
 
 
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 

2021/22 

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 25 76 80 56 lillevej10@gmail.com 
Ulla Hedegaard 28 13 56 80  ulla.hedegaard@outlook.dk 
Annemarie Munk 20 23 76 78 munkannemarie@gmail.com 
Irene Moustgaard 22 85 35 07 irenemoustgaard@mail.dk 
Finn Nielsen 40 21 30 57 fin-ni@mail.dk 

Oplevelsesparken Naturkraft i Ringkøbing 
 
Hvornår: Tirsdag den 20. september 2022 kl. 10. 
Mødested: Billethuset, Naturparken 10, 6950 Ringkøbing 
Fortæring: Der er bestilt tid i cafeen—frokosten betaler man selv 
Pris: Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer: 125 kr.  
Sidste tilmelding: 12. september 
 

Naturkraft er en oplevelsespark, hvor man sætter naturens fascinerende 
kræfter i spil. 
Visionen er - med afsæt i Vestjyllands natur at skabe fascination af natu-
rens kræfter og inspirere til en mere bæredygtig udvikling. 

Et liv i uddannelsesverdenen 
 
Hvornår: Tirsdag den 15. november 2022 kl. 10. 
Mødested: Mødestedet, Nygade 29, 7200 Grindsted.  
Fortæring: Kaffe/te med brød 
Pris: Gratis 
Tilmelding: 8. november 
 
Tidligere børne- og uddannelsesdirektør i Kolding Kommune Ib Hansen 
fortæller om sine oplevelser som elev, studerende, lærer og leder.  

Generalforsamling 
 

Hvornår: mandag den 6. marts 2023 kl. 10 

Mødested: Mødestedet, Nygade 29, 7200 Grindsted 

Fortæring: Kaffe og rundstykker 

Dagsorden udsendes ca. 14 dage inden generalforsamlingen. 

“Men Ib, du kan da nok forstå, at det er værre at blive totalt overset end 
at blive mobbet”. “Du er den første lærer, der siger noget positivt om min 
dreng”. Ib Hansen vil gennem fortælling om sin vej gennem uddannel-
sesverdenen og gennem brug af oplevede eksempler som disse give et 
bud på, hvad årene som elev, lærer og leder har lært ham. Med bag-
grund heri vil han give sin uforbeholdne mening i forhold til folkeskolens 
nuværende udfordringer og give bud på løsninger af disse.” 

FLUGT – besøg på det nye museum i Oksbøl 
 
Hvornår: onsdag den 24. maj 2023 kl. 10. 

Mødested: Flugt, Præstegårdsvej 21, Oksbøl   
Fortæring: Der er reserveret plads i cafeen kl. 11.30—frokosten betaler 
man selv. 
Pris entre og introduktion: medlemmer 50 kr. ikke-medlemmer 100 kr 
Sidste tilmelding: 17. maj 

 
Vi indleder med at få en introduktion på en halv time i auditoriet. Deref-
ter ”På Egen Hånd” med audioguide. 

Besøg på TV Syd i Kolding 
 
Hvornår: Tirsdag den 15. marts 2023 kl. 18.30. 
Mødested: TV Syd i Kolding, Media Park 1, 6000 Kolding 
Fortæring: Kaffe/te og kage 
Pris: Medlemmer gratis Ikke-medlemmer 75 kr. inklusive kaffe 
Sidste tilmelding: 8 marts 
Max. antal: 25 personer 
 

Programmet for aftenen forventes at indeholde: Præsentation af TV 
SYD og vores hverdag, aftenens udsendelse og rundvisning i huset. 


