
 

                                  

                                         Årsprogram 2018. 

                                                 Fraktion 4. 

Du sidder nu med vores program for 2018. Vi glæder os til at se dig til et 

eller flere af vores arrangementer. 

Vi har tradition for at sende en reminder i god tid forud for arrangementet og 

beder dig derfor overholde tilmeldingsfristen. Reminderen sendes på mail, 

derfor er det vigtigt, du giver besked til Kredskontoret, hvis du skifter 

mailadresse og telefonnummer.  

Det er også vigtigt, at du bruger det mrk., der står under hver udflugt, når du 

indbetaler. Det er alt sammen med til at lette sekretærens og vores arbejde. 

  Godt nytår og på gensyn.        

Onsdag d. 7. marts kl. 19-22.               
Foredrag ved Jesper Clemmensen.                               
Forfatter af Flugtrute Østersøen og Skyggemand.  

Kom tættere på helte, skurke, ofre og overlevere fra flugtforsøgene 

over Østersøen, gennem DDR og under Berlinmuren.   

Tilmelding i uge 7 til Jytte Sørensen jsholeby@lollands.net eller telefon 

30583406. Mødested: Sophieskolen, lokale ”Pentagon”, Merkur Plads 4, 

Nykøbing F. Pris 50 kr., som indbetales på konto 5359-0000241885 efter 

accept mrk. ”Flugt”. Der er kaffe og kage. 

 

Onsdag d. 11. april kl. 19.30-21.30. 
Musikskolen, Skolegade 3C, 4800 Nykøbing F. 

Fællessang og elegant klaverspil med Finn Jørgensen. 

Tilmelding til Hans  Peter Nielsen 

hpmnielsen@gmail.com eller 20347246 i uge 14. 

Pris 50 kr., som indbetales på konto 5359-0000241885  efter accept mrk. 

”Revy”. Der er også kaffe og kage. 
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Torsdag d. 19. april.   Generalforsamling.         
Nørregadeteatret i Maribo kl. 11.00. 
Dagsorden i henhold til vedtægten. Det er valgår i år, men kom alligevel. 

Kun adgang for medlemmer. 

Efter generalforsamlingen er styrelsen vært ved en let frokost, og det er 

derfor nødvendigt med tilmelding til Dorthe Jørgensen 

doraage@post.tele.dk eller telefon 30351516 i uge 15. 
 

Onsdag d. 2. maj kl. 10. Sydfalster. Kør-selv-tur. 

Fyrsteruten: ”Færgefart i 1000 år”. Turleder Vagn Hansen. Max 30 

deltagere.  
Mødested: Den gamle Købmandsgård, Gedser Landevej 79, 4874 

Gedser. 

Fra 10-12.30 viser Vagn Hansen os nogle spændende steder på Sydfalster og 

fortæller om de mange begivenheder, der har fundet sted. Frokost på 

Toldcafeen kl. 12.30. 

Efter frokost skal vi se Gedser Kirke og evt. et besøg på Det sorte Museum. 

Tilmelding i uge 16 til Kirsten-rasmussen21@sol.dk eller telefon 24821170.  

Pris 50 kr., som indbetales på konto 5359-0000241885 efter accept mrk. 

”Gedser”. 

 

Torsdag d. 7. juni. Geocenter Møn. 
Kør-selv-tur. Max. 25 personer. Vi mødes kl.11.45  til 

frokost i cafe Sommerspiret. Efter frokost viser Holger 

Hedemand rundt i udstillingen fra 13-14. Derefter er der 

mulighed for at tage trapperne ned og op eller nyde 

udsigten fra toppen. 

Tilmelding til Jytte Sørensen jsholeby@lollands.net eller telefon 30583406 

i uge 20.  Pris 150 kr. inkl. frokost/drikkevarer. Beløbet indbetales på 

konto 5359-0000241885 efter accept mrk. ”Møn”. 
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Mandag-onsdag 25.-27. juni. 

Hotel Sixtus Middelfart. Tur til Fyn             

med overnatning på DLF´s mindste kursusejendom. 
Vi starter i Nykøbing og samler op på vej mod Tårs. 

Vi besøger Brenderup Højskole, gåtur i parken ved Hindsgavl, byvandring i 

Middelfart, historisk byvandring i Fredericia og besøger Koldinghus. 

Turen gennemføres ved 25 deltagere og koster 2000 kr. for medlemmer og 

2500 kr. for ikke-medlemmer. Beløbet dækker alle måltider, entreer og 

ophold. Betaling og endeligt program, når/hvis turen bliver til noget. 

Begrænset antal enkeltværelser, så oplys ved tilmelding, hvem man evt. vil 

dele værelse med. 

Tilmelding til Dorthe Jørgensen doraage@post.tele.dk eller telefon 

30351516 i uge 17 mrk. ”Sixtus”. 
 

Fredag d.10. august. Doktor Zivago i 

Hylddalen. Tilmelding til Dorthe Jørgensen                                                                                                                                                                 

doraage@post.tele.dk eller telefon 30351516  i uge 12. Pris 

200 kr., som indbetales på konto 5359-0000241885 efter 

accept mrk. ”Hyld”. Ledsagere er velkomne. 
 

Tirsdag d. 14. august. Tur til København. 
Afgang fra Maribo kl. 8.00 med opsamling i Nykøbing F. kl. 8.30.                                 

Kl. 10.30 Søndermarken, Mindehøjen for 

danske udvandrere. 

Kl. 11.00 Cisternerne, en guidet tur. 

Kl. 12.30 Frokost i Bjælkehuset. Drikkevarer 

for egen regning. 

Kl. 14.00 Jødisk Museum. En guidet tur.                 

Begravelsespladsen i Møllegade. Herrer skal have en hovedbeklædning på. 

Turen er IKKE egnet for gangbesværede pga. stejl, snæver trappe til 

Cisternerne. Dette er fraktionens gratis tur. Ledsagere betaler 300 kr., som 

indbetales på konto 5359-0000241885 efter accept mrk. ”Kbhvn”. 
Tilmelding til Ove Pedersen ove.pedersen@stofanet.dk eller telefon 

24622476 i uge 25.  
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Onsdag d. 12. september kl. 10. Horreby Lyng. 
Med naturvejleder Johnny Madsen. Kør-selv-tur og gratis tur. Mødested: 

Horreby Lyng, P-plads syd Spangvej, 4800 Nykøbing F. Husk tøj, der 

passer til årstiden og vejret. Tempoet passer til seniorer. Der er borde og 

bænke, så madkurven kan medbringes. 

Tilmelding til Kirsten-rasmussen21@sol.dk el. telefon 24821170  i uge 35. 

 

Tirsdag d. 23. oktober. Maribo Domkirke med 

frokost i Pilgrimshuset.              
Kør-selv-tur. Vi mødes kl. 10 foran 

domkirken og får en rundvisning. Derefter går 

vi videre til Pilgrimshuset, hvor vi spiser 

frokost og får fortalt om baggrunden for 

oprettelsen af huset. Efter frokost mødes vi ved 

Birgittaklosteret. Her er kaffe og kage kl. 14, og vi får fortalt om klosteret. 

Tilmelding i uge 40 til Ragnhild Rod ragnhildrod@mail.dk eller telefon 

30572893. Pris pr person 50 kr., som indbetales på konto                    

5359-0000241885  efter accept mrk. ”Maribo” senest d. 13. oktober. 

 

Tirsdag d. 11. december. Julefrokost. 
Julefrokost for medlemmer af fraktion 4 på Kulturværket i Maribo kl. 

13.00. Max. 100 personer. 

Tilmelding med oplysning om skole af hensyn til bordplan i uge 46 til 

Dorthe Jørgensen på telefon 30351516 eller mail doraage@post.tele.dk 

Pris 100 kr., som indbetales på konto 5359-0000241885 efter accept.     
 

Venlig hilsen 

Styrelsen for fraktion 4 

Dorthe Jørgensen, Kirsten Rasmussen, Ragnhild Rod, Hans Peter Nielsen, 

Jytte Sørensen, Ove Pedersen og Anne Kimer. 
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