Årsprogram 2019
Fraktion 4.
Vi håber, du vil finde program 2019 interessant og få lyst til at deltage i et
eller flere af arrangementerne.
Da planlægningen foregår op til et helt år forud for afholdelsen, tages der
forbehold for priserne. Forud for tilmeldingen modtager medlemmer med
mail en reminder.
Forespørgsler rettes til den person, der skal tilmeldes hos og IKKE til
kredskontoret.
Skifter du mailadresse og telefonnr., så husk at give besked til kredskontoret.
Ledsagere er velkomne.

Onsdag d. 23. januar kl.
13.00-15.00. Kør-selv-tur.
Mødested: Fabriksvej 2, 4960 Holeby.
Præsentation af Globen og derefter kaffe og
kage. Max. 50 personer. Ledsagere er
velkomne. Tilmelding fra fredag d. 11.
januar til onsdag d. 16. januar til Dorthe
Jørgensen på mail doraage@post.tele.dk
Bemærk tilmeldingsfristen, der kommer ingen reminder.
Pris 75 kr. pr. person, som efter accept indbetales på konto
5359-0000241885 mærket ”VCC” senest d. 18. januar.

Onsdag d. 6. februar kl. 19-22.
Kør-selv-tur. Gratis tur.
Foredrag ved Ebbe Balck Sørensen, forfatter
af De gyldne år i Reventlowparken 1939-1962.
Kom og hør Ebbe fortælle om sin barndom
og ungdom i Reventlowparken. Max. 50 pers.
Tilmelding i uge 4 til Jytte Sørensen
jsholeby@lollands.net. Mødested: Toreby Forsamlingsgård, Torebyvej
46, 4891 Toreby L. Der er kaffe og kage.

Torsdag d. 4. april. Generalforsamling.
Kulturværket (Nørregadeteatret) i Maribo kl. 11.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Kun adgang for medlemmer. Efter
generalforsamlingen er styrelsen vært ved en let frokost, og det er
derfor nødvendigt med tilmelding til spisning i uge 11 til Dorthe
Jørgensen på mail doraage@post.tele.dk

Tirsdag d. 9. april – kl. 19.30-21.30.
Musikskolen, Skolegade 3C, 4800 Nykøbing F.
Fællessang og elegant klaverspil med Finn
Jørgensen.
Tilmelding til Hans Peter Nielsen på mail
hpmnielsen@gmail.com i uge 12. Pris 75 kr.,
som efter accept indbetales på konto 53590000241885 mrk. ”Sang” senest 25. marts. Der er kaffe og kage.

Lørdag d. 27. april kl. 15.30. Sprøjtehusteatret.
One Shot of History. En forestilling med Michael Jacksons
mange store hits. Kulturforsyningen, Voldgade, Nykøbing. Tilmelding
til Dorthe Jørgensen på mail doraage@post.tele.dk i uge 8.
Pris 100 kr., som efter accept indbetales på konto 5359-0000241885
senest d. 25. februar mrk. ”One Shot”.

Torsdag d. 2. maj. Frederiksdal Gods. Kør-selv-tur.
Frederiksdalsvej 30, 4912 Harpelunde. Vi mødes kl. 10.45 på
parkeringspladsen. Vi får en rundvisning og nogle smagsprøver.
Pris 100 kr. pr. person, som efter accept indbetales på konto
5359-0000241885 mrk. ”Frederik” senest d. 6. april.
Tilmelding til Ragnhild Rod på mail ragnhildrod@mail.dk i uge 13.

Tirsdag d. 28. maj kl. 10.00. Kør-selv-tur.
Mødested: Der hvor Hannenovvej krydser Virketvej.

Virket Vold med museumsinspektør Marie Brinch.
Derefter smørrebrød på Pomle Nakke Traktørsted. Drikkevarer for
egen regning. Tilmelding i uge 20 til Kirsten Rasmussen på mail
kirsten-rasmussen21@sol.dk
Pris 50 kr. som efter accept indbetales på konto 5359-0000241885 mrk.
”Virket” senest 20. maj.

Tirsdag-torsdag d. 25.27. juni.
Hotel Storebælt, Nyborg.
Turen starter i Nakskov og vi samler
op på vej mod Sjælland. Vi har endnu
ikke planlagt turen i detaljer, men vi
forestiller os, at vi skal se følgende:
Tirsdag i/omkring Kerteminde:
Johannes Larsen museet, rundvisning
i Kerteminde og Ladbymuseet.
Onsdag: rundtur til forskellige
destillerier.
Torsdag: Rundvisning i Nyborg.
Vi overnatter på Hotel Storebælt, hvor vi også spiser aftensmad og
morgenbuffet.
Pris for medlemmer 2000 kr., ledsagere 2500 kr. Beløbet dækker alle
måltider, entreer og ophold. Betaling og endeligt program følger,
når/hvis turen bliver til noget. Vi gennemfører ved 25 deltagere.
Begrænset antal enkeltværelser, så oplys ved tilmelding, hvem du evt.
vil dele værelse med.
Tilmelding i uge 19 til Dorthe Jørgensen på mail doraage@post.tele.dk
mrk. ”Nyborg”.

Torsdag d. 15. august. Tranekær Slot og
Langelandsfortet med omvisning. Max. 70 personer.
Dette er fraktionens gratis tur.
Vi starter i Nykøbing kl. 07.30 og samler op på vej til Tårs, hvor færgen
sejler kl. 9.15. Derefter kører vi til
Tranekær Slot, hvor vi deler os i to hold.
Hold 1 får en rundvisning på slottet kl.
10.30, mens hold 2 går en tur i parken og
kl. 11.45 bytter vi.
Kl. ca. 13 er der frokost i restaurant
Generalen. Drikkevarer for egen
regning.
Efter frokost kører vi til Langelandsfortet, hvor der er rundvisning kl.
15.15. Vi bliver delt i 2-3 hold.
Ledsagere betaler 400 kr., som efter accept indbetales på konto 53590000241885 mrk. ”Lange” senest 11.juni.
Tilmelding til Ragnhild Rod på mail ragnhildrod@mail.dk i uge 23.

Tirsdag d. 17. september kl. 13.00-15.00.
Femern Bælt. Kør-selv-tur. Foredrag om Femern
Bæltforbindelsen.
Vi hører om fra start til nu:
foredrag, plancher, billeder m.m.
Efter foredraget kører vi til
udstillingsplatformen, hvor vi får
et indblik i, hvor forbindelsen går
i land.
Mødested: Femern Infocenter,
Vestre Kaj 50 C, Rødbyhavn.
Max. 50 personer. Gratis tur.
Kaffe og kage.
Tilmelding til Jytte Sørensen på mail jsholeby@lollands.net i uge 36.

Tirsdag d. 9. oktober kl. 13.00. Kør-selv-tur
Vingårdsbesøg på Østergaard Vinmageri,
Vestre Landevej 198, 4952 Stokkemarke. Rundvisning på vingården,
vinmark og vineri, inklusive smagning af vingårdens vine samt tapasanretning fra Tholin. Antal personer: 35. Pris: 150 kr., som efter accept
indbetales senest d. 27. september på konto 5359-0000241885 mrk.
”Vin”.
Tilmelding til Kirsten Rasmussen på mail kirsten-rasmussen@sol.dk
i uge 38.

Mandag d. 2. december. Julefrokost kl. 13-17.
på Kulturværket i Maribo for medlemmer af Fraktion 4.
Tilmelding med oplysning om skole i uge 46 hensyn til
bordplan til Dorthe Jørgensen på mail doraage@post.tele.dk
Max. 100 personer. Pris 100 kr, som efter accept indbetales
på konto 5359-0000241885 mrk. ”Jul” senest d. 20. november

Ret til ændringer forbeholdes.
HUSK AT: tilmelde i den periode, der er nævnt ved
arrangementet og at betaling først skal ske efter accept.
I bedes ligeledes huske vores dagligdag, og de aftaler, vi
har med andre personer omkring arrangementerne, så
husk venligst tilmeldingsfristen.

Venlig hilsen Fraktion 4 Lolland Falsters Lærerforening.
Dorthe Jørgensen, Kirsten Rasmussen, Ragnhild Rod,
Hans Peter Nielsen, Jytte Sørensen, Ove Pedersen og Anne Kimer.

