
PROGRAM 2022 
Midtvendsyssel Lærerkreds 

Grønnegade 52, 9700 Brønderslev  

Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org 

Midtvendsyssel Lærerkreds 

Fraktion 4 

 

 Højskoledag 17. marts 
 
 Vraa Højskole 
 

 
Skarrildhus 9. til 10. maj 

 
 

 
 
Frederikshavn 
Torsdag 1. sep-
tember 

 

Julekomsammen 23. november.  
Jesper Grønkjær  
Smilets ambassadør 

 



Praktiske oplysninger 
Tilmelding  

1. Pr. e-mail til 150@dlf.org eller  
2. Pr. telefon, hvis du ikke kan bruge e-mail 

Bemærk, at kontoret ikke modtager tilmeldinger om fredagen. 

Betaling  
Bankoverførsel til Lån og Spar Bank  
Reg.nr. 0400 konto 1050006667. 
På bankoverførslen anføres navn på deltager/e samt arrangementets 
overskrift og eventuelt påstigningssted.  
Ved begrænset deltagerantal gælder princippet først til mølle. Du får 
kun besked, hvis det arrangement, du tilmelder dig, er overtegnet 
eller aflyst. I disse tilfælde returneres indbetalt beløb.  
Det er tilladt at tage en ledsager med til vore arrangementer; 
men da kredsen yder tilskud betalt af medlemskontingentet, gives 
der størst tilskud til medlemmer. 
BEMÆRK!!! Vi bor i et stort område. For at mindske transport-
tiden er antallet af opsamlingssteder mindsket på ture, hvor dette 
er mest praktisk. Det kan desværre somme tider være nødvendigt 
at benytte et andet opsamlingssted end normalt. 
 

Ønsker du yderligere information om det enkelte arrangement, bedes 
du henvende dig til kontaktpersonen, som er anført nederst på siden. 

Har du gode ideer til næste års program? Henvend dig til udvalget.  
. 

Velkommen til sæsonen 2022 
 

Gem programmet, det dækker hele 2022 
Arrangementerne annonceres også på www.dlfkreds150.dk   
Ændringer kan forekomme, så hold øje med kredsens hjemmeside.  
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HUSK: tilmelding gælder først ved betaling. 
Overhold tilmeldingsfristen!!! Af  hensyn til arrangørerne kan vi 
ikke foretage ændringer i tilmeldingerne efter fristen. 
Ved afbud efter tilmeldingsfristen tilbagebetales kun halvdelen af 
beløbet. 
Ved udeblivelse uden afbud returneres pengene ikke. 



Slut på vinteren: et godt tilbud. Vi har været der før, og 

det var en god oplevelse, derfor prøver vi at gentage 

det:  
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.Kære medlemmer af fraktion 4! 
 
Får det da aldrig ende med den corona? 
Vi håber det, om ikke før, så siden. 
Derfor vover vi at udsende dette program, dog med det forbe-
hold, at der måske alligevel er noget, der ikke kan lade sig gøre. 
 
Derfor: Læs programmet, MELD JER TIL, og vær forberedt på 
ændringer. Men FØRST OG FREMMEST 
 

                VELKOMMEN TILBAGE 
 

Torsdag den 17. marts 
Højskoledag 

Vraa Højskole 

10:00 velkomst og sangtime 
10:45 Rundvisning/højskolens historie 
11:30 Frokost 
12:30 Rundvisning i kunstbygningen Engelundsamlingen 

Tilmelding senest onsdag d. 16. februar.  

Pris: 150 kr. Ikke-medlemmer:  175 kr. 

Ansvarlig : Ida Overhold fristen! 



 

Program: (ret til ændringer forbeholdes) 
Dronninglund kl. 7.30, Hjallerup kl. 7.45, Brønderslev kl. 8.05, 
Aabybro kl. 8.30, Brovst kl. 8.50, Fjerritslev kl. 9.10 
Opsamling: Alle steder opsamling ved rutebilstationen 
Kaffe undervejs. 

 
 
 
 
 

Via Thyholm til Flamingoparken i Vemb,  
Skærum Mølle  
Indkvartering  på Skarrildhus. Aftensmad  
    

2. dag:  
Morgenmad Afgang.  
Vestervig Kirke, Lodbjerg Fyr og Lodbjerg Kirke 
 
 
 
 
Frokost på Stenbjerg Kro 

Forår på Skarrildhus 
Se rhododendronparken i blomst 

Mandag d. 9. maj til tirsdag den 10. maj 
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Ansvarlig: Vinna og Ida 

Deltagere modtager udførligt program før turen.  

Pris: 975 kr. for medlemmer og 1275 kr. for ikke-medlemmer. 

Tillæg for enkeltværelse 200 kr.  

Tilmelding senest onsdag 2. marts.  

Tilmelding efter fristen ikke mulig 

Med i prisen: Alle måltider, overnatning  og entré 

Deltagerantal  max 45  

Overhold fristen! 
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Frederikshavn 
Torsdag den 1. september  

 

Pris for bus, entreer, rundvisninger, frokost og kaffe. 

Medlemmer: 400 kr. Ikke-medlemmer: 450 kr. 

Tilmelding senest onsdag 17. august 

Program: (ret til ændringer forbeholdes) 
Opsamling: Fjerritslev kl. 8:00, Brovst kl. 8:20, Aabybro kl. 8:40, 
Brønderslev kl. 9:05 
Alle steder opsamling ved rutebilstationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kl. 10:00: Krudttårnet, Tordenskjold og Frederikshavn Kirke 
Kl. 13:00: Bangsbo, frokost ”Dagens husmandskost” i Restaurant 

Møllehuset.  
Efter frokost køres til Bangsbo Fort med guidet rundvis-
ning 

Kl. 15:30: Hjemtur  

Ansvarlig: Vinna  
Overhold fristen! 



Julearrangement  
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Overhold fristen! 

9.30:  Kaffe med rundstykker 
 

10.00:  Jesper Grønkjær 
Smilets ambassadør 
Jesper Grønkjær har gjort det til sin mission at drage ud til klodens 
fjerneste afkroge, for at vise at smilet er det sprog vi alle taler.  
Han har en særlig evne til at få folk til at åbne sig op. Han mødes 
med narkomaner, præster, politikere, kræftpatienter og mange andre. 
Hør blandt andet om hans møde med den frygtede kvindelige mas-
semorder “Hun-Djævelen”, med 400 liv på samvittigheden. 
Jesper balancerer skarpt mellem humor og seriøsitet i sit møde med 
fremmede mennesker. Det bliver hver gang til hjertevarme samtaler, 
som han efterfølgende videregiver i sine bøger, foredrag og tv-
dokumentarer. 
I 25 år har han rejst verden rundt og samlet personlige beretninger. 
Han har besøgt indianere, munke, kannibaler, gangstere og beduiner. 
Han er nu optaget i ”Eventyrernes Klub” blandt nogle af de mest le-
gendariske globetrotter. 
Jesper ved hvad der sker, når man møder verden med smil, fremfor 
med skepsis. Han bliver kaldt Smilets Ambassadør og når du har 
hørt hans foredrag, så vil du vide hvorfor! 

Pris: 275 kr. Ikke-medlemmer 300 kr.  

Tilmelding senest onsdag 26. oktober. 

Ansvarlig: Vinna og Ida 

 

Frokost 
Beretning og valg af udvalg 

Onsdag den 23. november kl. 9.30 til 14 
Skovsgård Hotel,  

Hovedgaden 26, Skovsgaard 
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Fraktion 4 udvalget (Pensionistudvalget) 

Udvalget har to opgaver : 
1. at tilbyde nogle gode oplevelser til medlemmerne i form af fore-

drag, udflugter eller lign, så både det kulturelle og det sociale 
bliver tilgodeset. 

2. at holde kontakten mellem DLF og kredsens pensionister.  

 
Udvalget har lige nu 4 medlemmer:  
Vinna Møller:   
Ida Larsen:   
Frits Pedersen:   
Kjeld Svendsen 

Der er valg til udvalget hvert andet år. Der er valg i forbindelse 
med arrangementet i december. Mød op, og lad dig vælge. Nye 
udvalgsmedlemmer med ny inspiration ses gerne. 
Arrangementer bekendtgøres i dette program eller ved invitationer 
på kredsens hjemmeside www.dlfkreds150.dk eller via Nyheds-
brevet fra kredskontoret til medlemmer, der har tilmeldt sig.  
Midtvendsyssels Lærerkreds har godt 300 medlemmer i fraktion 4. 

Tilmelding senest mandag  28. februar.  Fortæring gratis 

Dagsorden kan ses på kredsens hjemmeside  
http://www.dlfkreds150.dk/information/generalforsamling 

Generalforsamling 2022 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling  

Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 17 

På Hotel Phønix, Bredgade 17, Brønderslev 

Du modtager programmet i år og fremover, fordi vi 
heldigvis igen må sende ud til alle fraktion 4 medlem-
mer.  



NB!!! Husk at give kredsen din mail-adresse, hvis du vil have lø-
bende meddelelser fra kredsen og Fraktion 4 udvalget. 

 

Se Folkeskolen ca. uge 8 

Som medlem af DLF har du fordele som: 

- mulighed for deltagelse i et af de 4 årlige seniorkurser 

- mulighed for deltagelse i Nordisk Pensionisttræf – DLF giver et tilskud på 1400 kr. 

- medlemsbladet Folkeskolen tilsendt hver 14. dag 

- mulighed for at leje foreningens sommerhuse og ferielejligheder til nedsat pris 

- mulighed for ophold på foreningens kursusejendomme (Sinatur) til nedsat pris 

- fastholdelse af medlemskab af Gruppeliv til 70 år 

- mulighed for lån i Tjenestemændenes Låneforening 

- udlejningsboligerne i Teglgården ved Middelfart 

- mulighed for at blive medlem hos Forbrugsforeningen 

- oprette en rentefordelagtig konto i Lån og Spar 

- mulighed for at deltage i kredsens seniorarrangementer  

- kontingentfrihed fra 75 år, muligvis senere, eftersom pensionsalderen ændres 

Men først og fremmest er du også, efter du er gået på pension/efterløn, med i et soli-

darisk fællesskab med såvel aktive som pensionerede kolleger. Gå ind på 

https://www.folkeskolen.dk/faglige-netvaerk/laerersenior/ 

DLF afholder fire seniorkurser i 2022 
Det endelige program er ikke færdigt endnu. Der bliver formodent-
lig tale om følgende kurser: 
Sidst i juni på Frederiksdal: Politik og Christiansborg  
Først i juli på Gl. Avernæs: Sang, musik og lokalhistorie  
Først i juli på Gl. Avernæs: Film 
Midt i juli på Skarrildhus: Kunst og kultur  
Disse kurser er gratis for medlemmer. 
      

Desuden afholdes Nordisk Pensionisttræf først i juni i et nordisk 
land.  Her er der en vis egenbetaling.  
     

Kurserne annonceres i Folkeskolen  ca. uge 8, og de søges hos DLF 
Centralt Ansøgningsskema hentes på Danmarks Lærerforenings 
hjemmeside http://www.dlf.org/medlem. 
Kredsen har ikke noget med disse kurser at gøre. 
De er meget populære, så det er ikke sikkert, man kommer med før-
ste gang, man søger; men prøv alligevel. 


