
 
 
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 med ægtefæller/samlevere kan deltage i arrangemen-
terne. Evt. opkræves betaling af ægtefæller/samlever, der ikke er med-
lem af fraktion 4 (fx ved entre). 
 
Bestyrelsens medlemmer: 
Åse Hansen 75 33 54 56 
Christian Homilius 75 32 16 46 
Finn Odegaard 75 33 13 37 
Kurt Jørgensen 75 34 15 97 
Finn Nielsen 75 33 54 57 

The international School of Billund 
 
Hvornår: tirsdag den 8. november 2016 kl. 10-12. 
Mødested: Ved skolens P-plads, Skolevej 24, 
Fortæring: Frokostplatte på Bonita 
Tilmelding: Senest den 1. november 
 
Skolen åbnede i 2013 og er støttet af LEGO-fonden. Der er 250 elever i 
alderen 3-14 år. I skoleåret 2017/18 udvides aldersgruppen til 16 år. 
 
Efter besøget på skolen er der frokostplatte på Bonita (Billund Centret). 
Drikkevarer for egen regning.  Ægtefæller, der ikke er medlemmer af 
Lærerforeningen, skal betale kr. 75,- 

Svampetur med Peer Høgsberg 
 
Hvornår: Lørdag den 20 august 2016 kl. 10 
Mødested: Parkeringspladsen ved Gyttegård Golfklub: 
Tilmelding: Senest den 12. august 
 
Velkommen til en spændende sensommertur i skoven. 
 
Peer Høgsberg vil igen i år føre os på en naturtur. 
I år drejer det sig om svampe – spiselige og ikke spiselige.  
Forhåbentlig finder vi rigtig mange spiselige. 
Efter turen er det meningen, at vi skal prøvespise udbyttet. 
Kredsen serverer brød og vin. 
I bedes selv have bestik med: ske, kniv og gaffel. 

Generalforsamling 
 

Hvornår: mandag den 13. marts 2017 kl. 10 

Mødested: Kredskontoret 

Fortæring: Kaffe og rundstykker 

Dagsorden udsendes ca. 14 dage inden generalforsamlingen. 

Kongernes Jelling 
 
Hvornår: Torsdag den 18. maj 2017 kl. 13:  
Mødested: Hovedindgangen ved Vestergade 
Fortæring: Kaffe/te og lagkage 
Tilmelding: Senest den 3. maj 
 
Vi begynder med en rundvisning i monumentområdet, der varer ca. 45 
minutter. 
Derefter har vi lidt tid til at se det nye indendørs museum. 
Kl. 14.30 er der kaffe/te og lagkage i museumscafeen. 
 
 

Kolding Politimuseum 
 
Hvornår: 1. februar 2017 kl. 14. 
Hvor: Rømøvej 4, Kolding 
Fortæring: Kaffe/te og kage 
Tilmelding: Senest den 25. januar  
 
Museet har til huse i den tidligere kommandocentral i Kolding. 
Der er et udstillingsareal på 175 kvm 
Museet blev officielt indviet i november 2008, men blev i realiteten 
grundlagt i 1967 af politiassistent Agner Døssing, da politivagten flyttede 
fra Rendebanen til domhuset. 
Museet udstiller effekter, der belyser alle aspekter omkring politiets ar-
bejde. 
 
Kl. 14 står meget engagerede personer parat til at modtage os og give 
en rundvisning på politimuseet. 
Derefter kaffe/te og kage på museet 

 


