
 

 
 

 
 

 

 

 

PROGRAM FOR FRAKTION 4  

I TØNDER LÆRERKREDS 

 
 

Sæson  

2018-2019 
   
  



Mandag den 28. juni 2018 

 

Udflugt til Mandø 
 
Vi mødes Mandøvej 31, 6760 Ribe klokken 9.50 
 

 
Bussen afgår klokken 10.00. 
Klokken 11.00 går vi på en guidet 
tur i Mandø by, hvor vi bl.a. skal se 
kirken. 

 
 

 
 
 

 
 
Kl.12.30 er der 
frokost på Mandø 
kro.  
Her får vi en 2 
retters menu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kl. 14.00 er der afgang fra Mandø. 
 
Samlet pris for ikke medlemmer 170,00 kr. 
Samlet pris for medlemmer 100,00 kr. 
Beløbet bedes indbetalt på konto 0400 1090006580 ved tilmelding. 
  
Tilmelding på kredsens hjemmeside senest 15. maj 
Betaling senest den 15. maj 
 
(ansvarsh. Jane Thude)  
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Torsdag den 30. august 2018  
 

Efterårstur til Kunstmuseet NordArt i Rendsburg 
NordArt er en international 
kunstudstilling, der kun har 
åben 4 måneder hver sommer. 
Den fornyes hvert år med ny 
kunst fra hele verden. 
Vi kører i bus med afgang 
fra: 
Agerskov tankstation F4 kl. 
8 
Løgumkloster Rutebilstation 
kl. 8.15  
Tønder P-pladsen overfor 
hallerne kl. 8.45 
 

Derefter fortsætter turen til 
Rendsburg, dog bliver der undervejs 
en lille pause, hvor der serveres kaffe 
og rundstykker. 
På museet får vi 1½ times rundvisning 
med en dansk guide, og derefter er der 
tid på egen hånd til både museum og 
park. 
Kl. 13.30 kører bussen os til 
restaurant Brückenterrasse, hvor vi 
skal spise middag. Restauranten ligger lige ved Kielerkanalen, og hver 
gang et skib sejler forbi, spilles dets nationalsang over højtaleren. 
Klokken ca. 15 går turen atter nordpå.       (ansvarsh. Lis Mølgaard) 
 
På restauranten kan man vælge mellem: 

1. Wienerschnitzel 

2. Riesenscholle 

Tilmelding senest 14. august på kredsens hjemmeside 
Husk at skrive hvor du står på bussen samt menuønske (1 eller 2) 

 
Turen koster inklusiv middag (uden drikkevarer) og entre 150 kr. 
for medlemmer og 200 kr. for ikke medlemmer.  

  



Fredag d. 5. oktober 2018 kl. 10.00  
  

Besøg hos Okholm Lighting i Tønder. 
 
Efter rundvisningen er der idémøde i kredsens lokaler, hvor I kan 
komme med forslag til kommende aktiviteter. 
 
HISTORIEN OM DEN LILLE DER PRODUCERER BELYSNING FOR 
DE STORE  
OKHOLM LIGHTING A/S, som blev grundlagt i 1932 under 
firmanavnet Thomsens Metalvarefabrik, blev i 1973 overtaget af 
Hanne og Robert Okholm, som førte det videre under navnet SCAN 
METAL.  
I 2004 tog firmaet navneforandring til OKHOLM LIGHTING - en 
moderne og fleksibel belysningsvirksomhed, hvor der lægges stor vægt 
på unikke løsninger og ’detaljen’. Unikke løsninger er resultatet af det 
tætte samarbejde mellem designeren og deres belysningsteam. 
På trods af at virksomheden har mindre end 20 ansatte og er 
beliggende i et af Danmarks yderområder, Tønder, er den leverandør 
af belysning til de store steder. Operaen, Det Kgl. Bibliotek / Den 
Sorte Diamant, Arkitekternes Pensionskasse, Folketinget, Kronborg 
Slot. 
Deres speciale er fremstilling af dekorativ belysning til store rum 
såsom kirker, kulturelle bygninger, hoteller, uddannelses– og 
konferencecentre m.m. 
 
Lys skaber rum 

”Moderne belysning til store rum bliver i stadig stigende grad en oplevelse i sig 
selv. 
Lys, skyggevirkninger, farver, materialer og armaturer bliver en integreret del af 
hele rummets udtryk. 
Lys bliver til design! 

Vi bruger lyset i vores sprog og omgivelser. Vi ser ting i 'lyset af noget', 
det lyser vores vej op, byder os velkommen og skaber atmosfære og stemning. 
Det er vi meget bevidste om hos OKHOLM LIGHTING” 

 
Mødested: Okholm Lighting, Håndværkervej 5, 6270 Tønder kl. 10.00. 
Pris for rundvisning og sildemadder er kr. 50,-, som betales efter 
mødet. 
Tilmelding senest tirsdag d. 25. september 2018 på kredsens 
hjemmeside 
 

(ansvarsh. Inge-Lise Popp)  



Onsdag d. 28. november 2018 
 

 

Julefrokost på Hellevad Vandmølle 

 
 
 

 
 
Vi mødes ved Hellevad Vandmølle, Vandmøllevej 13, 6230 Rødekro 
klokken 10.30. 
 
Vi starter med en rundvisning både ude og inde så tag varmt tøj på. 
12.30 bliver der serveret julefrokost. Værtsparret gør meget ud af at 
alt er hjemmelavet, og for så vidt det er muligt, dyrker de alt selv. 
 
Pris for ikke medlemmer 200 kr 
Pris for medlemmer 150 kr 
 
Tilmelding senest den 14. november 2018 på kredsens 
hjemmeside 
 
Ved tilmelding bedes beløbet indbetalt på  
konto 0400 1090006580 
 
 
(ansvarsh. Jane Thude)

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://cdn-az.allevents.in/banners/a2a206f5da7f236c89d6c65a3af5e09e&imgrefurl=https://allevents.in/r%C3%B8dekro/nyt%C3%A5rs-yin-yoga-20-timers-stilhed-meditativ-vandring/312823902507592&docid=Pyk2eEE5xKqNwM&tbnid=gwPfOFaDf-90VM:&vet=10ahUKEwju0tvU6O3YAhUCKFAKHVRiB6QQMwiBASg7MDs..i&w=720&h=388&itg=1&hl=da&bih=783&biw=1600&q=hellevad vandm%C3%B8lle&ved=0ahUKEwju0tvU6O3YAhUCKFAKHVRiB6QQMwiBASg7MDs&iact=mrc&uact=8


Side 6 af 8 

Mandag den 21. januar 2019 kl. 10 på kredskontoret 
 

Borgmester Henrik Frandsen fortæller om Tøndermarsken 
 
 
Tøndermarsken er et ganske unikt landskab med en enestående natur 
og et rigt fugleliv, så kom og hør Henrik Frandsen fortælle om det 
 

 
 
Tilmelding senest den 14/1 2019 på kredsens hjemmeside. 
 
(ansvarh. Hanna Holmgaard)   



Side 7 af 8 

Torsdag d. 14. marts 2019 kl 10 på kredskontoret 

 

Flyhangarens renovering og fremtid 
 
Anders Muus Jacobsen kommer og fortæller om Flyhangarens 
renovering og fremtid i forbindelse med Zeppelinmuseet. 
 
Zeppelinbasens historiske flyhangar, der var dømt til nedrivning, er nu 
sikret for eftertiden, og håbet om at etablere et 1. Verdenskrigs 
museum i området er nu kommet nærmere! 
 
Et spændende foredrag I kan glæde jer til! 
 

 
(ansvarsh. Kirsten Brøchner Jensen) 
 
Tilmelding senest 7.marts 2019 på kredsens hjemmeside 
  



Side 8 af 8 

Kredskontoret er beliggende Kogade 4, 1. t.v. Indgang fra Kogade ved tandlægerne.  
Der er elevator i huset.  

 
Husk at ægtefæller altid er velkomne.  

 
Vi opkræver 20,00 kroner pr. person hver gang, hvis ikke andet er anført. EVT 
overskud spares op, så vi har lidt at gøre godt med, hvis vi skal have 

foredragsholdere, der er dyre, eller vi kan spæde lidt til, når vi tager på tur osv. 
Vore arrangementer er så billige, fordi lærerkredsen yder tilskud til medlemmer af 
fraktion 4, så også dét får du for dit kontingent! 

 
Husk at tjekke lærerkredsens hjemmeside www.kreds95.dk for evt. ændringer. 

 
Vi har som altid forsøgt at sammensætte et program, der kan tilfredsstille 
medlemmernes ønsker, og vi håber på, at den flotte opbakning fra den forgangne 

sæson vil fortsætte. 
 

Velkommen til en ny sæson!  
 
Venlig hilsen 

 
Fraktion 4 udvalget i Tønder Lærerkreds 
 

Inge-Lise Popp Stuckert, 41406028, inge_lisep@yahoo.com 
Lis Mølgaard, 20234986, lismoelgaard@mail.dk 

Hanna Holmgaard, 91966270, holmgaards@hotmail.dk 

Jane Thude, 22714690, jathude@hotmail.com 

Kirsten Brøchner Jensen, 60773041, kirsten6240@gmail.com 
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