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Coronaen sætter stadig sit præg på Danmark. I 2020 måtte vi aflyse meget, og 
i 2021 blev pensionistbio og teater i marts aflyst. Kyndelmissemødet blev flyt-
tet, men pensionistudvalget håber og tror på, at i 2022 kan alt lykkes, selv om 
nye varianter af corona hele tiden udfordrer. 
Alle arrangementer afholdes selvfølgelig med overholdelse af alle restrik-
tioner og anbefalinger fra myndighederne. 
Derfor kan vi byde velkommen til pensionistudvalgets folder, hvor alle tilbud i 
2022 er samlet.  
I Thy- Mors Lærerkreds er der nedsat et pensionistudvalg, hvor der 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 2022, 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 et ikke medlem, der er medlemsberettiget i  
forhold til 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  
velkommen til at kontakte udvalget. 

 
Pensionistudvalget 

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

 

Nyt fra pensionistudvalget. 



 

 Tilmeldingsprocedure. 
 
Planlægning af aktiviteter i 2022 har igen i år været præget af en vis 
usikkerhed på grund af mulige restriktioner udløst af corona  
epidemien. 
Derfor fastholdes sidste års tilmeldingsprocedure 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. 

Pensionistudvalget: 
Inger Frølich, Bodil Lund Larsen, Dagmar Ebbesen, 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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Alle medlemmer med ledsager indbydes til en spændende dag med viden, 
holdninger og underholdning 

 

onsdag den 2. februar kl. 9.00 - 15.00 
Hotel Limfjorden, Thisted. 

 

Efter morgenkaffe med rundstykker aflægger pensionistudvalget sin  
årsberetning, hvor der også skal ske udpegning af udvalget for det næste år.  
 

 
Kl. 10.00 skal vi have en spændende, tankevækkende og inspirerende  
oplevelse. 
 

Johannes Andersen 

”Nå, og hvad får du så tiden til at gå med?” 
Sådan spørger folk i arbejde ofte folk, der er  
blevet pensioneret. 
Spørgsmålet er baseret på den antagelse, at det  
at arbejde er det vigtige og livsbekræftende, 
mens en tilværelse som pensionist er en  
glidende overgang mod døden, hvor det bare 
handler om at få tiden til at gå. 
Nu er 68’ generationen gået på pension, og den 
udfordrer i praksis dette billede. Generationen 
har altid været meget aktiv, og det er den stadig. 
Den er nemlig drevet af lysten og viljen til at 
virke. På denne måde udfordrer den fortsat den  
dominerende opfattelse af arbejdet som mening i  
tilværelsen. 
Johannes Andersen giver et bud på det moderne liv som   
pensionist. 
 

Johannes Andersen er lektor i almen samfundsbeskrivel-
se / politologi ved Institut for Statskundskab, Aalborg  
Universitet, forfatter og foredragsholder. 

”Kyndelmissemøde.” 
 

Onsdag den 2. februar  Tilmelding senest den 25. januar 
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Efter frokost:    ” 

”Grænselandets sange” 

Birgitte Hansen 
 

Vi ved, at sønderjyderne helt siden hertugdømmer-
nes tid har levet med krig og ufred. Voldsomme  
begivenheder har præget egnen med den store    
nedtur efter krigsnederlaget i 1864 og den store  
forløsning efter genforeningen i 1920.  
Fællessangen har i svære tider været med til at 
knytte de dansksindede syd for grænsen sammen. 
De fandt sammen i private hjem og sang deres 
smukke sange, som de samlede i en lille sangbog. 
Det dansk-tyske grænseland er i dag præget af fred og gensidig forståelse. 
Der er plads til både dansksindede syd for grænsen som tysksindede nord 
for grænsen. 
Birgitte Hansen fortæller om sangene, digterne og komponisterne. Vi synger 
udvalgte sange som fællessange, og hun spiller til på klaver.  
 

Som højskolemenneske har Birgitte siddet ved klaveret og formidlet          
højskolesangen i ord og toner. 
Hun har været højskolelærer på Grundtvigs Højskole, Gerlev                

Idrætshøjskole og Ryslinge Højskole og var i femten år forstander for     
Skælskør Folkehøjskole, hvor hun etablerede en stærk sangtradition med 
bl.a. kor-kurser i tæt samarbejde med dirigent og komponist Michael       

Bojesen.  

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 25. januar: 

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


 

side 6 

 
 

”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 tømmer-
mænd åbnes for de smertelige fortrængninger. Men samtidig spirer en fø-
lelse 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 2022. 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 5. februar. 

 

Teatertur til Limfjordsteateret. 

Søndag den 6. marts Tilmelding senest den 5.  februar 

Myndighedernes 
krav og vejled-
ninger vil blive 
fulgt. 

mailto:pensionister145@gmail.com
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Arv, testamente og  
fremtidsfuldmagt. 

Torsdag den 24. marts kl. 15.00. 
Lærernes Hus, Thisted. 

 
Går livet godt, tænker vi ikke over nødvendig-
heden af at oprette et testamente. Der er dog 
mange spørgsmål at tage stilling til.  
Måske kan det også være en ide at oprette en 
fremtidsfuldmagt.  
Mia Pedersen og Peter Stoltz Nielsen fra  
advokatfirmaet ADVODAN, Thisted vil give 
et oplæg om arv, testamente og fremtidsfuld-
magt.  
Der vil efter oplægget være mulighed for at  
stille generelle spørgsmål. Der bliver ikke  
mulighed for personlig rådgivning.  
 
Antal: max 35 personer.  
Tilmelding senest 17. marts. Tilmelding efter 
princippet ”først til mølle.”  
 

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

 

Arv, testamente og fremtidsfuldmagt. 

Torsdag den 24. marts Tilmelding senest den 17. marts 

Myndighedernes 
krav og vejlednin-
ger vil blive fulgt. 

Testamente 

mailto:pensionister145@gmail.com
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Fossil– og Molermusset 
Skarrehagevej 53, 7900 Nykøbing Mors. 

 

Onsdag den 4. maj kl. 13.00 - 15.00. 
 

Fossil- og Molermuseet blev etableret d. 28. maj 
1988 som den geologiske afdeling af Museum 
Mors. Museets samling blev baseret på en stor 
og meget fin privat samling af fossiler og      
krystaller fra de ca. 55 millioner år gamle      
moleraflejringer. 

Museets samling er blevet forøget gennem    
årene med mange exceptionelle fund af især   
insekter, fisk, fugle, skildpadder og planter. Den fortsatte indsats fra museets      
medarbejdere igennem årene har betydet, at Fossil- og Molermuseet kan fremvise en 
stor og meget velbevaret samling af fossiler på højeste internationale niveau. Af de 
mange nye fossiler er det utvivlsomt havskildpaddeungen "Luffe", der har haft størst 
betydning såvel lokalt som internationalt. Den nye, utroligt velbevarede skildpadde 
fik det videnskabelige navn Tasbacka danica og er opkaldt efter Danmark. 

I 2015 blev Museum Mors et statsanerkendt geologisk museum. 
 
Der vil være rundvisning på museet ved          
museumsinspektør og geolog Jan Audun        
Rasmussen. 
 
Efterfølgende vil han guide alle interesserede til 
et besøg i en molergrav, hvor alle har mulighed 
for at finde et 55 millioner år gammelt fossil. 
Alle får en hammer med. Husk fornuftigt fodtøj. 
 
Den medbragte kaffe/te kan nydes i forhallen eller ved borde på parkeringsplads. 
 
 
Tilmelding senest 1. maj.  Se beskrivelse på side 3. 
1. Send en mail til pensionister145@gmail.com og oplys navn. 
 
Der kan højst være 50 deltagere, og man optages på deltagerlisten efter ”først til 
mølle” princippet. 

Kør selv udflugt 
Fossil og Molermuseet, Mors 

 

  Onsdag den 4. maj                         Tilmelding senest 1. maj 

mailto:pensionister145@gmail.com
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Sommerudflugt til Jenle og Fur. 
  

Torsdag den 9. juni 2021 Tilmelding senest den 2. juni 

 

 

Aakjærs kunstnerhjem - Jenle. 

Jenle er navnet på Nanna og Jeppe   
Aakjærs kunstnerhjem på                  
halvøen Salling, der strækker sig ud 
i Limfjorden nord for Skive. Bygninger-
ne ligger i et meget smukt område med 
to skove. I Jenles sydskov ligger Nanna 
og Jeppe Aakjær begravet. 

Hovedbygningen er opført 1906-07, og 
digteren og forfatteren Jeppe Aakjær flyttede ind sammen med sin     
hustru billedskæreren Nanna Aakjær umiddelbart efter deres bryllup 
den 25. april 1907. Navnet Jenle er jysk og betyder alene eller ensom, 
og det var betegnende for ejendommens beliggenhed. 

På første sal i hovedbygningen findes Jeppe Aakjærs arbejdsværelse 
med den inspirerende udsigt over Limfjorden og Astrup Vig. 

I Mindestuerne kan vi opleve familien Aakjærs hjem. I Jenles udhuse er 
der i dag indrettet et museum med en permanent udstilling om familien 
Aakjærs liv fra midten af 1800-tallet til 1960'erne krydret med almen 
historie. 

Jenle er et af de bedst bevarede kunstnerhjem i Norden. Stort set alt i 
hjemmet er originalt og bærer præg af Nanna Aakjær, der med sine    
originale billedskærerarbejder har sat sit præg på hjemmet. 

 

Deltagerne kan glæde sig til museumsbesøg med guidet rundvisning 
og naturvandring. 

         Se næste side       

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Nanna_Aakj%C3%A6r
https://da.wikipedia.org/wiki/Jeppe_Aakj%C3%A6r
https://da.wikipedia.org/wiki/Salling_(landsdel)
https://da.wikipedia.org/wiki/Limfjorden
https://da.wikipedia.org/wiki/Skive_(by)
https://da.wikipedia.org/wiki/1906
https://da.wikipedia.org/wiki/1907
https://da.wikipedia.org/wiki/25._april
https://da.wikipedia.org/wiki/Jysk_(sprog)
https://da.wikipedia.org/wiki/Limfjorden
https://da.wikipedia.org/wiki/Astrup_Vig
https://da.wikipedia.org/wiki/1800-tallet
https://da.wikipedia.org/wiki/1960%27erne
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Fur. 
 

 
Fra Jenle går turen til Fur, hvor vi skal nyde frokost 
på Fur Bryghus. 
Efter frokost får vi en rundvisning på bryghuset. 
 
Derefter bliver deltagerne guidet rundt på Fur af  
furbo John Bertelsen fra Fur museum.  
Vi kommer forbi skønne molerskrænter bl.a.  
Bispehuen", Bette Jens´ Hyw og mange andre 
skønne steder. 
 
Fra folderen: 
"Fur fra den blinde vinkel" 
" Få en øjenåbner, når der serveres "en cocktail"  blandet af faglig viden og 
en stor portion jysk lune og underfundighed." 
John kender øen som sin egen bukselomme og fortæller om alt det, man ser 
på køreturen og er også klar til at besvare spørgsmål. 
 
  

Vi slutter af med kaffe/te og 
kage, inden vi kører hjem. 
 
 

Deltagerbetaling, der  
dækker bus, fortæring og 
entreer:  300 kr./pers. 

 
 
 
Tilmelding senest 2. 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 havn:      8.30  
 Forventet hjemkomst    ca. 18.00 

Myndighedernes 
krav og vejled-
ninger vil blive 
fulgt. 

 

mailto:pensionister145@gmail.com
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I overvejelserne om rejsemålet for 2022 har pensionistudvalget erkendt, at der 2 
gange har vist sig stor interesse for Portugal, men coronaen har forpurret  
planerne begge gange. Nu håber udvalget, at det må lykkes denne gang.  
Selvfølgelig vil alle anbefalinger og krav fra myndighederne blive respekteret. 
 

Pensionistudvalget tilbyder medlemmer med ledsager en 8 dages tur til Portugal.  
 

Rejseprogram: 
 

Tirsdag, den 20. september 2022 
Udrejse 

Udrejse med NILLES charterfly direkte fra Aalborg til Lissabon.  Herfra  
kører vi til vores hotel i Braga, hvor vi indkvarteres de næste tre nætter.  
Velkomstmiddag på hotel 

 

Onsdag, den 21. september 2022 
Hotel, morgenbuffet 
Braga - Guimarães  
Vi kører vi til Portugals vugge, Guimarães, hvis idylliske centrum er  
optaget på UNESCOs Verdensarvsliste.  
Vi kører retur til Portugals religiøse hovedstad, Braga, der blev grundlagt 
af den romerske kejser Augustus. På et højdedrag i udkanten af byen bestiger vi den monumentale,  
dekorerede baroktrappe med hele 17 afsatser med springvand, der fører op til valfartskirken, Bom Jesus 
do Monte. Fra toppen nyder vi den formidable udsigt over byen og landskabet.  
Middag på hotellet  
 

Torsdag, den 22. september 2022 
Hotel, morgenbuffet 
Porto 

Vi skal rundt i magiske Porto, Portugals næststørste by samt portvinens 
og Nordportugals hovedstad. Byen hæver sig malerisk fra bredden af 
Dourofloden, og fra balkonerne på de farvestrålende huse hænger  
blomster og vasketøj. Byens historiske centrum er på UNESCOs  
Verdensarvsliste. Vi begynder vores tur til fods og går blandt andet forbi Lello-boghandlen, der blev 
grundlagt i 1869 og regnes for at være en af de smukkeste boghandler i verden. Vi fortsætter til São 
Francisco-kirken, der er berømt for sit gyldne interiør, den overvældende kakkel-udsmykkede São 
Bento-station og langs den stemningsfulde Ribeira-promenade langs Douro. Vi skal også til Vila Nova 
de Gaia på sydsiden af floden og nyde et glas portvin i et af de mange 
berømte portvinshuse. 
Middag på hotellet. 

 

Fredag, den 23 september 2022 
Hotel, morgenbuffet 

Coimbra - Tomar – Fatima 
Vi forlader Nordportugal og kører mod syd til en af verdens ældste univer-
sitetsbyer, Coimbra, der ligger og skuer majestætisk ud over Mondego-floden. Såfremt det er muligt,  
besøger vi det statelige universitet, som troner øverst på en bakketop. Universitetets perle er det  
overdådigt udsmykkede 1700-tals bibliotek med 250.000 bøger. UNESCO har optaget universitetet på 
deres liste over verdens kulturarv. Vi spadserer også en tur i byens gamle 
kvarter, der breder sig op ad bakken fra Mondego-floden mod universite-
tet. Bagefter fortsætter vi til tempelriddernes by, Tomar, ved bredden af 
Nabão-floden. Byens ridderborg, som blev grundlagt for 1000 år siden af 
den første portugisiske stormester, blev brugt, da tempelridderne gen-
erobrede det centrale Portugal fra maurerne. Inde i borgen besøger vi 
riddernes imponerende kloster, Convento de Cristo, som også er på 
UNESCOs Verdensarvsliste. Vi overnatter i pilgrimsbyen Fatima. 
Middag på hotellet. 

Studierejse 2022. 
Portugal. 

Douro/Porto  

Douro 

 
Coimbra 

Coimbra 
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Lørdag den 24. september  2022 

Hotel, morgenbuffet 
Fatima - Alcobaca - Nazaré – Lissabon   
Inden vi forlader Fatima, besøger vi helligdommen, der er opført på det sted, hvor Jomfru Maria i 1917 
åbenbarede sig for tre hyrdebørn. Det er Portugals vigtigste valfartsmål, og pilgrimme fra hele verden 
strømmer hertil. Vi oplever de pompøse monumenter og den særlige åndelighed, der hersker over  
stedet. Efterfølgende besøger vi det utrolig smukke kloster, Alcobaça, som er en af Portugals største 
seværdigheder. Klosteret er hjemsted for den tragiske kærlighedshistorie mellem Pedro I og hans  
elskerinde Inês de Castros, der ligger begravet i klosteret. Alcobaça -klosteret er ligeledes at finde på 
UNESCOs Verdensarvsliste. Herfra skal vi have frisk havluft i lungerne i den tidligere fiskerby,  
Nazarè, der er berømt for sin lækre strand og råbende fiskerkoner, inden vi kører til Lissabon, hvor vi 
har tre overnatninger. 

 

Søndag, den 25. september 2022 
Hotel, morgenbuffet 
Lissabon byrundtur 
Vi skal rundt i Portugals fabelagtige hovedstad, Lissabon, der ligger, 
hvor Tejo-floden munder ud i Atlanterhavet. De flot dekorerede  
fortove med avancerede motiver og de mange facader, der er dækket 
med glaserede fliser, er små kunstværker. I bydelen Belém vidner 
Torre de Belém og Jerónimos-klosteret, der er udsmykket i den  
fantasifulde og dekorative manuelinske stil, om Lissabons tidligere storhed som Europas største   
handelsby. Rigdommene strømmede til landet efter den berømte konge,   Henrik Søfareren, havde lagt 
grunden til Portugals kæmpeimperium. Begge bygningsværker er med på UNESCOs Verdensarvliste. 
Vi skal også se Lissabons charmerende centrum, Baixa, med den enorme og elegante plads, Praça do 
Comércio, og de livlige handelsgader. På spadsereturen rundt i de labyrintiske små gader i det  
hyggelige, gamle, mauriske kvarter, Alfama, fornemmer vi den orientalske stemning. 

 

Mandag, den 26. september 2022 
Hotel, morgenbuffet 
Sintra - Cabo da Roca  
Vi tager vestpå til romantiske, Sintra. Byen ligger idyllisk i de grønne 
bjerge og har været elsket af kunstnere gennem alle tider. H.C.  
Andersen skrev om ”Cintras Deilighed”, og byen er på UNESCOs 
Verdensarvsliste. Sintra var de portugisiske kongers foretrukne  
opholdssted om sommeren, og det er næsten umuligt at undgå at bli-
ve forelsket i denne eventyrlige by med brostensbelagte, snævre,  
snoede stræder og prægtige paladser og parker. Mest berømt er drømmeslottet, Palácio da Pena, der i 
strålende farver troner på et højdedrag. Vi går en tur i den hyggelige by, inden vi kører til det vestligste 
punkt på det kontinentale fastland, Cabo da Roca, hvorfra vi har en fænomenal udsigt over  
Atlanterhavet og kysten. Om aftenen tager vi til et fadohus, hvor vi spiser middag og lader os henføre 
af musikere og sangere, som fortolker den følelsesfulde, portugisiske visesang, fado. 

 
Tirsdag, den 27. september 2022 

Hotel, morgenbuffet 
Hjemrejse 
Lissabon – Aalborg 
Vi forlader magiske Lissabon og kører til lufthavnen. Hjemrejse med 
NILLES’ charterfly direkte fra Lissabon til Aalborg. 

     

Rejsen laves i samarbejde med Nilles Rejser A/S. 
 

Ret til programændringer forbeholdes. 

Lissabon 

Lissabon 

Sintra 
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Studierejse 2022. 

Portugal 

20.- 27. september 2022. 
 

Målgruppen for rejsen er medlemmer af Thy-Mors Lærerkreds med ledsager. 
Deltagerbetaling:  8.995 kr. 
Tillæg for enkeltværelse: 1.900 kr. 
Depositum: 2.750 kr./deltager. 
 

Tilmelding. Bemærk ny procedure!! 
Send en mail med angivelse af navn(e): pensionister145@gmail.com 
Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge mailene bliver modtaget, hvilket kan have  
betydning i forbindelse med ”først til mølle.” 
 

Når pensionistudvalget har registreret tilstrækkelig interesse for rejsen, får alle tilmeldte 
en opkrævning på depositum. Deltagerne vil have 7 dage til at indbetale beløbet og der-
med tilkendegive en bindende tilmelding.  Efter de 7 dage kan pladsen gives videre til  
eventuelle tilmeldte på venteliste. 
Ved afbud senere kan man ikke forvente depositum retur. 
 

Inkluderet: Direkte fly Aalborg – Lissabon tur/retur 
     4-stjernet langtursbus af god standard.  
    3 overnatninger i Nordportugal, 1 overnatning i Fatima, 3 overnatninger i  
   Lissabon 
    7 x morgenmad, 5 x aftensmad inkl. vin og vand til maden 
   1 x fado-aften inkl. middag og drikkevarer, 1 x portvinssmagning 
   Udflugter eksklusiv entréer 
    Dansk rejseleder 
   Lokalguider i Lissabon 
   Administrationsbidrag 
 

Ikke inkluderet:   Entréer udgør ca. 50 EUR 
 Frokoster  
 Yderligere middage 
 Personlige udgifter  
 Drikkevarer 
  
Afbestillingsforsikring: Afbestillingsforsikring kan tegnes ved tilmelding. 
 

Der vil blive arrangeret fælleskørsel Aalborg tur/retur, som man kan tilmelde sig senere. 
 

I løbet af foråret bliver der arrangeret en informationsaften i samarbejde med Nilles Rej-
ser. 
 

I samarbejde med TFO undersøges det, om der er mulighed for et relevant foredrag. 
 

Yderligere information 
Svenne Christensen  Otto Gro-Nielsen 

25135848               40467418 
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Efterårsmøde. 
Onsdag den 26. oktober Tilmelding  22. oktober 

 

Efterårsmøde 
Den 26. oktober kl. 14.30 

Det Ottekantede Forsamlingshus 
Øster Jølby. 

 

Iben Krogsdal 

”I dag skal du leve” 

 

Iben Krogsdal kommer på hjemmebane, når 

hun besøger Thy-Mors Lærerkreds, for hun er 

opvokset på Mors og er lærerdatter.  

Hun er skønlitterær forfatter og salmedigter og 

er repræsenteret i en række antologier, sang- og 

salmebøger. Hun debuterede som forfatter i 

2000 med novellesamlingen "Træfpunkter" og 

som salmedigter i 2010 med salmesamlingen 

”Vi som er søgende”. Hun har siden udgivet en række bøger; inden-

for de seneste år særligt noveller og salmesamlinger. I den nye udga-

ve af Højskolesangbogen er hun repræsenteret med 10 nye salmer og 

sange. 

 

I dette foredrag vil Iben Krogsdal med den nye Højskolesangbog i 

hånden tage os på en sangrejse gennem året og livets aldre fra  

fødsel til ungdom, alderdom og død. 
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Undervejs skal vi bl.a. synge en række af Iben Krogsdals egne sange 

om tilværelsen i alle faser mellem stille sorg og jublende glæde. Vi skal 

synge om livets store overgange, mørketimen, fødselsøjeblikket og  

lysets genkomst. Og så skal vi høre om de bittesmå og kæmpestore  

opstandelser, livet næsten hver dag lyser op af – hvis vi ellers har blik 

for dem.  

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 22. oktober. 

 

Pensionistudvalget har lavet aftale med Kino 1 2 3 i Thisted  
 

tirsdag den 1. november 2022 kl. 15.00. 
 

Det er endnu ikke besluttet, hvilken 
film, der bliver vist.  
 

Program og oplysninger om  
tilmelding bliver udsendt på mail og  
offentliggøres på kredsens hjemmeside i  
sensommeren 2022. 

 
 
 
 

Husk,  ”gode film skal opleves i biografen!” 
 

mail: pensionister145@gmail.com  

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.  
 

Medlemskab af Faglige Seniorer. Se https://fagligsenior.dk/ 
 

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. 
 

18.-20. maj: Frederiksdal: ”Politik og Christiansborg.” 
 

20. juni - 22. juni: Skarrildhus: ”Kunst og kultur.” 
 

4. - 6. juli: Gl. Avernæs: ”Sang, musik og lokalhistorie.” 
 

6. - 8. juli: Gl. Avernæs: ”Film.” 

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. 
Nordisk pensionisttræf 2022: 

27.juni -1. juli: Konventum, Helsingør. 
 

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

 
Husk også at blive holdt orienteret på:  

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


