighed for valg af frokost sendes ud med invitatio-
nen primo august. 

Ca. 13.30 Arrangementet slutter. 

Max 40 deltagere                                                                          
Pris:  medlemmer 175kr., ikke-medlemmer 210kr.  

Tilmelding til Erik Jessen erik.e.jessen@gmail.com   
fra mandag 8. aug. til fredag 12. aug.   Se de generelle regler for tilmelding        

 

Rundt i det historiske Fredericia med guide, torsdag d. 22. september 2022 
  

  9.45  Vi mødes på Bülows Plads, Vendersgade 30, 
hvor der er parkering (ca. 8. kr./time).                              
I nærheden også mulighed for afgiftsfri parkering,      
fx P-plads ’Norgesgade Syd’, hvorfra der er ca. 200 me-
ters gang ad Vendersgade til Bülows Plads.    

Vores guide, Per Skovsen, tager imod og tager os             
med på tur rundt på vold og i by.                                                                                                                                                                                             
 

Vi bevæger os rundt til fods! Det betyder ca. 3-4 km 
uden de store udfordringer. Op og ned ad voldene             
kan man evt. selv vælge fra. 
 

12.00  Frokost på Café Mums, hvor vi får serveret   
lækkert smørrebrød. En øl eller vand er inkluderet        
i prisen. 
I frokostpausen kan der måske også blive tid til en 
spadseretur i  "Kanalbyen”. 

         Arrangører : Annie Færch og Kirsten Fisker 



ca 13.30 Vi fortsætter til Depotgården, 
der er Fredericia Kommunes aktivitets-
hus. Her bliver vi vist rundt, og der 
sluttes af med kaffe.  
Hele arrangementet er slut ca. 15.00. 
 

Max 40 deltagere.  
Pris:  medlemmer 155 kr.                                              
ikke-medlemmer 200 kr.  
 

Tilmelding til Erik Jessen   
erik.e.jessen@gmail.com  
fra torsdag 1. sep. til torsdag  8. sept. 
 

Årsmøde tirsdag den 25.oktober 2022 på Kredskontoret                                                          
Jernbanegade 3, 1.sal, 6000 Kolding 

 
10.00              Velkomst ved seniorudvalgsformanden 
10.10              Anders Petersen fortæller om sit liv som lærer og        
       kredsformand 
11.00-11.10  Kredsformand Ravi Willesen orienterer   
 
11.20              Årsmøde 
 

         Foreløbig dagsorden 

1. Valg af mødeleder 

2. Seniorudvalgets beretning, herunder Fraktion 4’s arrangementer i perioden            

 12. oktober 2021 til 25. oktober 2022 

3. Fremlæggelse af regnskab for Fraktion 4’s aktiviteter i 2021 og 2022 

4. Forslag til kommende aktiviteter for kredsens seniorer 

5. Orientering om samarbejdet i Pensionistforum Syd 

6. Valg* af 6 medlemmer og 3 suppleanter til Kredsens Seniorudvalg 2022 - 2024 

7. Hvad sker der i DLF’s Fraktion 4? 

8. Eventuelt 

                                                                                                                                                                                                               
12.30       Fraktion 4 er vært ved en let frokost + 1 øl/vand. Pris for ikke-medlemmer 150 kr.  
 
 

Tilmelding til Erik Jessen  erik.e.jessen@gmail.com fra tirs 4.okt. til tirs 18. okt. 10.00 
 

Valg*  se uddrag af vedtægter på  næste side    

OBS Generelle  regler for tilmelding. Se nærmere på programmets forside. 

 

Arrangører: Bodil Frederiksen og Kirsten Lorenzen 

 

 

Arrangører: Kirsten Fisker og Erik Jessen 
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*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.  

 

 
Sundhedshuset og  Julefrokost på ”Den Hvide Hest” 
torsdag d. 24. november 2022 
 

Sundhedshusets adresse er Sygehusvej 6.         
Vi kan parkere på sygehusets p-pladser. 
 

10.00  Vi får først en rundvisning i sundheds-
huset, og dernæst får vi en lille 
“træningssceance” med gode råd og tips til at 
holde os friske.                                                                              
Vi får også en oversigt over øvelser med hjem. 

  

 

 

Ca. 11.45  bevæger vi os til Restaurant “Den Hvide Hest”. 

(Søndergade 30 A, Parkering i Riberdyb).   

Her serveres en lille julemenu,  incl. øl/ vand og kaffe.  

Ca. 13.30 slutter arrangementet  

 

 

 

 
 

Max 35 deltagere                                                                          
Pris:  medlemmer 275 kr.,  
ikke-medlemmer 300 kr.  
 
Tilmelding til Erik Jessen 
erik.e.jessen@gmail.com   

fra mandag 14. nov. til fredag 18. nov.    Se de generelle regler for tilmelding        

 

 

Arrangører: Bodil Frederiksen og Kirsten Fisker 


