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Medlemsaktiviteter
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Aktivitetsfolder 2020.
Nyt fra pensionistudvalget.
Velkommen til pensionistudvalgets folder, hvor alle tilbud i 2020 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 inden 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 2020, som pensionistudvalget i
kredsen har udarbejdet som tilbud for medlemmer af fraktion 4 med ledsager. Ledsager kan være ægtefælle eller samlever, men kan også være en
god ven. Ledsageren må dog ikke være en pensioneret lærer, børnehaveklasseleder eller skoleleder, der har meldt sig ud af Danmarks
Lærerforening.
Arrangementerne vil i løbet af året også blive udsendt elektronisk. Derfor
er det vigtigt, at kredsen har en opdateret mailadresse på samtlige medlemmer. Mange oplever, at deres skolekom mail er blevet lukket, så man
er nødt til at lave en ny, som man hurtigt informerer kredsen om.
Har I spørgsmål, kommentarer eller ideer til næste års program, er I
velkommen til at kontakte udvalget.
Pensionistudvalget
http://www.thymorslaererkreds.dk/medlemmer/pensionister
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Tilmeldingsprocedure.

Tilmelding:
Ved arrangementer med brugerbetaling:
1) Indbetal beløbet på kredsens konto: 0400 1050005563
og oplys navn(e) og arrangement, f.eks. ”Kyn” eller ”Udfl”
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 deltagernavn(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.)
Ved arrangementer, hvor der er begrænset antal pladser, gælder ”først til
mølle” princippet.

Tilmelding er bindende. Ved afbud senest 2 dage før arrangementet
tilbagebetales det indbetalte.
Tilmelding er vigtig og nødvendig for arrangørerne og deltagerne.

Nyt fra pensionistudvalget på kredsens hjemmeside.

På kreds 145´s hjemmeside har pensionisterne en afdeling, hvor pensionistudvalget har mulighed for at informere om arrangementer og beslutninger.
http://www.thymorslaererkreds.dk/medlemmer/pensionister
Else Marie Kongsgaard
Inger Frølich
Mette Bower
Svenne Christensen
Erik Kokholm
Otto Gro-Nielsen
Per Rysbjerg

60669696
40462180
24827684
25135848
53289931
40467418
29873796

em.kongsgaard@gmail.com
ifroeli@gmail.com
mettepreben@gmail.com
svennemerete@gmail.com
eakokholm@outlook.com
ottogronielsen@gmail.com
rysbjerg@gmail.com
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”Kyndelmissemøde.”
Onsdag den 5. februar

Tilmelding senest den 31. januar

Igen i år indbyder pensionistudvalget til en spændende dag med viden, holdninger og
underholdning.

onsdag den 5. februar kl. 9.00 - 15.00
Hotel Limfjorden, Thisted.
Efter morgenkaffe med rundstykker aflægger pensionistudvalget sin
årsberetning, hvor der også skal ske udpegning af udvalg for det næste år.
Kl. 10.00 skal vi have en spændende, tankevækkende og inspirerende
oplevelse.

JENS ANDERSEN
”Kim Larsen – Mine unge år”

Med udgangspunkt i sin nye bog, ”Kim Larsen. Mine
unge år”, fortæller Jens Andersen om den folkekære
musikers farverige liv, der endte så brat i efteråret 2018,
inden Kim Larsen og Jens Andersen havde færdiggjort
den store erindringsbog, de var i fuld gang med.

Jens Andersen
kendt for sine prisbelønnede
biografier om bl.a. Tove
Ditlevsen, H.C. Andersen,
Astrid Lindgren og
Kronprins Frederik .

Vi skal høre om en faderløs opvækst på stenbroen og om
lange lykkelige ferier på Fyn hos den bibelstærke, tegneglade morfar, der satte
sit præg på en velopdragen dreng. Kim drømte om at blive enten cykelrytter
eller luftakrobat og fra begyndelsen havde han et vågent, men frygteligt genert
øje til det modsatte køn.
I ungdommen, hvor rockmusikken holdt sit indtog, forestillede Kim sig selv
som enten skuespiller eller romanforfatter, men endte som skolelærer og
spillemand.
Undervejs i foredraget trækkes der lange linjer gennem
Larsens liv og hans mange sange – fra barndommens gade i
Københavns nordvest-kvarter, Askov Højskole, det mislykkede skolelærerjob og slumstormerårene omkring 1968 på
Christianshavn, hvor Gasolin blev til. Men den unge vildmand var altså fast besluttet på at gå sine egne veje.
Et muntert og musikalsk foredrag om mennesker, litteratur, sang og kærlighed, hvor der – med Kim Larsens ord
og i Kim Larsens ånd – er ”både til gården og til gaden”.
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Efter frokost:

”Kim Larsen sange”
Lene Rask og Niels Christiansen vil synge Kim
Larsen sange for os og med os.
Lene er lærer på Tingstrup skole. Niels har været
lærer på Tingstrup skole og er nu på efterløn.
De har begge været engagerede i musikundervisning og har sammen arrangeret og instrueret mange musicals på Tingstrup
Skole.
I fritiden har de i mange år været med i bandet Chains, som mange har oplevet i forskellige sammenhænge.

Deltagergebyr: 200 kr., der dækker morgenkaffe, frokost med en øl/
vand, eftermiddagskaffe samt ikke mindst 2 gode oplevelser.
Har man ønske om diabetikerforplejning, bedes det angivet ved
tilmelding. Har man ønske om at få plads tæt ved talerne, bedes man angive det ved tilmelding.
Tilmelding senest den 31. januar:
Indbetal 200 kr./pers. På 0400 1050005563. Husk navn og ”Kyn”
og mail til: pensionister145@gmail.com

eller ring til tlf.: 29873796./24827684

Thy-Mors Lærerkreds afholder
ordinær generalforsamling
tirsdag den 3. marts kl. 18.00
i Det ottekantede Forsamlingshus.
Fraktion 4 medlemmer er fuldgyldige medlemmer!
Derfor mød op!
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Teatertur til Limfjordsteateret.
Onsdag den 15. april

Tilmelding senest den 10. marts

”Jantedrengen”

Efter Sandemoses romaner
”En flygtning krydser sit spor” og
”En sømand går i land”.

Gæstespil: Det Dramatiske Udgangspunkt
En ung mand, Espen Arnakke går til søs fra Jante – den lille danske
provinsby, hvor janteloven hersker. Han ender i Misery Harbor på
Newfoundland, hvor han i jalousi myrder en mand ved navn John
Wakefield. Den ekstreme handling får Espen til at stoppe op og tage sit
liv op til overvejelse. Hvem er han, der er i stand til at tage et andet
menneskes liv, og hvordan er han kommet dertil?
En forestilling om oplevelsen af at være fremmed og udenfor det
samfund, man vokser op i og alligevel er en del af. Hvilke konsekvenser
kan følelsen af at være udstødt eller forkert få for et menneske - og
hvilke for vores samfund og fællesskab?
Medvirkende: Brian Hjulmann, Poul Storm og Stine Gyldenkerne
Pensionistudvalget har lavet aftale med Limfjordteateret om denne
forestilling.
Der er reserveret 50 billetter. De kan bestilles efter disse 2 modeller:
1. Mødetid kl. 17.30. Rundvisning på teateret, fællesspisning med tapas
og et glas vin, og til sidst forestillingen. Pris 300 kr./pers.
2. Mødetid 19.15. Forestilling. Pris: 120 kr./pers.
Tilmelding efter princippet først til mølle.
Send en mail til pensionister145@gmail.com og angiv model og navn
samt indbetal beløbet på konto: 0400 1050005563 Husk navn.
Bemærk tilmeldingsfrist den 10. marts.
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Kør selv udflugt
Kirsten Kjærs Museum
Tirsdag den 5. maj

Tilmelding senest 1. maj

tirsdag den 5. maj kl. 15.00.
Vi mødes ved Kirsten Kjærs Museum,
Langvadsvej 64, 7741 Frøstrup
Kirsten Kjærs Museum åbnede på initiativ af parret
Harald Fuglsang og John Anderson den 15. maj 1981 i et
gammelt renoveret husmandssted i Langvad ved Frøstrup
og er sidenhen udvidet flere gange. Maleren Kirsten Kjær
tilbragte sine sidste somre i naboejendommen, og inden
sin død skænkede hun en stor del af sin produktion til en
fond. Med udgangspunkt i denne samling har museet
udviklet sig til et arbejdende kunstcenter, med kurser,
koncerter, kammermusikdage og ikke mindst kunst.
Formanden for fonden er Lone Olsen, tidligere højskoleforstander og præst. Hun har lovet at fortælle om

”Kirsten Kjær, hendes liv og hendes kunst.”
Ved ankomsten er der mulighed for at købe kaffe og kage,
og derefter vil Lone Olsen fortælle i Johns Hall. Når vi
har fået inspiration og viden, bliver der mulighed for at
opleve billederne i museet.
Museet er åbent fra kl. 11.00—17.00, så der er også
lejlighed til at opleve stedet inden foredraget.
Museet drives af frivillige og af frivillige bidrag fra
gæsterne. Vil man støtte dette, kan man lægge et beløb.
Selve foredraget betaler kredsen og er derfor gratis for medlemmer
med ledsager.
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Sommerudflugt til Randers.
Kunst og Winery.
Onsdag den 17. juni 2020

Tilmelding senest den 8. juni

Randers Kunstmuseum
Randers Kunstmuseum – Museum for
Dansk Kunst rummer en af landets
bredeste samlinger af dansk billedkunst
fra ca. 1800 til nutiden. Museet har
siden 1969 haft til huse i Kulturhuset i
centrum af Randers. Museets samling
består af dansk og udenlandsk kunst fra
1800-tallet og 1900-tallet.
Vi får rundvisning i kunstmuseets særudstilling:

DANSK KUNST - FRA GULD TIL GLEMT
Oplev kunsten fra slutningen af 1700-tallet til i dag i al dens vrimlende
mangfoldighed og hektiske udvikling i en ny samlingspræsentation. Der
udstilles værker af en række af kunsthistoriens sværvægtere på tværs af
tid, fra C. W. Eckersberg til Per Kirkeby. Men også malerier og
skulpturer af glemte eller delvist oversete kunstnere. Gennem en række
tematiske nedslag sættes museets store samling af dansk kunst i spil på
en ny måde.
Frokost på Café GAIA Papaya
Caféen er arbejdsplads for mennesker
med særlige behov. Den er smukt udsmykket af outsiderkunstnere, så omgivelserne er en sanseoplevelse i
sig selv. Fra caféen er der fri adgang til museet.
I 2008 blev Café GAIA Papaya en del af GAIA Museum.
Outsiderkunstnere blev inviteret til at udsmykke cafeen, bl.a.
kunstneren, Hans Hartmann, der rejste hertil fra Holland. Han
udsmykkede baren, som er med til at skabe en smuk og kunstnerisk
atmosfære i cafeen.
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Cold Hand Winery .
I Læsten, en landsby kun 12 km udenfor Randers
produceres der frugtvin, som vinder prestigefulde priser
og serveres på de bedste Michelin restauranter både i
ind- og udland.
Det var kærligheden til de syrlige danske æbler, der
tilbage i 2010 fik Jens Skovgaard til at drømme om
æblevin. Ikke cider, ikke “apfelwein” – men et nyt, eksklusivt og mere vinøst
udtryk. Nemlig dansk, kryokoncentreret æblevin. Drømmen tog fart ved lidt
af et tilfælde, da en stor dunk med frossen æblemost lækkede i fryseren. En
tyk og sukkerholdig “æblesirup” satte gang i en række eksperimenter, og
sidenhen allierede Jens sig med frugtavleren Flemming.
”Vineriets nye karakterfulde bygning er et arbejdende værksted, hvor vi
eksperimenterer på livet løs for at finde præcis de toner og noter, som får os
tættere på verdens bedste frugtvin. Æbler, pærer, kirsebær, solbær, ribs,
rabarber, stikkelsbær, kvæde, jordbær, hindbær, blommer, hyldeblomster er
bare nogle af vores dansk producerede råvarer.”
”Entusiasme, fortælleglæde og iværksætterånd gennemsyrer vores måde at drive
vineri på”, fortæller Charlotte og Jens
Skovgaard, der indtil 2010 var
forstanderpar på Rovvig Efterskole.
Vi vil blive introduceret til vineriet
gennem en guidet rundvisning, og der
bliver mulighed for at smage nogle af
stedets produkter.
Vi slutter af med kaffe/te og kage, inden vi kører hjem.
Deltagerbetaling, der dækker bus, fortæring og entreer: 250 kr./pers.
Tilmelding senest 8. juni:
1. Indbetal 250 kr./pers. Til 0400 1050005563 , oplys navn og ”udflugt”.
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.
18.00
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Efterårsmøde.
Onsdag den 28. oktober

Tilmelding 24. oktober

Efterårsmøde
Den 28. oktober kl. 14.30
VUC Thisted
Kantinen.
Knud Holch Andersen.
”€£¥Ω∑¥”
Vi lærte Knud Holch Andersen at kende, da han med få timers
varsel gav deltagerne i Kyndelmissemødet 2019 en meget spændende formiddag.
Han er forsker og forfatter med historiske temaer og med et
bredt interessefelt.
Det er aftalt, at Knud Holch Andersen i august definerer, hvad
”€£¥Ω∑¥” står for, og i det valg indgår, hvad der er aktuelt for
tiden og for hans forskning.
Overskrift og beskrivelse af foredraget vil blive sendt på mail til
medlemmerne og vist på kredsens hjemmeside:
http://www.thymorslaererkreds.dk/medlemmer/pensionister

I forbindelse med arrangementet serveres traditionen tro kaffe/te
og kage. Hvis man ønsker diabetesforplejning, bedes det oplyst
ved tilmelding.
Har man ønske om at få plads tæt ved taleren, bedes man angive
det ved tilmelding.
Bindende tilmelding senest den 24. oktober:
mail: pensionister145@gmail.com eller tlf: 29873796 eller
24827684
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Studierejse 2020.
Portugal.
Pensionistudvalget planlægger en rejse i slutningen af september.
Rejsen forventes at være på 8 dage, og rejsemålet vil være Portugal.
28. november blev Portugal for tredje gang i træk kåret som
verdens førende rejsemål ved World Travel Awards, der er
den globale rejsebranches svar på Oscar-uddelingen.
World Travel Awards er ikke den første prisuddeling,
Portugal laver hattrick ved. Den 2. oktober vandt rejsemålet
nemlig en tilsvarende pris ved den danske rejsebranches
awardshow Danish Travel Awards - ligeledes for tredje år i
træk, som den første destination nogensinde.

Når alle aftaler er på plads, vil der blive sendt
opslag ud på mail til alle medlemmer, hvor vi har korrekt mailadresse.
Rejseopslaget forventes udsendt ca. den 20. januar, og det vil
indeholde rejsebeskrivelse, pris og tilmeldingsprocedure.
Rejsen vil samtidig blive vist på hjemmesiden:
http://www.thymorslaererkreds.dk/medlemmer/pensionister

Pensionistbio.

Pensionistudvalget har lavet aftale med Kino 1- 2- 3
i Thisted
onsdag den 11. november 2020 kl. 15.00.
Program og oplysninger om tilmelding bliver udsendt på mail og offentliggøres på kredsens hjemmeside i sensommeren 2020.
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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
kursuscentrene.
Du kan også søge Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse om tilskud til et ophold på én af
foreningens kursusejendomme.

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

Seniorkurser.
Hver sommer arrangerer Danmarks Lærerforening 4 kurser for pensionerede medlemmer. Kurserne holdes på foreningens kursusejendomme. Ægtefæller, der ikke selv er
medlemmer af foreningen, kan deltage mod betaling af en kursusafgift.
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. Foreningen yder et mindre rejsetilskud. Du kan læse om pensionisttræffene
i medlemsbladet Folkeskolen i februar/marts måned.

Læs mere:
www.dlf.org/medlem/saerligt-for/pensionister
Husk også at blive holdt orienteret på:
http://www.thymorslaererkreds.dk/medlemmer/pensionister
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