
   Årsprogram 2023 

                  Fraktion 4 

 

    GODT NYTÅR 

 
Kære alle sammen.                         

Nu er vi klar med et nyt program med aktiviteter fra Fraktion 4 for 

hele 2023. Vi håber, I finder stederne interessante og har lyst til at 

deltage. BEMÆRK at der allerede i uge 2 er tilmelding til det første. 

Der kommer ikke yderligere reminder. 

Programmet ligger også på Kredsens hjemmeside–dlf.org–kreds 68-

fraktion4. 

 

 

 

 

 

Torsdag d. 26. januar 2023 kl. 13.                             

Visual Climate Center. 
Kør-selv-tur.  

Mødested: Fabriksvej 2, 

4960 Holeby. 

En times præsentation af Globen 

giver et spændende indblik i 

klimaforandringerne af vores 

 jordklode. Efter foredraget er der kaffe/te og kage. Max. 35 personer.             

Ledsagere er velkomne. 

Tilmelding til Jytte Sørensen på jsholeby@lollands.net i uge 2 (9/1-

13/1) 

Pris 75 kr., som efter accept indbetales på konto 5359-0000241885 

mrk. ”VCC” senest d. 13. januar. 

 

 

mailto:jsholeby@lollands.net


 

 

Torsdag d. 9. februar 2023 kl. 19-21. 
Kør-selv-aftentur. 

I samarbejde med Ældre Sagen laver vi sangaften med 

tidligere højskoleforstander Birgitte Hansen i 

Ældre Sagens Hus på Skovalléen 32 A, Nykøbing F. 

Pris: 50 kr. incl. et glas vin og kransekage. 

Betaling efter accept på konto 5359-0000241885 

mrk. ”Sang” senest d. 30. januar. 

Tilmelding til Kirsten Rasmussen på kirsten-rasmussen21@sol.dk 

i uge 4 (23/1-27/1). 

 

 

Tirsdag d.14. marts 2023.          Bustur til  STEVNS. 
Max 25 personer. Turen er desværre ikke for gangbesværede og     

kørestolsbrugere. Påstigning i Nakskov(Krøyers gård) kl. 07.10,  

Maribo Station kl. 07.40 og Cementen, Nykøbing kl. 08.15.                                                                                                    

”Stevns Klint Experience,”                                                                                                            

Her bliver vi vist rundt og får fortællingen om Stevns Klints tilblivelse 

og fiskelersaflejringen. Kl.12.15 er der 

frokost på 

Traktørstedet, 

Højeruplund.                                         

Højerup Gl. 

Kirke er genbo 

til Traktørstedet.                                           

Vi har 2½ time her, så der kan også blive tid til en tur i kirke. 

Kl. 14.45 køres der videre til                                                                 

Gjorslev Slot, Gjorslevvej 20C, 

Holtug.                                                   Fra 

kl. 15.00 vil vi blive vist rundt på 

slottet efter fortællingen Gjorslev Slot og                                                      

verdenshistorien.                                                       

Tilmelding til Ove Pedersen på                                         

ove.pedersen@stofanet.dk i uge 9(27/2-3/3).                                                                                                 

Pris: 150 kr., som efter accept  indbetales på konto 5359-0000241885  

mrk. ”Stevns” senest d. 3/3.     Drikkevarer for egen regning. 
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Torsdag d. 20.  april 2023.       Generalforsamling. 
Generalforsamling på Kulturværket(Nørregadeteatret) i Maribo kl. 

11. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.                                                                  

Evt. forslag til generalforsamlingen indsendes 

senest 29. marts. 

Kun adgang for medlemmer.                                                 

Efter generalforsamlingen er styrelsen vært ved  

en let frokost, og det er derfor nødvendigt med                                

tilmelding til spisning i uge 13 (27/3-31/3) til 

Dorthe Jørgensen på mail 

doraage@post.tele.dk                                              

   

 

Tirsdag d. 9. maj 2023  kl. 13-15. 

Richard Winthers hus 
Marrebæksvej 6, Horslunde. Max. 25 

personer. 

Kunsthistoriker Fleur Wetterholm fra Fuglsang  

Kunstmuseum vil fortælle om Richard Winther.                                                        

Tilmelding til Kirsten 

Rasmussen på 

mail til kirsten-rasmussen21@sol.dk i uge 16 (17/4-

21/4.) 

Pris: 80 kr., incl. kaffe og kage indbetales efter accept på 

konto 5359-0000241885  senest d. 21/4. mrk. ”Hus”. 

 

mailto:doraage@post.tele.dk
mailto:kirsten-rasmussen21@sol.dk


14.-16. juni 2023.                 Turen går til Nordjylland. 
Med ophold på Rold Storkro.  

Turen gennemføres ved 30 

deltagere.                                                             

Efter ankomsten til Spodsbjerg køres 

via Fyn forbi Fredericia, Vejle og  

Århus til Hvidsten Kro, hvor 

frokosten venter (Æggekage). 

Efter frokost besøger vi                             

Det lille Museum. 

Vi fortsætter mod Rold og ankommer til hotellet ca. 15.30. Efter 

indkvartering kører vi med kroværten på opdagelse og får set og hørt om 

området. 

Aften: 2 retters menu på kroen. 

                FORTSÆTTES NÆSTE SIDE 
 

 

15/6 

Efter morgenmaden køres til Ålborg, 

hvor vi mødes med en lokal guide. 

Senere køres mod Vesterhavet og 

Lønstrup, hvor vi spiser frokost på en 

hyggelig café. 

  

16/6 

Efter morgenmaden besøger vi Regan Vest. Vi 

kører derefter mod syd til Randers.  

”Elvis has left the building.                

Tilmelding til Dorthe Jørgensen 

doraage@post.tele.dk i uge 10(6/3-10/3)   Pris: 

3100 kr. for medlemmer og 3600 kr. for ledsagere og som altid 

drikkevarer for egen regning. Efter accept indbetales beløbet på konto 

5359-0000241885 senest d.10/3 mrk.”Rold”. 
Yderligere program og oplysninger følger, når/hvis turen bliver til noget. 
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En dag i august 2023.                    

Besøg i Folketinget                                              
med rundvisning og efterfølgende 
frokost. 

Dette er årets gratistur for 

medlemmer. 

Der er opsamling med bus fra 

Nakskov, Maribo og 

Nykøbing.                                                                                    Pris for 

ledsagere 400 kr., som  indbetales på konto 5359-0000241885 

efter accept. 

Dato og endeligt program udsendes 

i marts 2023. 

Tilmelding i uge 26(26/6-31/6)  til Lene 

Cohrt på mail lenecohrt@outlook.dk  

mrk.”Tinget” Max. 60 deltagere. 

 

 

Onsdag d. 20. september 2023. Femø.   Kør-selv-tur. 

                                               Vi mødes i Kragenæs kl. 9.15, hvor vi får  

                                               billetter og går ombord på Femø-færgen, 

der 

                                               afgår fra Kragenæs kl. 9.40. 

                                               Kl. 10.35 ankommer vi til Femø, hvor 

vores 

                                               lokale guide, Annelise Svensson, vil tage  

                                               imod os. Sammen 

med hende går vi på en guidet tur rundt på 

Femø. Max. 30 personer. 

Kl. 13.00 er der frokost på Femø Kro.                                                                             

Efter frokost går vi til færgen, der sejler kl. 

15.00.   

Pris: 150 kr. Tilmelding til Winnie Elmgreen  

winnie.elmgreen@gmail.com i uge 35 (28/8-1/9)  Betaling efter accept 

på konto 5359-0000241885  senest d. 1/9 mrk. ”Femø”. 

Turen er desværre ikke for dårligt gående. 
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Julefrokost  torsdag d. 7/12  2023  kl. 13. 
 i Bangs Have for medlemmer af Fraktion 4 og ledsagere. 

 Max. 100 personer. 

Tilmelding i uge 46 (13/11-17/11) til  

Dorthe Jørgensen   doraage@post.tele.dk 

Pris: 150 kr. for medlemmer og 350 kr. for 

ledsagere Efter accept indbetales beløbet på 

konto 5359-0000241885 senest d. 17/11 

mrk. ”Jul”. 

 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 

HUSK AT: tilmelde i den periode, der er nævnt ved arrangementet, og at 

betaling først skal ske efter accept.                                                            

Husk venligst tilmeldings-og betalingsfristen. 

                    

Venlig hilsen Fraktion 4, Lolland-Falsters Lærerforening. 

Dorthe Jørgensen, Kirsten Rasmussen, Lene Cohrt, Winnie Elmgreen,  

Jytte Sørensen, Ove Pedersen og Anne Kimer.                                                            
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