
 
 
Billund Lærerkreds 

Kreds 105 

 

Nyttige links og adresser  
www.kreds105.dk 
www.dlf.org  
www.dlf.org/Sær!igt+for/pensionister 
 
Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 København K, 
tlf. nr. 33-696300  

Kontor: 
Vestergade 121 

7200 Grindsted 

Telefon: 
75 31 01 41 

Telefax: 
75 31 03 35 

E-post: 
105@dlf.org 

Forud for et arrangement bedes du orientere dig på kred-
sens hjemmeside, hvor evt. ændringer vil fremgå 
 
Seniorafdelingen har udarbejdet en mailliste for hurtigere at 
kunne kommunikere med medlemmerne. Er du ikke på den-
ne liste, så send venligst en mail til: 105@dlf.org. 

Seniorafdeling 

Julebrev 
 

Velkommen  
Seniorafdelingen for fraktion 4's medlemmer i Billund Lærerkreds vil her-
med byde dig velkommen blandt tidligere lærere i Billund Kommune.  
 
 

Formål  
Formålet med seniorafdelingen er at varetage pensionisternes interesser 
indenfor Danmarks Lærerforening og bringe dem i kontakt med hinanden 
ved arrangementer af forskellig art.  

Rettigheder  
Som pensionist har du rettigheder i såvel Danmarks Lærerforening som i 
din lokale Billund Lærerkreds.  
Du vil stadig få "Folkeskolen"  
Du har stemmeret og er valgbar til hovedstyrelsen, hvor vi pensionister 
har 1 medlem  
Du har stemmeret og er valgbar til kongressen, hvor vi har 10 medlem-
mer  
Du /din familie kan holde ferie på foreningens kursusejendomme  
Du kan leje et af foreningens sommerhuse  
Du kan søge om deltagelse på foreningens seniorkurser  
Du vil fortsat få foreningens kalender  
Du kan søge om støtte fra foreningens understøttelseskasse  
Du kan låne penge gennem Danmarks Lærerforening  
Du får medlemskort til Ældremobiliseringen  
Du kan få råd og vejledning fra Danmarks Lærerforening  
Du kan deltage i seniorafdelingens arrangementer  
Du får et pensionistmedlemskort  
Du har mulighed for at fortsætte i "Gruppeliv"  
Du kan blive medlem af Forbrugsforeningen af 1886 (gratis) og få rabat i 
ca. 4200 forretninger (DLF`s hjemmeside). 

Lokale aktiviteter  
Seniorafdelingen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelses-
medlemmerne vælges på den årlige generalforsamling i marts måned. 
Seniorafdelingen har som mål at planlægge 4 arrangementer årligt. Vi 
planlægger for et år ad gangen. Arrangementskalenderen udsendes til 
alle pensionistmedlemmer i juni måned. 
Vi tilstræber at lave et program med et varieret indhold for at tilgodese så 
mange medlemmers interesser som muligt. Arrangementer kan være 
forskellige: foredrag, sang, besøg på virksomheder, museer osv.  

http://www.kreds103.dk/
http://www.dlf.org/


Arrangementerne er normalt gratis, men til fortæring, bus og dyre fore-
dragsholdere kan der blive opkrævet et beløb, som i hvert enkelt tilfælde 
fastsættes af bestyrelsen.  
Kom og mød "gamle" kolleger og/eller mød nye og få nogle gode ople-
velser. Snakken skal nok komme til at gå livligt.  
Alle medlemmer kan deltage i arrangementerne. Ægtefæller/samlevere 
kan deltage såfremt der er plads. Evt. opkræves betaling af ægtefæller/
samlever, der ikke er medlem af fraktion 4 (fx ved entre). Såfremt der er 
begrænsning på deltagerantallet gælder ”først til mølle princippet”. 
 
Bestyrelsens medlemmer: 
Åse Hansen 75 33 54 56 25 76 80 56 lillevej10@gmail.com 
Ulla Hedegaard 75 31 00 49 ulla.hedegaard@skolekom.dk 
 
Finn Odegaard 75 33 13 37 20 81 47 76  odegaard@svenet.dk 
Irene Moustgaard    22 85 35 07 irenemoustgaard@mail.dk 
Finn Nielsen    40 21 30 57 fin-ni@mail.dk 

 
 
Sommertur til Langli – en ø i Vadehavet  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvornår: 15. august 2018 
Mødested: Thomas Lange Haven ved Ho Kro kl 10.00 
Pris: Seniorklubben betaler turen - du skal tage madkurv og drikke med. 
Der kan ikke købes noget hverken i Ho eller på Langli. 
Tilmelding: Senest 1. august. Max 20 deltagere. 
 
Oplev den nordligste ø i Nationalpark og Verdensarv Vadehavet. Vi kører 
med Naturbussen over vaden til Langli, hvor der kun er adgang 2 måneder 
om året. Ved ankomsten holdes en pause, så den medbragte mad kan ny-
des med en unik udsigt over Vadehavet og grådybet. Herefter kan man 
følge turlederen på en vandretur langs Hjerting Løb og Hobo dyb rundt om 
Langlis sydspids.  
Varighed ca. 4 timer. Turleder Bjarne Slaikjær. 

Generalforsamling 
 

Hvornår: mandag den 11. marts 2019 kl. 10 

Mødested: Kredskontoret 

Fortæring: Kaffe og rundstykker 

Dagsorden udsendes ca. 14 dage inden generalforsamlingen. 

Besøg i Janus Bygningen i Tistrup. 
 
Hvornår: Torsdag den 17. januar 2019 kl. 14. 
Mødested: Lærkevej 25, 6862 Tistrup 
Pris: Foreningen betaler for entre og rundvisning, kaffen koster 25 kr. 
Medfølgende ægtefæller betaler selv entre: 40 kr. 
 
Vi begynder med en rundvisning på ca. en time, og derefter er der kaffe 
eller te og kage. 
 

Foredrag/causeri af Henrik Dam Kristensen 
 
Hvornår: mandag, den 12. november 2018 kl. 10-12 
Mødested: Atelieret i Mødestedet, Nygade 31, 7200 Grindsted. 
Fortæring: kaffe/the og rundstykker 
Tilmelding: senest den 6. november. Der er plads til 40 
 
Henrik Dam Kristensen overskrift hedder: ”Fra Vorbasse til Christians-
borg”. Det handler dels om vejen dertil, hverdagen som MF og minister, 
og et smut forbi Europa-Parlamentet, krydret med lidt sjove historier. 

 

Forårsudflugt til Brørup Marked  

Hvornår: den 24. maj 2019. 

Hvor: Brørup marked: Markedsvej 4, 6650 Brørup 

På Terrassen: Industri Vest 5, 6650 Brørup     

Markedet rundt på egen hånd fx fra kl. 10.00 med efterfølgende frokost i 

samlet flok kl. 12.00 på ”På Terrassen,” der ligger midt på Brørup Mar-

ked. Vi håber på dejligt vejr, og foreningen betaler en let frokost for med-

lemmer. 


