
 Tønder Lærerkreds 
Kogade 4, 1.tv. · 6270 Tønder · Tlf. 74 72 59 92 · E-mail: 095@dlf.org  Web: kreds95.dk 
Formand: Ulrik Nielsen · Provst Petersensvej 5 · 6270 Tønder · Tlf. 30 33 02 89 

95 

      23. juni 2016 

Til medlemmer af Tønder Lærerkreds. 

Dette år sommerbrev starter desværre med en trist meddelelse. Vores kredsformand Ulrik Nielsen 
er blevet alvorlig syg. Det er kommet som et lyn fra en klar himmel. 

Lørdag var Ulrik til grillfest og blev om aftenen skidt. Han gik hjem for at lægge sig og der blev tilkaldt 
vagtlæge. I løbet af natten til søndag fik Ulrik det værre og blev først indlagt i Aabenraa og derefter 
overflyttet til Intensiv afdeling i Odense. 

Her blev det konstateret at Ulrik har fået en meget voldsom bakterieinfektion med efterfølgende 
blodforgiftning, måske på baggrund af en skjult lungebetændelse, og Ulrik blev lagt i koma. Ulriks 
indre organer er meget hårdt belastet af forgiftningen og der er i øjeblikket kun meget små 
bedringer i Ulriks tilstand. 

Vores tanker på Kredsen går meget til Ulrik, der kæmper for at overleve, men selvfølgelig også til 
hans familie, som går gennem en svær tid. 

Vi håber det bedste. 

 

Og nu til noget helt andet. 
 
Syg i ferien!   

Skulle du blive ramt af sygdom før eller i sommerferien, er det vigtigt at meddele dette til 
skolelederen, da der så er mulighed for at få erstatningsferie efterfølgende! Er skoleledere ikke til at 
træffe skal du kontakte skoleforvaltningen/kommunen på tlf. 74 92 92 92   

Ikke optjent ferie!   

Har du ikke optjent ret til ferie, har du mulighed for at få dagpenge i ferieperioden! Du skal blot 
melde dig ledig senest på første feriedag.  Har du optjent delvis ferie foregår det på samme måde, at 
du melder dig ledig, når du har brugt de optjente feriedage!  Se DLF/A’s hjemmeside!   

Kredskontorets åbningstider i sommerferien  

Kredskontoret er lukket i uge 27, 28, 29 og 30.  Har du brug for at komme i kontakt med os, kan du 
sende en mail til 095@dlf.org hvorefter vi vil kontakte dig! (Mailkontoen vil dagligt blive gennemset) 

I uge 26 er kontoret kun delvis bemandet, men vi kan kontaktes pr. mail eller på telefon 28 79 81 30. 

Til slut vil jeg ønske alle medlemmer en rigtig god sommerferie! 

På kredsstyrelsens vegne 
Henrik Jakobsen 
Næstformand. 
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