Danmarks Lærerforening – Fraktion 4
kreds 68 – Lolland Falster

Årsprogram – 2015 Årgang 4.
Torsdag d.29. januar. Visual Climate Center.
Kør-selv-tur. Mødested: Fabriksvej 2, 4960 Holeby kl. 13.00. Efter
rundvisningen er der kaffe + kage. Max. 40 deltagere. Ledsagere er
velkomne. Tilmelding i uge 3 til Dorthe Jørgensen doraage@post.tele.dk
eller tlf. 30351516. Pris pr person 80 kr. Indbetales senest d.16/1 på
konto 5359-0000241885 mrk. VCC.

Tirsdag d.17. marts. Toner fra filmen/lyd på lærredet.
Søndre skole, Vestervej 126, Holeby kl. 19.30-21.30 – fællessang/foredrag
v/ komponist og forfatter Finn Jørgensen. Tilmelding i uge 8 til Hans
Peter Nielsen hpmnielsen@gmail.com eller 20347246. Pris 75 kr.
Indbetales på konto 5359-0000241885 mrk. Toner senest d. 20/2. Kaffe
+ kage inkl.

Tirsdag d. 24. marts. Generalforsamling.
Kl. 11.00 i Nørregadeteatret, Maribo. Dagsorden i henhold til vedtægten.
Kun adgang for medlemmer. Efter generalforsamlingen er styrelsen vært
ved en let frokost, derfor er tilmelding nødvendig til Dorthe Jørgensen
doraage@post.tele.dk eller tlf. 30351516 i uge 11.

Onsdag d. 6. maj. Se Møns Klint fra vandet.
Kør-selv-tur i bil. Afgang fra
Klintholm havn, Møn kl.12 eller 14.
Der er kun plads til 20 personer på
båden, så derfor de to afgange.
Man kan spise frokost i Klintholm eller
I kan tage jeres madkurv med ombord
på båden.
Besøg evt. Danmarks Samlermuseum ved Stege (Thorsvang) på vejen.
Vi er gerne behjælpelige med at finde kørelejlighed.
Tilmelding i uge 15 til Anne Kimer annekimer@dlgmail.dk eller
54853942/24876155. Pris 200 kr. Indbetales på kontonummer 53590000241885 mrk. sejltur senest d. 14/4.

2.-4. juni.

Gl. Avernæs.

Tur til det sydfynske med overnatning på DLF´s kursusejendom.
Dag 1.
Turen starter i Nyk. F. med
kurs mod Tårs færgehavn.
Morgenkaffe på overfarten.
Svendborg med rundvisning.
Frokost på Hotel Ærø.
Dag 2.
Besøg i Assens, evt. Assens Miniby ellers tid på egen hånd i byen eller på
havnen. Svanninge Bakker med frokost på Restaurant Skovlyst og
Fåborg Arresthus, hvor vi kan komme ind bag mure, tremmer og hegn.
Dag 3.
Horne Kirke og Valdemars slot og frokost i caféen inden turen hjemad.
Pris: 2000 kr. for medlemmer og 2500 kr. for ikke medlemmer.
Turen gennemføres ved min. 40 deltagere og max. 50 deltagere.
Tilmelding i uge 11 til Kirsten Rasmussen tlf. 24821170 eller
Kirsten-rasmussen21@sol.dk.
Indbetaling på kontonummer 5359-0000241885 mrk. Gl. A. senest 13/3.
Prisen omfatter overnatning, alle hovedmåltider og entreer. Der tages forbehold
for ændringer i programmet.
Ikke indberegnet er drikkevarer, eget valg i Fåborg.

Tirsdag d. 11.august.

Femern rundt.

Turen starter i Rødbyhavn. Mødested: P-plads Rødby færge kl. 8.00.
Der er morgenmad ombord. Vi får en rundtur med guide på 2-2½ time.
Ophold i Burg, spisning og mulighed for
Sightseeing på egen hånd.
Drikkevarer for egen regning.
Færgen sejler retur kl.16.15.
Tilmelding i uge 24 til Jytte Sørensen
jsholeby@lollands.net eller 30583406.
Ikke medlemmer 500 kr. Indbetales
kontonr. 5359-0000241885 senest d. 12/6 mrk. Femern. HUSK PAS!!
Max. 50 deltagere.

Onsdag d. 9. september. Dodekalitten + Richard
Winthers hus. Kør-selv-tur. Max. 50 deltagere.
Mødested: Kragenæs kl. 13, hvor Gunner Møller Pedersen
vil fortælle om lolerne og Dodekalitten. Vi går gennem
skoven til Dodekalitten.
Videre til Richard Winthers hus på Marrebækvej 6,
Vindeby, hvor guiden vil fortælle om hans liv og kunst.
Pris 75 kr. Tilmelding i uge 35 til Ragnhild Rod
ragnhildrod@mail.dk eller 30572893.
Indbetaling på kontonr. 5359-0000241885 senest d. 28/8. mrk. dode.

Tirsdag d. 6. oktober Femø. Kør-selv-tur.
Vi mødes ved færgen i Kragenæs med afgang kl. 9.25. Det er muligt at
drikke medbragt kaffe på færgen. Efter en gåtur med Anne Lise Svendsen,
spiser vi en let frokost på kroen (sandwich, øl eller vand og kaffe), går en
tur til Femø kirke og videre til færgen med afgang kl. 16.50.
Tilmelding i uge 37 til Ragnhild Rod ragnhildrod@mail.dk eller 30572893.
Pris 190 kr. pr person for frokost og færge. Beløbet indbetales senest 11/9
på kontonummer 5359-0000241885 mrk. Femø.

Onsdag d. 25. nov. kl. 13-17. Julefrokost på Hotel
Maribo Søpark.
Tilmelding i uge 43 til Ragnhild Rod ragnhildrod@mail.dk eller 30572893.
Pris 100 kr. Ledsagere er velkomne for egen betaling 200 kr. Indbetaling
på konto 5359-0000241885. mrk. Julsø senest 23/10. Drikkevarer +
kaffe for egen regning.

Torsdag d.10.dec. kl. 13-17. Julefrokost i Kikko
Bar, Lindholmcentret Nyk. F.
Pris 100 kr. Indbetales på 5359-0000281885 mrk. Kikko senest 13/11.
Kun for medlemmer. Tilmelding i uge 46 til Dorthe Jørgensen
doraage@post.tele.dk eller tlf. 30351516. Drikkevarer for egen regning.

Vi håber, du har fundet program 2015 interessant og har 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.
Husk at sende en mail til kredskontoret hver gang du skifter mail-adresse og
tlf.nr.
Tilmeldelsesfristen bedes overholdt.

Venlig hilsen
Kirsten Rasmussen, Ragnhild Rod, Jytte Sørensen, Dorthe Jørgensen,
Ove Pedersen, Hans Peter Nielsen og Anne Kimer

