
 
 
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 

Tur til Den genfundne bro og Midtjyllands Kunst 
Center 
 
Hvornår: Torsdag den 5. september 2019 kl. 11 
Hvor: Vestbirkvej 2, 8740 Brædstrup 
Fortæring: 3 snitter, som foreningen betaler – drikkevarer betaler man 
selv. 
 
Vi mødes på parkeringspladsen, hvorfra man kan gå en lille tur til broen 
og evt. lidt på den gamle banelinje.  
Herfra kører vi til Vrads Station Restaurant, Lystrupmindevej 15, Bryrup. 
Efter frokosten kører vi ind til Midtjyllands Kunst Center, Fasanvej 2 i 
Bryrup. Her vil de tage imod os ved indgangen og give en introduktion, 
inden vi bliver sluppet løs i udstillingen.  

Udflugt til Museet på Sønderskov Herregård ved Brø-
rup 
 
Hvornår: Torsdag den 28. november 2019 kl. 13.00 
Hvor: Sønderskov Herregård, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup 
Pris: Foreningen betaler for entre og rundvisning. 
Kaffen i restauranten koster 75 kr. Hertil giver foreningen et bidrag. 
 
Vi får en rundvisning på museet samt en fortælling om herregårdens historie. 
Efterfølgende kaffe i Restaurant Herregårdskælderen. 

Generalforsamling 
 

Hvornår: mandag den 9. marts 2020 kl. 10 

Mødested: Kredskontoret 

Fortæring: Kaffe og rundstykker 

Dagsorden udsendes ca. 14 dage inden generalforsamlingen. 

To danskere på en gummiplantage på Sumatra i 
1920’erne 
 
Hvornår: Mandag den 20. januar 2020 kl. 10 
Hvor: Mødestedet Grindsted 
Fortæring: kaffe med brød 
Pris: 50 kr. 
 
En sjælden rejse i ord og billeder med Arne Hendrichsen. Flere års studier af 
dokumenter, breve, avisartikler og fotos ligger bag min historie, om miner bed-
steforældre der i 1920’erne drog på en eventyrlig rejse til Sumatra. 
Dansk Ostindisk Plantage Selskab i København ejede i starten af århundredet 
flere plantager i Hollandsk Ostindien, det der i dag hedder Indonesien. Til at 
lede dem ansattes unge skandinaviske mænd med mod på udfordringerne i 
tropiske omgivelser. 
Johanne og Arne var draget af det ukendte, og de rejste fra Danmark uden rig-
tigt at kende omfanget af, hvad de gik i møde. Plantagen Telok Pandjie lå lige 
under ækvator. 

Kirstinelyst, Frederikshåb 
 
Hvornår: tirsdag, den 12. maj 2020 kl. 13.30  
Mødested: Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl 
Pris: gratis 
Fortæring: Deltagerne tager selv kaffe/te med. Seniorklubben sørger for brød 
til kaffen. 
Tilmelding: senest den 5. maj 2020 
 
Peer Høgsberg vil fortælle os om Kirstinelyst (Frederikshåb) og tage os med på 
en vandretur på heden. Det vil vare ca. 2 timer. 


