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Medlemsaktiviteter 

fraktion 4 

Thy-Mors Lærerkreds 

Program 2016 

Keld Grinder-Hansen 

Erik Sommer Ruth Christensen 

Thisted Lilleby 
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Velkommen til pensionistudvalgets folder, hvor alle tilbud i 2016 er samlet. I Thy- 
Mors Lærerkreds er der nedsat et pensionistudvalg, hvor der nu er 7 medlemmer. 
Udvalget arrangerer medlemsaktiviteter for fraktion 4 i kredsen inden for et aftalt 
budget. 
 

Folderen bliver sendt til alle medlemmer af fraktion 4 i Thy-Mors Lærerkreds. Man 
kan modtage den elektronisk eller i trykt udgave pr. post, hvis man ønsker det. 
Kommunikationen resten af året fra kreds og pensionistudvalg sker elektronisk. Her 
kan man modtage nyheder fra kredsen og reminder om næste tilbud fra udvalget. 
Der kan også opstå tilbud om arrangementer, som det ikke var muligt at forudse in-
den deadline for folderen. 
Denne kommunikation kræver, at kredsen er i besiddelse af korrekt mail adresse.  
Derfor send en mail til: pensionister145@gmail.com hvis du ikke har modtaget 
mail fra kredsen. 
 

De følgende sider viser de aktiviteter i 2016, som pensionistudvalget i  
kredsen har udarbejdet som tilbud for medlemmer af fraktion 4 med ledsager. Ledsa-
ger kan være ægtefælle eller samlever, men kan også være en god ven. Ledsageren 
må dog ikke være medlemsberettiget i forhold til Danmarks Lærerforening. 
 

Arrangementerne vil i løbet af året også blive udsendt elektronisk. Derfor er det vig-
tigt, at kredsen har en opdateret mailadresse på samtlige medlemmer. 
 

Har I spørgsmål, kommentarer eller ideer til næste års program, er I  
velkommen til at kontakte udvalget. 

 
Pensionistudvalget 

Else Marie Kongsgaard 60669696 em.kongsgaard@gmail.com 

Inger Frølich 40462180 froelich@dlgmail.dk 

Mette Bower 24827684 mettepreben@gmail.com 

Svend Andersen 97769175 sv-andersen@mail.dk 

Erik Kokholm 53289931 eakokholm@outlook.com  

Otto Gro-Nielsen 40467418 otto@gro-nielsen.dk 

Per Rysbjerg  29873796 rysbjerg@gmail.com 

Aktivitetsfolder 2016 
 

Nyt fra pensionistudvalget 

 

Der er stærke traditioner om møderne, men også vide rammer for at ta-
ge nye initiativer op. Hvis man har gode ideer, så kan man kontakte en 
fra udvalget. 
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 Tilmeldingsprocedure. 

Studierejse 2016. 

Tilmeldingsprocedure. 
Tilmelding: 
Ved arrangementer med brugerbetaling: 

1)   Indbetal beløbet på kredsens konto:   0400  1050005563  og oplys  navn(e). 
2)   Send en mail til pensionister145@gmail.com og oplys  

  arrangement- og deltagernavn(e). 
 Ved udflugter også påstigningssted. 

 

Ved arrangementer uden brugerbetaling: 
1)   Send en mail til pensionister145@gmail.com og oplys arrangement- og del-
tagernavn(e). 

 

Uden mulighed for netbank og mail, kan tilmelding ske til tlf. 29873796 eller 
24827684. Her aftales det nødvendige. 
 

Efter tilmeldingsfristen modtager de tilmeldte en bekræftelse og en deltagerliste. 
( Kun pr. mail.) 
 

Tilmelding er bindende. Ved afbud senest 2 dage før arrangementet tilbagebetales 

det indbetalte. 

Studierejse 2016. 
 

Andalusien. 
29. september - 9. oktober 2016. 

11 dage, 10 nætter 
Velkommen til en rejse til en region i Europa, som på mange måder er så forskellig, 
men samtidig fascinerende. Kun få steder i verden finder man så megen kultur, histo-
rie og charme som i den sydspanske region Andalusien. 
 

På denne rundrejse besøger vi de allervigtigste seværdigheder, fra den mondæne by 
Marbella, den verdensberømte klippe Gibraltar, vestens første by Cadiz og den sær-
prægede by Ronda, til Spaniens mest spanske by Sevilla samt den imponerende mau-
riske fæstning Alhambra. 
 

Det er et rejsemål, som rummer alle elementer til en stor oplevelse, og vi har allieret 
os med erfarne udbydere for at sikre det bedst mulige udbytte. 
Der afholdes rejseinformationsaften onsdag den 20. januar kl. 19.00 på kredskontoret. 
 

Information og tilmelding: pensionister145@gmail.com 
 

Per Rysbjerg, tlf. 29873796 

mailto:pensionister145@gmail.com
mailto:pensionister145@gmail.com
mailto:pensionister145@gmail.com
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Kyndelmisse er fyldt med traditioner for pensionisterne i Thy-Mors Lærer-
kreds. Igen i år indbyder pensionistudvalget til en spændende dag med viden 
og underholdning. 
Mødet afholdes  

 
torsdag den 4. februar kl. 9.00 - 15.30 

Hotel Limfjorden, Thisted. 
 
Efter morgenkaffe med rundstykker aflægger pensionistudvalget sin årsbe-
retning, hvor der også skal ske udpegning af udvalg for det næste år. 
 
Kl. 10.00 skal vi have en spændende, tankevækkende og inspirerende ople-
velse. 

 

”Den gode, den onde og den engagerede - 
Folkeskolen og læreren gennem 200 år.” 

 
Vi står midt i en ny folkeskolereform, som på mange måder udgør et mar-
kant brud på 200 års skolehistorie. Det stiller nye krav til alle, der er invol-
veret i skolen: elever, forældre, ledere og ikke mindst lærere. For at forstå 
hvor vi er i dag tager foredraget os igennem hovedlinjerne af de sidste 200 
års skolehistorie og præsenterer undervejs spændende og farverige lærer-
personligheder 

 

Keld Grinder-Hansen er uddannelsesforsker, 

tidligere chef for Dansk Skolemuseum, og 

tidligere skolechef. Har bl.a. skrevet bogen 

"Den gode, den onde og den engagerede. 

1000 år med den danske lærer.”  

”Kyndelmissemøde” 
 

Torsdag den 4. februar Tilmelding senest den 1. februar 

Frokost kl. 12 - 13. 



 

side 5 

Efter frokost: 

n     

’Livsglæde og sang . . . ’   

Erik Sommer. 
Sang skaber glæde, - fælles sang skaber fælles glæde, for den, der synger, er 
aldrig alene! – I sangene fortælles om historier og begivenheder, både de sto-
re og de små. Men næsten alle sange handler om det, der er vigtigst for os – 

det, som har værdi.  

Erik Sommer er en meget efterspurgt foredragsholder med fortælling og 
sang. Han er  konservatorieuddannet mu-
sikpædagog og var i 16 år ansat som lek-

tor i musik ved Nr. Nissum Seminarium 
og forud herfor højskolelærer på hhv. Sil-
keborg og Danebod Højskole igennem i 
alt 12 år. Fra 2005 til 2010 var han for-
stander på SeniorHøjskolen i Nørre Nis-
sum.  

Deltagergebyr: 200 kr., der dækker morgenkaffe, frokost med en øl/
vand, eftermiddagskaffe samt ikke mindst 2 gode oplevelser. 

Tilmelding senest den 1. februar: 

Indbetal 200 kr./pers. På 0400  1050005563. Husk navn. 

og mail til: pensionister145@gmail.com  

eller ring til tlf.: 29873796./24827684 

Thy-Mors Lærerkreds afholder  
ordinær generalforsamling  

tirsdag den 8. marts kl. 18.00 
i Det ottekantede Forsamlingshus. 

Fraktion 4 medlemmer er fuldgyldige medlemmer! 
Derfor mød op! 

mailto:pensionister145@gmail.com
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Arv og testamente 

 

Arv og testamente. 
Onsdag den 16. marts kl 19.30. 

Lærernes Hus 
 
Går livet godt, tænker vi ikke over nødvendigheden af at oprette et testa-
mente. Der er dog mange spørgsmål at tage stilling til. Måske kan det også 
være en ide at oprette en generalfuldmagt. 
 
Advokatfirmaet ADVODAN, Thisted vil give et oplæg om arv og testa-
mente samt om generalfuldmagt.  
Der vil efter oplægget være mulighed for at stille generelle spørgsmål. Der 
bliver ikke mulighed for personlig rådgivning. 
Antal: max 40 personer 
 

Tilmelding senest 11. marts. 

Tilmelding efter princippet først til mølle. 
Send en mail til pensionister145@gmail.com og oplys  
arrangement- og deltagernavn(e). 
Eller ring: 29873796 eller 60669696 

Onsdag den 16 marts 2016 Tilmelding 11. marts 

Nyt fra pensionistudvalget på kredsen hjemmeside. 
 
På kreds 145´s hjemmeside har pensionisterne en afdeling, hvor pensio-
nistudvalget har mulighed for at informere om arrangementer og beslut-
ninger. 
 

www.thymorslaererkreds.dk/ 

mailto:pensionister145@gmail.com
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Thisted Lilleby. 

mandag den 2. maj 2016 Tilmelding senest den 28.  april 

 

Thisted Lilleby. 
Mandag den 2. maj kl. 10.30 
Plantagevej, 7700 Thisted. 

 
Thisted Lilleby er et ’socialt’ byggeprojekt. Det primære er at bygge 
modeller af huse omkring Thisted bymidte fra ca. 1950, men det sociale 
bliver prioriteret meget højt. 
 

Nøjagtige kopier af husene bliver fremstillet i for-
holdet 1:10 af medlemmerne. Alle dele fremstilles 
på stedet i værkstederne, hvor man har lavet en ræk-
ke opfindelser for at kunne løse de mange udfor-
dringer. 
 

Deltagerne får en rundvisning, og der bliver mulighed for at opleve de 
arbejdende værksteder. 
 

På pladsen kan man opleve Thisted bymidte fra ca. 1950 og måske få 
genopfrisket gode minder. 
 

Deltagerne støtter Thisted Lilleby med en entré på 
20 kr., som betales på stedet. 
 
Pensionistudvalget sørger for kaffe/te. 
 
Tilmelding senest den 28. april: 
Send en mail til pensionister145@gmail.com og oplys arrangement- og 
deltagernavn(e). 

mailto:pensionister145@gmail.com
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Lille Vildmose 
onsdag den 8. juni 

sidste tilmelding den 31. maj 
 

Lille Vildmose i Østhimmerland er et eldora-
do for naturelskere og historisk interesserede. 
Området er Danmarks største fredede land-
område på godt 76 kvadratkilometer. Her fin-
des blandt andet Nordvesteuropas største høj-
mose samt unikke natur- og græsningsskove. 

Lille Vildmose er stedet, hvor du bl.a. kan opleve og få indsigt i: 
  de store kronhjorte og vildsvin i deres naturlige omgivelser 

  måske de elge, der blev sat ud i efteråret 2015 

  de fascinerende konge- og havørne 

 vildmosens righoldige flora på én og samme tur 

Fuglelivet i Lille Vildmose er et kapitel for sig. Det er meget få steder i Dan-
mark, hvor du kan opleve et så rigt og varieret fugleliv. Masser af forskellige 
arter af småfugle vimser rundt, kongeørnen kredser over sit territorium, og de 
majestætiske traner promenerer, som kun traner kan. En særlig oplevelse for 
naturinteresserede. 
 
Lille Vildmose har en spændende kulturhi-
storie, hvor afvanding skabte arealer til land-
brug og tørvegravning. I nyere tid har mosen 
været udnyttet til produktion af sphagnum, 
men i disse år foregår naturgenopretning, der 
genskaber mosens store højmoseflader. 

 

Sommerudflugt til Lille Vildmose. 
  

  Onsdag den 8. juni 2016 Tilmelding senest den 31. maj 

Kongeørn 

Havørn 
Læs mere på kredsens hjemmeside: 
http://www.thymorslaererkreds.dk/medlemmer/pensionister 
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Program for dagen: 

Morgenkaffe i bussen 

10.00-12.00:  Besøg i Lille Vildmosecenteret inkl. Film i biograf 

    Guidet tur med Tørvetoget på smalsporsbanen 

    Fodring af vildsvin ved centeret kl. 11.15 

12.00-13.00:  Frokost i centerets Café Soldug 

13.00-15.30:  Guidet tur i bussen i mosen– Birkesø, Portlandsmosen 

    og Hegnsvej. 

15.30-16.00:  Kaffe og lun kringle i Café Soldug. 

Det anbefales af medbringe kikkert og fornuftigt fodtøj. 

Deltagerbetaling, der dækker bus, fortæring og entreer:  250 kr./pers. 
 

Tilmelding senest 31. maj:  
1. Indbetal 250 kr./pers. Til 0400 1050005563 , oplys navn. 
2. Send en mail til pensionister145@gmail.com og oplys deltagernavne og 

påstigningssted. 
Hvis man ikke har mulighed for netbank 
eller mail: ring 29873796 eller 
24827684. 
 

Afgang: 
Thisted havnen ved pølsevognen 8.00 
Vilsund ved Hotel Vilsund Strand: 8.10 
Nykøbing rutebilstationen: :  8.30 
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.30 - 19 
 

 
 
 

 

Indbydelse til orienteringsmøde for nye pensionister 
 

onsdag den 7. september 2016 kl. 10.00    
 

Pensionistudvalget i Thy-Mors Lærerkreds indbyder i samarbejde med 
kredsstyrelsen til et orienterende møde for nye pensionister i kredsen. 
 

Mødet afholdes i Lærernes Hus, Skolegade 17 i Thisted 
 

mail: pensionister145@gmail.com 
Eller tlf.: 29873796/ 24827684 

Tørvetoget triller. 

mailto:pensionister145@gmail.com
mailto:pensionister145@gmail.com
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Efterårsmøde 

 

torsdag den 27. oktober       tilmelding senest den 24. oktober 

 

”Kaffe og kage mellem krudt og kugler.” 
 

Ruth Christensen 
 

torsdag den 27. oktober kl. 14.30 
 

Det Ottekantede Forsamlings-
hus. 

Øster Jølby. 

Ruth Christensen er uddannet pædagog og dia-
kon. Gennem de seneste år har hun været solda-
terhjemsleder og foredragsholder. 
Som leder af KFUMs Soldaterhjem har Ruth både 
være med de danske soldater i Irak, Afghanistan 
og senest Libanon i efteråret 2011. Ruth holder et inspirerende, medlevende og en-
gageret foredrag om det at være den forstående og lyttende ”mor” for danske sol-
dater i udlandet. Foredraget omhandler oplevelser med soldaterne og ”krigen set 
fra KFUMs Soldaterhjem”. Foredraget ledsages af billeder, der illustrerer histori-
erne på en levende måde. 
Som leder af KFUMs Soldaterhjem i et krigsområde har det været en af Ruths vig-
tigste opgaver at bære soldaternes byrder. Hun har ofte været til stede med ører, 
der havde tid til at lytte. Desuden bagte hun tonsvis af brød, bryggede spandevis af 
kaffe og skabte et hjem, hvor soldaterne altid følte sig velkomne. Om aftenen 
holdt hun andagt for soldaterne. Forkyndelsen af det kristne budskab er et af for-
målene med KFUMs Soldatermissions arbejde. 
Ruth blev i 2009 kåret til ”Årets helt” af Jyllands-Posten og efterfølgende er bogen 
”Ruth i krig” solgt i flere oplag. 
 

I forbindelse med arrangementet serveres der traditionen tro kaffe, te og kage. 
 
Deltagerbetaling: 50 kr. 
 
Bindende tilmelding: senest den 24 oktober. 
 
Indbetal 50 kr./pers.:  
reg. 0400 konto: 1050005563. Husk navn. 
 
Samt mail: pensionister145@gmail.com  eller tlf: 29873796 eller 24827684. 

mailto:pensionister145@gmail.com
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Pensionistbio 
 

torsdag den 17. november   tilmelding senest 14. november 
 
 

Gode film skal ses i biografen og gerne i godt selskab. 
 

Derfor indbydes medlemmer med ledsager til Pensionistbio i  
 

Bio Mors, Kirkegade 3, Nykøbing 
torsdag den 17. november kl. 15.00 

 

”Macbeth'.” 

Dramaet 'Macbeth' foregår i et krigshærget Skot-
land. Kong Duncans hærfører, Macbeth, er på vej 
hjem fra et blodigt slag, da han møder tre overnatur-
lige væsener, der forudser, at han vil blive konge. 

Macbeth har aldrig drømt om en sådan titel, men da 
han fortæller sin hustru, Lady Macbeth, om profeti-
en, begynder ægteparret at tørste efter magt. 
Snart er Macbeth både skyldig i kongemord og Skot-
lands nye hersker. Men jo mere samvittigheden æder 
ham op indefra, jo mere vanvittig og tyranisk bliver 
hans herredømme. 

Det halve af Shakespeares tekst er intakt i filmen, men der er tilføjet flere 
faktorer. William Shakespeares Macbeth er en af de vildeste tragedier i 
digterens lange værkliste. 

Den er også en af de sidste, skrevet efter Kong Lear og i desillusion kun 
overgået af Coriolanus. 
 

Pensionistudvalget har lejet hele salen.  

Der vil være en introduktion af filmen. 

Forestillingen er gratis. Deltagerne har mulighed for at købe et glas vin 
før eller efter filmen. 
Tilmelding senest den 14. november. 
mail: pensionister145@gmail.com  Husk navn. 
Eller tlf.: 29873796/ 53289931 

Oscar 

nomineret. 

mailto:pensionister145@gmail.com


 

side 12 

Medlemsfordele for pensionister 
Som pensioneret medlem af Danmarks Lærerforening får du del i en lang række 
fordele: 
 
Du modtager medlemsbladet Folkeskolen, du kan benytte foreningens kursuscentre, leje foreningens 
feriehuse og optage medlemslån. Desuden kan du deltage i foreningens seniorkurser.  
 

Ferie- og rekreationsophold 
Du og din familie kan holde ferie på foreningens kursuscentre. Denne mulighed gælder fortrinsvis i 
skoleferierne. Du kan få nærmere oplysning om priser m.m. ved at henvende dig direkte til kursuscen-
trene. 

 
Du kan også søge Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse om tilskud til et ophold på én af for-
eningens kursusejendomme. 
 

Sommerhuse 
Foreningen råder over seks feriehuse. Sommerhusene kan du leje uden for ferierne. Nærmere oplys-
ninger om priser m.v. kan du få ved at henvende dig til foreningen. 
 

Seniorkurser 
Hver sommer arrangerer Danmarks Lærerforening kurser for pensionerede medlemmer. 
Kurserne holdes på foreningens kursusejendomme. Ægtefæller, der ikke selv er med-
lemmer af foreningen, kan deltage mod betaling af en kursusafgift. 
 

Oversigt over kurser i 2016: 
27.-29. juni Seniorkursus,  Frederiksdal:  ”Politik & Christiansborg” 
  4.-  6. juli  Seniorkursus,  Gl. Avernæs:   ”Film”  
  6.– 8. juli Seniorkursus,  Gl. Avernæs:   ”Øl og lokalhistorie”  
11.- 13. juli Seniorkursus,  Skarrildhus:  ”Kunst og kultur”. 
 

 

Temaer for de enkelte kurser vil fremgå af DLF’s hjemmeside og i Folkeskolen i et af 
februar numrene. Her vil også være mulighed for tilmelding. 

 

Nordisk pensionisttræf 
Nordiske Lærerorganisationers Samråd, NLS, arrangerer hvert år et pensionisttræf 
af fem dages varighed. Træffet afholdes på skift af de nordiske lærerorganisationer. For-
eningen yder et mindre rejsetilskud. Du kan læse om pensionisttræffene 
i medlemsbladet i februar/marts måned. 
 

Nordisk Pensionisttræf 13.-17. juni 2016 i Danmark, Storebæltscenteret. 

 
Læs mere: 

www.dlf.org/medlem/saerligt-for/pensionister 
  


