Årsprogram 2021.
Fraktion 4

Godt nytår.
Vi håber, I alle er kommet godt igennem nytåret og er parate til at tage fat i
et nyt og bedre år end det, vi oplevede i 2020.
Vi er godt klar over, at Coronaen ikke er forsvundet, men vi forsøger os
alligevel med nogle tilbud, som vi håber, I vil tage godt imod og som
forhåbentlig ikke bliver aflyst. Der er en del genbrug fra året 2020, men også
nye tiltag.
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. Tilmeldelsesfristen bedes overholdt.

Torsdag d. 14. januar kl.13.00 Visual Climate Center.
Kør-selv-tur.
Mødested: Fabriksvej 2, 4960
Holeby. Max. 32 personer.
En times præsentation ved
Globen giver et spændende indblik i klima-forandringernes
påvirkning af vores jordklode.
Efter foredraget er der kaffe og kage. Tilmelding i uge1 (4.1-10.1) til
Jytte Sørensen på jsholeby@lollands.net
Pris pr. person 75 kr., som efter accept indbetales på konto
5359-0000241885 mrk. ”VCC” senest d. 10.1.

Onsdag d. 24. februar kl. 19.30-22.00.

Max. 30 personer.
Sangaften med Birgitte Hansen i Musikskolens koncertsal, Skolegade
5, 4800 Nykøbing. ”Fra Grundtvig til Kim Larsen.”
Tilmelding til Hans Peter Nielsen på hpmnielsen@gmail.com i uge 6.
(8-14.2) Pris: 50 kr. incl. et glas vin og kransekage. Betaling efter
accept på konto 5359-0000241885 mrk. ”sang” senest d. 14. februar.

Onsdag d. 10. marts kl. 13-15.30.

Kør-selv-tur. Max. 50 pers.
Gratis foredrag om Femern Bælt tunnelen og besøg i udsigtstårnet.
Forhåbentlig skal vi være i det nye bygherrecenter (tidl. Danhotel),
Havnegade 2-4, Rødbyhavn. Vi skal høre og se om tilblivelsen af
Femern forbindelsen. Til foredraget er der kaffe og kage.
Herefter kører vi til
udsigtstårnet,
hvor vi kan se, hvor langt byggeriet er nået. Udsigtstårnet står
for
enden af Gl. Badevej,
Rødbyhavn.
Tilmelding til Ove Pedersen på
mail ove.pedersen@stofanet.dk i
uge 8 (21.-28.2.)

Mandag d. 26. april 2021.
Generalforsamling på 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 12 (22.-28.3.) til
Dorthe Jørgensen på mail doraage@post.tele.dk

Tirsdag d. 11. maj kl. 10.30. Kør-selv-tur.
Dodekalitten og Den Fuldkomne fisker
i Onsevig. Max. 50 pers. Vi mødes i Kragenæs
kl. 10.15, (p-plads) og vi går op til Dodekalitten.
Der er handicap parkering på Glentehøjvej, tæt
på Dodekalitten. Handicap p-kort er påkrævet.
Kl. 10.30 vil Hanne Møller fortælle om
Dodekalitten, om baggrunden for værkets
historie og tilblivelse. Derefter kører vi til
Onsevig, Byskovvej 42, 4913 Horslunde, hvor der er frokost kl. 13.
Drikkevarer for egen regning. Kontant betaling.
Tilmelding til Ove Pedersen på mail:
ove.pedersen@stofanet.dk i uge 16. (19.-25.4)
Pris 300 kr. pr. person, som efter accept indbetales
på konto: 5359-0000241885 mrk. ”Dode” senest 25.
april.

Torsdag d. 27. maj 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 kirsten-rasmussen21@sol.dk
i uge 18.(3.-9.5,) Pris (entre) 100 kr., som efter accept indbetales på
konto
5359-0000241885 mrk. ”Lab” senest den 9. maj.
Vi giver kaffe og kage i Labyrintens café.

Tirsdag -torsdag d. 15.-17. juni.
Hotel Skarrildhus.
Vi har reserveret et antal værelser på det
smukke Skarrildhus, hvor vi skal overnatte og spise aftensmad og
morgenbuffet. Pris for medlemmer 2000
kr. og for ikke- medlemmer 2500 kr. Beløbet dækker alle måltider,
entreer og ophold. Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding i uge 11(15.3-21.3) på mail til Dorthe Jørgensen på mail
doraage@post.tele.dk mrk. “Skarrildhus”.
Begrænset antal enkeltværelser, så oplys venligst ved tilmelding, hvem
du evt. vil dele værelse med. Vi gennemfører ved 20 tilmeldinger.
Betaling, når vi ved, om turen bliver til noget og senest 1.4., hvorefter
vi også planlægger turen i detaljer.

Tirsdag d. 10. august i Hylddalen, Maribo.
Der er reserveret 40 billetter. Tilmelding til
Dorthe Jørgensen på doraage@post.tele.dk i uge
17. (26.4-2.5) Pris 250 kr. for medlemmer og 300
kr. for ikke-medlemmer, som efter accept
indbetales på konto 5359-0000241885 mrk. ”Hyld” senest d. 2.maj.

Mandag d. 30. august. Max. 45 personer.
Turen går til København. (Årets gratis tur for medlemmer)
Besøg på Arbejdermuseet og Assistens kirkegården.
Vi starter på Nakskov Station kl. 06.30 og samler op på
Maribo Station, Sakskøbing Station og Cementen,
Nykøbing.
Kl. 9.45 guides vi rundt på
Assistens kirkegården.
Derefter køres der til Arbejdermuseet, hvor
der kl. 11.30 serveres smørrebrødsbuffet 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 er der lidt tid på

egen hånd på museet, inden vi kl. 15 kører sydpå. Hjemkomst
Cementen ca. kl. 17 og Nakskov ca. kl. 18. Fortsættes næste side
Tilmelding i uge 25 (21.6-27.6) til Hans Peter Nielsen på mail
hpmnielsen@gmail.com Pris for ledsagere 500 kr., som efter accept
indbetales på konto 5359-0000241885 mrk. ”KBH21” senest 27.6.

Onsdag d. 8. september kl. 12-15.
Kør- selv- tur med Færgen Møn. Vi sejler
fra Stege Havn mod Petersværft.
Undervejs vil Jesper Bisgaard fortælle os,
hvad vi ser. Vi mødes på havnen i Stege
kl. 11.45. Turen varer ca. 3 timer.
Drikkevarer må ikke medbringes. De kan
købes på færgen til rimelige priser. Antal
personer 36. Vi sørger for sandwich.
Tilmelding til Kirsten Rasmussen på mail kirsten-rasmussen21@sol.dk
i uge 34.(23.-29.8) Pris pr. person 100 kr., som efter accept indbetales
på konto 5359-0000241885 mrk. ”Møn” senest d. 29.8.

Onsdag d. 6. oktober 13.00-15.30. Kør-selv-tur. Min. 15 og
max. 30 personer. Gratis foredrag om den nye Storstrømsbro, en del af
Femern forbindelsen. Vi mødes ved Vejdirektoratets infocenter,
Masnedø, Brovejen 16B, Vordingborg.
Her vil der være en times foredrag om
byggeriet af den nye Storstrømsbro.
Efter foredraget er der mulighed for at
se udstillingen om bygværket.
Derefter er foreningen vært ved en kop
kaffe og kage på Café Othello, Algade
77, Vordingborg.
Tilmelding til Ove Pedersen på mail:
ove.pedersen@stofanet.dk i uge 38
(20.-26.9.)

Onsdag d. 8. 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 (8.-14.11)
på mail doraage@post.tele.dk Pris 100 kr., som efter
accept indbetales på konto 5359-0000241885 mrk. ”Jul”
senest
d. 14. 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 tilmeldings-og betalingsfristen.
Venlig hilsen Fraktion 4 Lolland-Falsters Lærerforening.
Dorthe Jørgensen, Kirsten Rasmussen, Ragnhild Rod, Hans Peter
Nielsen, Jytte Sørensen, Ove Pedersen og Anne Kimer

