
 
 
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 
105@dlf.org 

Formand og sagsbe-
handler: 
Lone Hagelskjær 
Tlf. 60 16 50 39 
lhje@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 

Kredssyrelsesmedlem 
og sagsbehandler: 
Michael Rich Hansen 
Tlf. 60 94 05 76 
mrha@dlf.org 

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    28 13 56 80  ulla.hedegaard@outlook.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 

Kirstinelyst, Frederikshåb 
 

Hvornår: torsdag, den 10. september 2020 kl. 13.30 
Mødested: Frederikshåbsvej 41, 7183 Randbøl 
Pris: Gratis 
Fortæring: Deltagerne tager selv kaffe/te med. Seniorklubben sørger for 
brød. 
Tilmelding: senest den 4. september på mail: odegaard@svenet.dk / 
20814776 
 

Guidet tur i Fjordenhus Vejle  
 
Hvornår: Torsdag den 22. oktober kl 10 
Mødested: Fjordenhus, hvor en guide fra Vejle museerne tager imod os. 
Pris: Rundvisningen er gratis. Der er et maksimum deltagerantal på 25.  
Efter den guidede tur er der reserveret bord på restaurant Remouladen, 
som ligger tæt ved Fjordenhus. 
Menu: Stjerneskud, pris 185 kr. 
Tilmelding: senest den 8. oktober. 
 

Generalforsamling 
 

Hvornår: mandag den 8. marts 2021 kl. 10 

Mødested: Kredskontoret 

Fortæring: Kaffe og rundstykker 

Dagsorden udsendes ca. 14 dage inden generalforsamlingen. 

Om Fjordenhus 
Fjordenhus er den første bygning tegnet af kunstneren Olafur Eliasson 

og arkitekterne på Studio Olafur Eliasson. Den blev indviet den 9. juni 

2018 i Vejle. Bygningen fungerer som hovedsæde for KIRK KAPITAL   

A/S, som er projektets bygherre.  

Fjordenhus er et nutidigt Gesamtkunstværk, der indeholder en række 
stedspecifikke kunstværker samt interiør og belysning, som er særligt 
designet til bygningen af Eliasson og hans team. 
Alle guidede ture omfatter også 1. sal, hvortil der normalt ikke er offentlig 

adgang. 

Genforeningsmuseet 
 
Hvornår: torsdag den 6. maj 2021 kl. 10. 
Mødested: Koldingvej 52,   Frederikshøj,6070  Christiansfeld  
Pris: Gratis. Foreningen betaler entre og introduktion 
Fortæring: Frokost på Restaurant Skamlingsbanken. Pris ca. 168 kr. 
 
Vi får først en introduktion til museet og derefter går vi rundt på egen 

hånd. En guide følger med rundt og kan besvare spørgsmål undervejs. 

Ved Skamlingsbanken bliver der også lejlighed til at gå en tur i de smuk-

ke omgivelser. 

Nye tider på landet—Foredrag ved Jeremy Watts 
 
Herunder Doktor Hansens hus i Grindsted og Doktor Clausens hus i 
Vorbasse. 
 
Hvornår: Fredag den 22. januar 2021 Kl. 10.00 - 12.00 
Hvor: Mødestedet, Nygade 29, 7200 Grindsted, Lokale ”Atelieret” 
Pris: Gratis 
Fortæring: Kaffe/te samt boller med pålæg 

mailto:odegaard@svenet.dk

