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Dato: 20.12.2018 
 

Kære pensionistmedlem i kreds 80 
 

Du modtager hermed udsendelsen med de aktiviteter, der er arrangeret for lærerkredsens pensionister i  

1. halvår af 2019. 

 

Programmet udsendes på 2 måder: 

Modtager man papirudgaven, findes den fyldige version af aktiviteten i brevet. 

Modtager man programmet digitalt kan man via dette link (Control + click) se de tilbudte 

arrangementer og igen klikke videre til den fyldige præsentation for hvert enkelt arrange-

ment. 

Tilbuddet i første halvår af 2019: 

 

1) Onsdag d. 6. februar: 

Besøg på Rigsarkivet i Odense. 

 

2) Onsdag d. 6. marts:  

Guidet tur gennem Nyborg Strands kunstsamling. 

 

3) Torsdag d. 7. marts: 

Lærerkredsens generalforsamling 

 

4) Onsdag d. 10. april:  

Besøg et stort Handelshus i Nyborg (Frederik Nielsens Eftf.) 

 

5) Onsdag d. 29. maj  
Tur Til Bjørnø 

 

6) Mandag d. 17. juni 
Sommer udflugt til Ribe og Vadehavs Centret i Vester Vedsted. 

 

DLF centralt afholder også i år 4 kurser for pensionister der finder sted sidst i juni og først i juli. Tid og 

sted bliver annonceret i Folkeskolen i februar eller først i marts. 

 

NB.: Kredskontoret holder ferielukket fra fredag den 21.december til og med tirsdag d. 1. ja-

nuar det medfører, at man ikke kan tilmelde sig arrangementer telefonisk i den periode – kun 

via mail. De, der har tilmeldt sig i ferieperioden, vil efter den 2.januar modtage en bekræftelse 

på tilmeldinger. 

 

Info: Pensionistforum Fyn består af to repræsentanter fra hver af de Fynske Lærerkredse. Kreds 80 er re-

præsenteret af Steen Bak Henriksen og Jørgen Krongaard Christensen. 

 

I et samarbejde mellem de fynske pensionistudvalg har pensionistforum besluttet at tilbyde en del af 

deres arrangementer til hinanden. I kreds 80 har vi besluttet at tilbyde andre kredse hele vores halvårspro-

gram 2 uger efter, at det er udsendt til vores egne medlemmer. Dette gælder dog ikke sommerudflugten, 

der er forbeholdt egne medlemmer med ægtefæller/ledsagere. 

 

Venlig hilsen  

Pensionistudvalget  

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg – DLF kreds 80 
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