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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).   

OBS  Skriv ved tilmelding, hvis du/I ønsker kørelejlighed 

Arrangementskalender Dato Tilmeldingsperiode 

Vejen Kunstmuseum/Alfa Bryghus tors. 2. feb. tors. 19. jan.- tors. 26. jan. 

Damaskvæveriet i Kolding ons. 1. marts ons. 15. feb. - ons. 22. feb. 

Kredsens generalforsamling fre. 17. marts  

Bustur: Filsø & Museet Flugt  tir.  18. april tors. 30. marts - ons. 5. april 

Baldersbæk Plantage/Agerbæk Hotel tors. 25. maj ons. 10. maj - ons. 17. 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 

Anna Lene Christensen  
Referent 
anna-christensen@outlook.dk 
Tlf. 4162 3105 
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Tur til Vejen Kunstmuseum og Alfa Bryghus og Brasserie, torsdag 2. feb. 2023 

Kunstmuseet har adressen Østergade 4. Her mødes vi kl. 10.00  
 

Kørsel i privatbiler, skriv ved tilmelding, hvis 
kørelejlighed ønskes.                                              
Mulighed for parkering: I Østergade langs 
med museet eller P-plads ved den gamle    
Vejen Hal, Fuglsangsalle 10. 
 

Marianne Roland Munch vil fortælle om mu-
seets historie og udvikling frem til i dag efter 
ombygning og renovering. Herefter er der tid 
til at se sig om, bl.a. i nyophængt udstilling. 

Derefter tager vi videre for at spise frokost 
på  Alfa Bryghus og Brasserie, Vestergade 
4a, hvor vi mødes 12.45. (Afstand fra mu-
seet til Alfa Bryghus er en lille km).  
Brasseriet har til huse i Alfa Margarines hi-
storiske bygninger. Det skal vi høre mere 
om på stedet.  
 

 

ELEVATOR 

Tilmelding til Erik Jessen erik.e.jessen@gmail.com torsdag 19. januar - torsdag 26. januar 

Se de generelle regler for tilmelding  Arrangører: Anna Christensen og Bodil Frederiksen 

 Besøg hos Georg Jensen Damask, onsdag d. 1.marts 2023  
Dieselvej 1, Kolding  
 

Vi mødes på parkeringspladsen ved Georg Jensen kl. 17.45  
Hos Georg Jensen får vi fortalt virksomhedens historie.                               
Der serveres en lille forfriskning, og butikken er åben. 
Arrangementet slutter ca. 19.30  
Max 20 deltagere. Pris 25 kr. for alle deltagere. 
Tilmelding til Erik Jessen erik.e.jessen@gmail.com 15.feb. - 22.feb.  

Se de generelle regler for tilmelding  

Arrangører: Bodil Frederiksen og Kirsten Lorenzen 

OBS! Ved tilmelding vælges menu 

 

1 Salat med laks, spidskål, blomkålscrudite  
2 Salat med Kongeå kylling, spidskål, blomkåls-  

crudite  
3 Burger ost, bacon  
 

Hertil 1 stk. drikkevare, som er med i prisen. 
Max 30 deltagere                                                          

Pris i alt medlem: 250,-. ikke-medlem: 300,-   

 



Bustur til Filsø og Museet ’Flugt’ i Oksbøl, tirsdag d. 18. april 2023. 

 
8.30 Afgang med bus fra Ejlersvej.                      
I bussen serveres kaffe og rundstykker. 
 
9.45 Ankommer vi til Filsø.                                        
Her vil naturvejleder, Sven Bødker, tage os 
med på en ca. 4 km lang tur ved Filsø.                
Han fortæller bl.a. om fugleliv og om Aage 
V. Jensens Fond, som har gjort det muligt 
at føre naturen tilbage i området. 
 

Medbring fornuftigt fodtøj og overtøj.       
 

11.45  Vi kører mod det nye museum, 
’Flugt’, i Oksbøl. 
12.15  Vi spiser frokost i museets cafe.                             
I prisen er indeholdt 2 stk. uspecificeret 
smørrebrød og en øl/vand/most. 
13.15  Vi  får en fælles introduktion til 
museets samlinger. 
13.30  Vi går selv rundt i museet med 
autoguide  
 

15.00  Besøget slutter, og vi sætter næ-
sen mod Kolding, hvortil vi forventes at 
ankomme kl. 16.15. 
 

Max 50 deltagere. 
 

Pris medlemmer kr. 375, -                                     
ikke medlemmer kr. 425,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

Tilmelding til Erik Jessen  erik.e.jessen@gmail.com  
fra torsdag d. 30. marts til onsdag d. 5. april. 
 
Se de generelle regler for tilmelding  

Arrangører: Kirsten Fisker og Erik Jessen 
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 Tur til Baldersbæk Plantage og Agerbæk Hotel,             
torsdag d. 25. maj 2023, kl. 10.30 
 

Kørsel i privatbiler (fra Kolding ca. 50 km).                                           
Skriv ved tilmelding, hvis kørelejlighed ønskes.  
 

OBS Palæet Baldersbæks adresse: Baldersbækvej 33, Hov-
borg. Den offentlige P-plads ligger på vejens modsatte side. 
 

Vi får en guidet rundvisning ved Ilse Due, der kommer ind  
på emner som Hedeselskabet og Københavnerplantører. 
Desuden fortælles om selve ”Slottet”, som Baldersbæk  
blev kaldt  i folkemunde. I området er der flere skulpturer  
af Anders Bundgaard, skaberen af bl.a. Gefionspringvandet.  
Én af disse skulpturer afbilder plantør Holger Petersen, og 
der fortælles om hans baggrund og historie. 
 

Nu danner stedet ramme om sommerophold for plantørens efterkommere, og for få år 
siden blev hele parkanlægget renoveret. Dét hører vi også om.  

Ca. 12.15  kører vi fra Baldersbæk til Agerbæk Hotel, hvor vi spiser frokost: 
2 stk. uspecificeret smørrebrød med 1 stk. drikkevare, øl eller vand 
  

grusvej 

Palæet Baldersbæk,  
Baldersbækvej 33 

P-plads 

Baldersbækvej 

Max 35 deltagere 

Pris for medlemmer:  175,- 

For ikke medlemmer: 200,- 

 

Tilmelding til Erik Jessen 
erik.e.jessen@gmail.com  
 
ons. 10. maj - ons. 17. maj 

 
Se de generelle regler for 
tilmelding  

Agerbæk Hotel har adressen  
Storegade 7, 6753 Agerbæk.    
Der er parkering bag hotellet             
(på billedet anes en bil) eller               
på en offentlig parkering over- 
for på modsatte side af krydset. 

 

 

 

Arrangører: Kirsten Lorenzen og Ingrid Majgaard 

Treherreds stenen, hvor Slaugs, Malt 
og Skads herreder mødtes ved  
Holme å.  Nu Billund, Vejen og                      
Varde kommuner 
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