PROGRAM 2020.
Fraktion 4
Vi ønsker alle et

Godt Nytår med tak for

samarbejdet i 2019.
Hermed programmet med aktiviteter for Fraktion 4 for hele år 2020.
Programmet ligger desuden på kredsens hjemmeside – dlf.org-kreds 68 –
fraktion 4.
I får desuden en reminder i god tid inden arrangementet med oplysning om
tilmelding og andre praktiske oplysninger. Ledsagere er i de fleste tilfælde
velkomne. Da planlægningen foregår op til et helt år forud for afholdelsen,
tages der forbehold for priserne. Evt. forespørgsel rettes til den person, der
skal tilmeldes til og IKKE til kredskontoret.

Torsdag d. 6. februar kl. 19.00-21.30.
”Lyd på lærredet – sange fra filmen” med John
Wismarch i Toreby Forsamlingsgård, Torebyvej
46, 4891 Toreby L. Tilmelding til Hans
Peter Nielsen i uge 3 på mail
hpmnielsen@gmail.com Pris 75 kr., som
efter accept indbetales på konto 5359-0000241885
mrk. ”Sang” senest d. 20. januar.
Der er kaffe og lagkage og sang og musik.

Tirsdag d. 21. april 2020. Generalforsamling.
Generalforsamling på Kulturværket
(Nørregadeteatret) i Maribo kl. 11.00. Det
er valgår i år. 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 12 til Dorthe
Jørgensen på mail doraage@post.tele.dk

Onsdag d. 13. maj kl. 10.30-14.30. Kør-selv-tur.
Dodekalitten og Den fuldkomne Fisker i
Onsevig. Antal personer 50. Vi mødes i
Kragenæs kl. 10.15, hvor bilerne parkeres,
og vi går op til Dodekalitten. Kl. 10.30 vil
Hanne Møller fortælle om Dodekalitten.
Derefter kører vi til Onsevig, Byskovvej 42,
4913 Horslunde, hvor der er frokost kl. 13.
Drikkevarer for egen regning, og der betales
kontant. Tilmelding til Ove Pedersen på
mail til Ove.pedersen@stofanet.dk i uge 14.
Pris 300 kr, som efter accept indbetales på konto 53590000241885 mrk. ”Dode” senest 26. april.

Onsdag d. 3. juni kl. 13-16. Labyrinter i
Kalvehave, Hovedgaden 12, 4771 Kalvehave. Kør-selv-tur.
Kalvehave Labyrintpark er 20.000 m2 med labyrinter, store
spil og hjernevridere, som udfordrer stedsansen, den logiske
sans og helt sikkert også den humoristiske sans.

Efeu-labyrinten er den ultimative labyrintoplevelse.
Der er brugt 18 km brædder og stolper og 60.000 skruer.
Hampton Court-labyrinten er en kopi af den 300 år gamle
labyrint i England. Bonus-labyrinten er til ro og fordybelse.
Antal personer: 40. Tilmelding til Kirsten Rasmussen på mail
kirstenrasmussen21@sol.dk i uge 20. Pris (entre) 100 kr., som
efter accept indbetales på konto 5359-0000241885 mrk. ”Lab”
senest den 25. maj. Vi giver kaffe og kage i Labyrintens café.

Tirsdag-Torsdag d. 23.-25. juni 2020.
Turen går til Mecklenburg-Vorpommern.
Haraldskær blev det ikke, men Benny Kruse har lavet et forslag
til en tur til Nordtyskland til os.
Vi sejler med Gedser-Rostockfærgen og kører mod Barth, hvor
vi skal bo på Hotel Speicher, der
er indrettet i en gammel kornsilo.
På vejen besøger vi bl.a jagtslottet i Gelbensande, derefter
gennem Rostocker Heide til
Wustrow og sejler med udflugtsbåd til Born. Det tager ca. 1
time. Vi ankommer til hotellet sidst på eftermiddagen.
På 2. dagen kører vi til Greifswald, hvor man i 2016 indviede en
port til Østersøen, kører over Usedom til Peenemünde.
På 3. dagen kører vi til Rostock, hvor der bliver tid på egen
hånd. Efter frokost kører vi til Bad Doberon og derefter
gennem Warnemünde tilbage til Rostock.
Turen koster 2985 kr. pr. person v/30 deltagere. Indkvartering i
dobbeltværelse.Tillæg for enkeltværelser 350 kr. Drikkevarer
for egen regning.
Tilmelding i uge 11 til Dorthe Jørgensen på mail
doraage@post.tele.dk mrk. “Tyskland”. Ved accept betales et
depositum på 500 kr. Restbeløb betales senest 1. juni.
Yderligere program og oplysninger følger, når/hvis turen bliver
til noget.

Tirsdag d. 11. august i Hylddalen,
Spillemand på en tagryg. Der er
reserveret 40 billetter. Tilmelding til Dorthe
Jørgensen på doraage@post.tele.dk i uge 13.
Pris 250 kr., som efter accept indbetales på konto 53590000241885 mrk. ”Hyld” senest d. 30 marts.

Mandag d. 17. august. Max. 70 personer.
Turen går til København. (Årets gratis tur for
medlemmer)

Besøg på Arbejdermuseet og Assistenskirkegården.
Vi starter i Nakskov kl. 06.30 og samler op i Maribo,
Sakskøbing og Cementen, Nykøbing.
Kl. 9.45 guides vi på Assistenskirkegården.
Derefter køres der til Arbejdermuseet, hvor
der kl. 11.30 serveres en frokostplatte med
en lille genstand i Café og Ølhalle. Kl. 13 er
der omvisning i de tre faste udstillinger
”Industriarbejdet”, ”Familien Sørensen” og
”1950´erne”. Efterfølgende lidt tid på egen hånd på museet,
inden vi kl. 15 kører sydpå. Hjemkomst Cementen ca. kl. 17 og
Nakskov ca. kl. 18. Tilmelding i uge 25 til Hans Peter Nielsen på
mail hpmnielsen@gmail.com Pris for ledsagere 400 kr., som
efter accept indbetales på konto 5359-0000241885 mrk.
”KBH20” senest 19. juni.

Sejltur med Ida. Max. 98 personer.
Vi planlægger en aftensejlads med færgen
Ida i uge 38. Endelig aftale om ugedag
følger. Medbring evt. madkurv og
drikkelse. Tilmelding til Hans Peter
Nielsen på mail hpmnielsen@gmail.com i
uge 35. Pris 75 kr., som efter accept indbetales på konto 53-590000241885 mrk. ”Ida” senest d. 8. september.

Onsdag d. 4. november kl. 13-15. Gratis tur.
Vi mødes ved Vejdirektoratets besøgscenter, Masnedø,
Brovejen 16B, 4760 Vordingborg. Der er en times foredrag om
byggeriet af den nye Storstrømsbro og
derefter er der også mulighed for at se
udstillingen om bygværket.
Min. 15 og max. 30 personer.
Tilmelding til Ove Pedersen på mail
ove.pedersen@stofanet.dk i uge 43.

Torsdag d. 3. december. Julefrokost kl. 13-17.
på Kulturværket i Maribo for medlemmer af Fraktion 4. Max.
100 personer. Tilmelding med oplysning om skole af
hensyn til bordplan til Dorthe Jørgensen i uge 45 på
mail doraage@post.tele.dk Pris 100 kr., som efter
accept indbetales på konto 5359-0000241885 mrk.
”Jul” senest d. 9. november.
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
tilmeldings-og betalingsfristen. Skifter du mailadresse og/eller
telefonnummer, så husk at give besked til Kredskontoret .
Venlig hilsen Fraktion 4 Lolland-Falsters Lærerforening.
Dorthe Jørgensen, Kirsten Rasmussen, Ragnhild Rod, Hans Peter
Nielsen, Jytte Sørensen, Ove Pedersen og Anne Kimer

