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Året 2020 vil vi alle huske bl.a. for alle de aflyste arrangementer, og det er 
med stor beklagelse, at pensionistudvalget måtte aflyse alt andet end Kyndel-
missemødet i februar. Det var til gengæld med dejlig stor tilslutning og gode 
oplevelser. 
Danmarks Lærerforening anbefaler, at alle arrangementer aflyses indtil          
1. april 2021. Myndighederne har differerede vejledninger til forskellige typer 
forsamlinger, hvor kravene til f.eks. teatre og biografer er lempeligere, fordi 
deltagerne sidder på række. 
Pensionistudvalget har besluttet at fastholde planer om biograf og teater i   
denne periode. Kyndelmissemødet er til gengæld flyttet til den 12. april, og 
mødet beholder af nostalgiske grunde sit navn.  

I 2021 genbruger pensionistudvalget nogle af de gode planer fra sidste 
år, som det fremgår af denne folder, hvor alle tilbud i 2021 er samlet.  
Men alle tilbud er under forudsætning af, at det kan gennemføres efter 
myndighedernes retningslinjer. 
Folderen bliver sendt til alle medlemmer af fraktion 4 i Thy-Mors Lærer-

kreds. Man modtager den elektronisk, men kan ønske at få den sendt med 
post. Den kan også hentes på kredskontoret eller hos en fra tudvalget. 
Kommunikationen resten af året fra kreds og pensionistudvalg sker           
elektronisk. Her vil 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, eller har fået ny mailadresse. 
 

De følgende sider viser de aktiviteter i 2021, 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.  
Har I spørgsmål, kommentarer eller ideer til næste års program, er I  
velkomne til at kontakte udvalget. 

 
Pensionistudvalget 

 
http://www.thymorslaererkreds.dk/medlemmer/pensionister 

 

Nyt fra pensionistudvalget. 
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Tilmeldingsprocedure. 
 
Planlægning af aktiviteter i 2021 har været præget af en vis 
usikkerhed på grund af mulige restriktioner udløst af        
corona epidemien. 
Derfor ændres tilmeldingsproceduren ved arrangementer 
med brugerbetaling, således at betaling først skal ske, når der bliver 
sendt opkrævning ud til alle tilmeldte. Opkrævning vil blive sendt, 
når det er sikkert, at arrangementet bliver gennemført. 
  
Tilmelding: 
1)   Send en mail til pensionister145@gmail.com og oplys  
 arrangement- og deltagernavn(e). 

Ved udflugter også påstigningssted. 
 

Ved arrangementer med brugerbetaling: 
 2)  Når opkrævning sendes,  indbetal beløbet på kredsens konto:                

    0400  1050005563   
 og oplys navn(e) og  arrangement, f.eks. ”Kyn” eller ”Udfl” 

 

Uden mulighed for netbank og mail, kan tilmelding ske til tlf. 
29873796 eller 40462180. Her aftales det nødvendige. 
 
 

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

Ved arrangementer, hvor der er et 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. 

Pensionistudvalget: 
Else Marie Kongsgaard, Inger Frølich, Mette Bower, Svenne Christensen, 
Erik Kokholm, Otto Gro-Nielsen og Per Rysbjerg. 
 
 Udvalget kan kontaktes: 
pensionister145@gmail.com  
 
Tlf.: 97925222 eller 29873796 

mailto:pensionister145@gmail.com
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”Noget om Antihelte”  
 

I en unik kombination af storytelling, skuespil og 
musik kommer vi helt ind under huden på tre 
mænd og deres overvejelser om roller, identitet 
og forbilleder. 
Tre mænd midt i livet med arbejde, parforhold, 
børn, skilsmisse, delebørn og dating har mødt 
hinanden til en fest, der gik lidt amok. Her midt i 
pølen af håndgribelige og moralske tømmermænd åbnes for de smertelige 
fortrængninger. Men samtidig spirer en følelse af fællesskab og oprør. 
 

De tre antihelte vil være verdens nye mandlige helte. De vil turde gå ad 
mørke stier og se dæmonerne i øjnene. Vil kunne klare teenagedatteren, ex
-konen, den nye kone, den kvindelige chef og fodbolddrengene på samme 
tid. Være mænd nok til det hele og mere til. 
 

Styrken er de personlige fortællinger, der vokser frem af virkelighedens 
mandeverden anno 2021. En smertelig, ærlig, morsom og eftertænksom  
rejse.  
 
Pensionistudvalget har lavet aftale med Limfjordsteateret 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. Se beskrivelse på side 3. 
1. Send en mail til pensionister145@gmail.com og angiv model og 

navn        
2. Når opkrævning sendes, indbetal    

beløbet på kredsens konto:            
0400  1050005563  Husk navn. 

 
Bemærk tilmeldingsfrist den 3. februar. 

 

Teatertur til Limfjordsteateret. 

Fredag den 5. marts Tilmelding senest den 3.  februar 

Myndighedernes 
krav og vejled-
ninger vil blive 
fulgt. 

mailto:pensionister145@gmail.com
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Kino 1-2-3, Thisted 

”Tysktime.” 
onsdag den 24. marts kl. 15.00. 

 

Filmen 'Tysktime' foregår lige efter Anden Verdenskrig, hvor den unge 
mand Siggi sidder i ungdomsfængsel for adfærdsvanskelige unge. 

I fængslet skal Siggi skrive et essay om "pligtens 
glæder". Han ved ikke, hvad han skal skrive, og 
Siggi ender med at skrive et memoir over sin me-
get pligtopfyldende fars fortid som politibetjent. 

Faderen var en pligtopfyldende landbetjent, der 
bl.a. fik til opgave at sikre sig, at den lokale  
kunstmaler, Max Nansen, ikke kunne udøve sin 
forbudte kunst. Max Nansen menes at være Emil 
Nolde. 

Instruktøren har tidligere stået bag maler-
portrættet Paula. Danske Sonja Richter er desuden 
at se på rollelisten, mens filmen delvist er optaget ved det danske vadehav. 

'Tysktime' er baseret på bogen af Siegfried Lenz og er en på én gang     
storslået og humoristisk beskrivelse af marsken og dens befolkning midt i 
krigens vanvid. Filmen har prioriteret et fokus på frisisk kultur, hvor   
tavshed er guld og tale kun sølv. Vi er ca. 10 min inde i filmen, før de   
første ord ytres.  
 
https://www.ekkofilm.dk/anmeldelser/tysktime/ 
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/film/en-gribende-fortaelling-4-stjerner-til-ny-forunderlig-film-om-anden-verdenskrig 
 

 
Tilmelding efter princippet først til mølle. 
Se beskrivelse på side 3. 
 
Send en mail til  
pensionister145@gmail.com 
og angiv navn og antal. 

Pensionistbio. 
Onsdag den 24. marts Tilmelding senest den 18.  marts 

Myndighedernes 
krav og vejlednin-
ger vil blive fulgt. 

https://www.kino.dk/film/p/pa/paula
https://www.kino.dk/personer/sonja-richter
mailto:pensionister145@gmail.com
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Pensionistudvalget havde planlagt årets møde på selve kyndelmissedagen, men på 
grund af virusfare er mødet flyttet til april, hvor der er håb om at ”misse coronaen.” 
Alle medlemmer med ledsager  indbydes til en spændende dag med viden, holdninger 
og underholdning. 

 

mandag den 12. april 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. 
 

Özlem Cekic  

”Hvordan kan vi bygge bro mel-
lem befolkningsgrupper?” 

Özlem Cekic har i dag lagt politik på      
hylden, men hun er stadig et politisk menneske, som brænder for at skabe  
vellykket integration, flere mønsterbrydere og brobygning mellem              
befolkningsgrupper. Özlem er en aktiv debattør, der med sine synspunkter om 
brobygning mellem mennesker på tværs af kulturelle forskelle er med til at 
sætte dagsordenen i den offentlige debat. Flere år i træk er Özlem blevet kåret 
som en af debattens top-meningsdannere i Politiken, og hun har mere end 
115.000 følgere på de sociale medier.  

Özlem Cekic er forfatter til flere bøger og udkom i 2017 med en bog om   
brobygning. Derudover har hun skrevet selvbiografien ”Fra Føtex til Folke-
tinget” – en historie om at komme fra en arbejderfamilie og ende i magtens 
centrum. I 2020 udgav Anders Jerichow “Brobyggere” (Gads Forlag) om 
Özlem Cekic og rabbineren Bent Melchior, hvor de giver deres bud på det 
flerkulturelle samfund og diskuterer det giftige spørgsmål om ”os og dem”. 
Endelig er hun børnebogsforfatter til en serie af bøger om pigen Ayse, som 
sætter fokus på de udfordringer, en pige med minoritetsrødder oplever i en 
dansk hverdag. Derudover har hun været bidragsyder til en række antologier.  

”Kyndelcoronamissemøde.” 
 

Mandag den 12. april   Tilmelding senest den 7. april 
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Efter frokost:     

”Manden, der ville reparere verden med musik” 

 Henrik Goldschmidt, obo med meget mere…. 

På baggrund af en klassisk musikeruddannelse og 
mange år som solooboist i Det Kgl. Kapel står   
Henrik Goldschmidt i dag som en af vores allermest 
alsidige og vidtfavnende musikere. 
Han behersker  klezmermusikken med samme 
sprudlende musikalitet og instrumentale overskud. 
Henrik grundlagde i 2003 Middle East Peace Orche-
stra og turnerede i en årrække med dette ensemble 
over hele verden. Ensemblet med dets kombination 
af musikere med forskellig religiøs og kulturel bag-
grund er et levende bevis på, at musikken overvinder 
alle barrierer. 
Foruden alt dette har Henrik et brændende pædagogisk engagement, der      
resulterede i grundlæggelsen af Goldschmidts Musikakademi, en privat     
musikskole, der tilbyder gratis sang- og musikundervisning for                      
marginaliserede børn og unge på Nørrebro i København. I foråret 2019       
åbnede en afdeling af skolen i Aalborg. 
I foråret 2019 udkom bogen ”Manden, der ville reparere verden med musik”, 
Daniel Øhrstrøms portræt af Henrik og hans alsidige virke. Bogens titel er   
også overskriften på det foredrag, Henrik i disse år rejser land og rige rundt 
med.  
Henrik har modtaget Dansk Musiker Forbunds Hæderspris, og blev i 2015 
kåret af DR P2 som ’Årets Ildsjæl’. I foråret 2017 blev han udnævnt til       
adjungeret professor på Syddansk Musikkonservatorium. 

 

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 7. april: 

Send mail til: pensionister145@gmail.com 

Når opkrævning sendes,  indbetal beløbet på kredsens konto:                
0400  1050005563  Husk navn og ”Kyn” . Se side 3 om tilmeldinger 

eller ring til tlf.: 29873796./40462180 

Myndighedernes 
krav og vejled-
ninger vil blive 
fulgt. 

mailto:pensionister145@gmail.com
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Forårsforedrag. 
 

”Det aktuelle USA – set i historiens lys” 

Knud Holch Andersen 
Den 18. maj kl. 14.30 
Thisted Musikskole 

Kulturrummet, Tingstrupvej. 
 

USA har haft et meget dramatisk og  
vigtigt præsidentvalg. Knud Holch  
Andersen vil tage udgangspunkt i 
magtskiftet på præsidentposten i       
januar 2021 og undersøge de historiske 
forudsætninger for de modsætninger 
og konflikter, der har præget USA       
gennem de seneste år. 
Det skal  handle om historien bag de 
politiske partier, men også magtforde-
lingen mellem præsidenten, senatet og 
kongressen i Washington, samt de    
enkelte staters rolle i den politiske beslutningsproces.  

Tirsdag den 18. maj Tilmelding  senest 14. maj 

United States Capitol  
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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 både lokalt, men    
også internationalt. 
Denne dag får deltagerne mulighed for at få viden 
om det helt aktuelle, da mødet vil belyse USA’s  
situation her & nu, men også et blik på fremtiden. 
 

Pensionistudvalget er meget opmærksom på de vejledninger og krav, som 
myndighederne til enhver tid har til et sådant arrangement. Derfor bliver 
lokalet  indrettet, så alle forskrifter kan overholdes. Der vil være håndsprit 
på stedet, men har deltagerne ønske om anden beskyttelse i form af        
ansigtsmaske eller lignende, bedes man selv medbringe det. 
 

Musikskolen har ikke mulighed for servering. Derfor bedes deltagerne selv 
medbringe kaffe/te kage.  
Har man ønske om at få plads tæt ved taleren, bedes man angive det ved 
tilmelding. 

Bindende tilmelding senest den 14. maj: 
mail: pensionister145@gmail.com eller tlf: 29873796 eller 40462180 
 
Deltagerne optages efter ”først til mølle” princippet, og det er også        
kriteriet, hvis myndighedskravet til antal bliver reduceret. 
Mødet er for medlemmer af Thy-Mors Lærerkreds med ledsager.  
Der er ingen deltagerbetaling. 
 

 

Det Hvide Hus 
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Sommerudflugt til Randers. 
 Kunst og Winery.  

Onsdag den 16. juni 2021 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: 
 

”Kunstneren Anders Bonnesen” 
Anders Bonnesen, f. 1976, er billedhugger, uddannet fra hhv. Det Jyske 
Kunstakademi og Det Kongelige Danske Kunstakademi, hvorfra han  
dimitterede i 2005. Han modtog i 2007 Statens Kunstfonds treårige        
arbejdsstipendium og var samme år med til at stifte og drive det    
kunstnerdrevne udstillingssted Skulpturiet. 

 
 

Frokost på Café GAIA Papaya 

Caféen er arbejdsplads for menne-
sker med særlige behov. Den er 
smukt udsmykket af outsiderkunstne-
re, så omgivelserne er en sanseople-
velse 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 uden for 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 iværksæt-
terånd 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,. Se beskrivelse på side 3. 
1. Send en mail til pensionister145@gmail.com og oplys navne og påstigningssted. 
 

2. På anmodning indbetal beløbet på kredsens konto: 0400  1050005563   
Hvis man ikke har mulighed for netbank eller mail: ring 29873796 eller 40462180. 
 
Afgang: 
Thisted havnen ved pølsevognen   8.00 
Vilsund ved Hotel Vilsund Strand:   8.10 
Nykøbing rutebilstationen    8.30  

 

Myndighedernes 
krav og vejled-
ninger vil blive 
fulgt. 

 

mailto:pensionister145@gmail.com
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Nørre Vorupør Gl. Kirkegård 
 

tirsdag den 31. august kl. 13.30. 
 

Vorupør gamle kirkegård ligger ved Kapelvej i klitheden øst for Nørre  
Vorupør i Nationalpark Thy. Kirke-
gården henligger delvis i naturtil-
stand og rummer mange historiske  
gravsten og grave. Våbenhuset fra 
den første Vorupør Kirke er bevaret 
som gravkapel.  
I 1878 fik Vorupør egen kirke og 
kirkegård. Kirken fik dog en kort  
levetid, da den blev nedrevet  
omkring 1900. Kirkegården  
anvendtes imidlertid indtil 1925. Derefter blev den på det nærmeste glemt 
og rummer derfor mange gravminder fra tiden  
1878-1925.  
 

Bag alle navnene på gravstenene har der været 
personer og skæbner, og deres historier viser helt 
andre livsvilkår, end vi kender i dag. 
Jimmy Munk Larsen har forsket i kirkegårdens  
historie og dermed mange af de begravedes  
baggrund og historie. Det er beskrevet i hans bog: 
” Begravet i klitten—Vorupør gamle kirkegård”. 
Jimmy Munk Larsen har givet tilsagn om at guide 
deltagerne på kirkegården, så der bliver mulighed 
for at få en baggrundsviden om stedet og  
personerne. 
 

 

Myndighedernes 
krav og vejlednin-
ger vil blive fulgt. 

Kør selv udflugt 
Nørre Vorupør Gl. Kirkegård 

 

  Tirsdag den 31. august    Tilmelding senest 27. august 
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I forlængelse af besøget her vil han give en kort 
fortælling og fremvisning af  den nye kirke, der 
er en korskirke midt i Nr. Vorupør. Den er  
restaureret i 2011 og smukt udsmykket af den  
lokale kunstner Bjørn Søndergaard. 
 

Deltagerne bedes selv medbringe kaffe/te og 
kage, som nydes i madpakkehuset ved  
landingspladsen, eller ved stranden. 
 

Mødested: Vorupør Gl. Kirkegård, Kapelvej kl. 
13.30. 
 

Arrangementet er for medlemmer med ledsager.  
Der er ingen deltagerbetaling 
 

Tilmelding: pensionister 145@gmail.com 

Se tilmeldinger side 3. 

 
Portugal. 

 
 
Pensionistudvalget havde planlagt en rejse i slutningen af september 
2020 til Portugal. På grund af rejserestriktioner kunne den ikke  
gennemføres på det tidspunkt. 
Udvalget håber sammen med alle tilmeldte, at det kan lykkes i 2021. 
 
Rejsen er fuldtegnet. 
 
Rejsen vil  blive vist på hjemmesiden:  
http://www.thymorslaererkreds.dk/medlemmer/
pensionister 
 

Studierejse 2021. 
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Efterårsmøde. 
Onsdag den 27. oktober Tilmelding  23. oktober 

 

Efterårsmøde 
Den 27. oktober kl. 14.30 

Det Ottekantede Forsamlingshus 
Øster Jølby. 

 

Jørgen Carlsen. 
 

”Den nye højskolesangbog.” 
 

 

Det fortryllende ved en god højskole-

sang er, at den skaber nærvær og       

opmærksomhed ved at fortælle os, at 

virkeligheden ikke er noget, man skal 

finde ud af. Den er noget, man skal leve 

sig ind i. Det gælder, hvad enten vi  

synger om de lyse nætter, om  

kyndelmisse, der slår sin knude, eller 

om at  elske den brogede verden. 

Som formand for det udvalg, der har  

redigeret den nye højskolesangbog, vil Jørgen Carlsen løfte sløret for 

de overvejelser, der ligger til grund for udvælgelsen af nye højskole-

sange. Hvordan kombinerer man det gode gamle med det gode nye? 

Og så vil han naturligvis tage os med på en opdagelsesrejse i den nye 

højskolesangbog. Jørgen Carlsen trakterer selv klaveret under  

højskolesangen.   
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Jørgen Carlsen er født i 1949 og mag.art. i idéhistorie. I perioden 1986-

2017 var han forstander for Testrup Højskole syd for Aarhus. Han var 

medredaktør af Højskolesangbogens 18. udgave, medlem af Det Etiske 

Råd i perioden 2011-2016 samt en af ”Smagsdommerne” på DR K.   

Desuden er han ivrig samfundsdebattør og klummeskribent ved Kristeligt 

Dagblad.  

http://www.thymorslaererkreds.dk/medlemmer/pensionister 
 
Arrangementet er for medlemmer af Thy– Mors Lærerkreds med 
ledsager. Der er ingen deltagerbetaling. 
 
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 23. oktober: 
mail: pensionister145@gmail.com eller tlf: 29873796 eller 40462180 

 
 

Pensionistudvalget har lavet     
aftale med Bio Mors i Nykøbing  

tirsdag den 9. november 2021 
kl. 15.00. 

 

Program og oplysninger om  
tilmelding bliver udsendt på mail 
og offentliggøres på kredsens 
hjemmeside i sensommeren 
2021. 

Pensionistbio. 
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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, som er gratis for pensione-
rede medlemmer. Kurserne holdes på foreningens kursusejendomme. Ægtefæller, der 
ikke selv er medlemmer af foreningen, kan deltage mod betaling af en kursusafgift. 
 

23.-25. juni: Frederiksdal: ”Politik og Christiansborg.” 
 

29. juni—1. juli: Gl. Avernæs: ”Sang, musik og lokalhistorie.” 
 

1.—3. juli: Gl. Avernæs: ”Film.” 
 

7.—9. juli: 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 Folkeskolen i februar/marts måned. 
Nordisk pensionisttræf 2021: 

15.-19. juni: Alta i Norge. 
 

Læs mere: 
www.dlf.org/medlem/saerligt-for/pensionister 

 
Husk også at blive holdt orienteret på:  

http://www.thymorslaererkreds.dk/medlemmer/pensionister 


