PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS
Sæson
2014-2015
Mandag den 12. maj 2014
Virksomhedsbesøg på Broderup Mejeri (NATURMÆLK)
Turen går til det lille selvstændige, økologiske mejeri NATURMÆLK, Gerrebæksvej
24, Broderup, Tinglev.
Vi mødes kl. 15 og får en rundvisning, hvor der vil blive fortalt om driften og
tankegangen med økologi!
Derefter vil der blive serveret lidt ost og brød (pris kr.50,-)
Til slut kan vi aflægge et besøg i deres butik og lade os friste af deres produkter
m.m.
Tilmelding s.1.maj

Mandag d. 1. september 2014
.

Udflugt til Julemærkehjemmet Fjordmark
Fjordvejen 20, Kollund, 6340 Kruså,
Fjordmark har plads til 30 børn i alderen 6 til 14 år ad gangen.
Julemærkehjemmet har til huse i en smuk gammel villa med tilbygninger og
ligger i grønne omgivelser lige ned til Flensborg Fjord. Der er egen
Idrætshal og masser af faciliteter til udendørs leg og motion.
Vi kører dertil i egne biler og mødes kl. 10.00 i Kollund, hvor eleverne vil vise os
rundt i små grupper.
Frokosten indtages sammen med børnene, og efter frokosten vil viceforstander
Christian Lildholt fortælle os lidt om skolen og arbejdet med
eleverne.
Arrangementet slutter ca. kl. 13.00 og koster 100,00 kr.
Har I brug for samkørsel, så mail venligst til Trine på Kredskontoret.
Tilmelding mandag d. 25. august
______________________________________________________________________________
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Torsdag den 9. oktober 2014
Kl. 9.30 mødes vi ved Zeppeliner museet Gasværkvej 1 i Tønder.
Tønder Zeppelinbase var en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser. Vi får en
guidet rundvisning og lidt tid til på egen hånd at se ude og inde. Vi slutter på
Kredskontoret med idemøde og en sildemad og lidt til ganen. Pris 20kr for hele
herligheden. Se mere om den spændende historie på Zeppeliners hjemmeside.
Besøget modtager gangbesværet - kørestolsbruger kun i nederste etage.

Tilmelding senest den 29. september

………………………………………………………………………………………….
Tirsdag den 25. november 2014
Juletur til Ribe
Vi mødes på Ribe Kunstmuseum Sct. Nicolaj Gade 10, kl. 10.45

Museet har en hyggelig cafe, hvor der er mulighed for at købe en kop kaffe, inden
vi får en rundvisning af en af museets dygtige guider. Ribe kunstmuseum
genåbnede i 2010 efter en gennemgribende restaurering af den fredede bygning fra
1864. Restaureringen blev doneret af A.P. Møller fonden. Museets samling består
af danske guldalder-malere, Skagensmalere og klassiske modernister. Der er
mulighed for parkering i Sct. Nikolaj Gade eller ved Museet Ribes Vikinger.
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Derefter går turen til
DEN GAMLE AVLSGÅRD
Farupvej 10G 6760 Ribe
Her skal vi have julefrokost, en lidt utraditionel julefrokost.
Andebryst marineret i østerssovs, stjerneanis, fennikel. Rødbedesalat med æbler
og syltede ferskner, appelsinsalat med stjerneanis og lakrids, grønkålssalat med
nødder og rosiner. Langtidshævet madbrød m.m. Kaffe og lidt sødt.
Den Gamle Avlsgård er et kursuscenter, som ligger lidt uden for Ribe, stedet er
kendt for deres gode køkken.
Hele arrangementet koster 200 kr, vin, øl og saft kan købes, vand ad libitum.
Tilmelding den 10. nov. 2014
………………………………

Mandag den 26. januar kl. 10 2015 på kredskontoret
Som landet ligger - sognepræst Johannes Gjesing, Gram.
Og hvad gemmer der bag den titel? - kom og hør.
Tilmelding senest 19. januar
………………………………………………………………………………………………………..

Torsdag den 26. marts 2015 kl.10 på kredskontoret.
Leif Gr. Thomsen fortæller om det dramatiske Lancaster-styrt ved Fjelstrup den
15. februar 1944. Som vi ved, var der krig i verden, men i Fjelstrup var livet stille
og roligt, men ved 20 tiden blev den lille by ved Haderslev brat revet ud af
hverdagen da et bombefly faldt ned. Næste morgen kunne man se 6 døde flyvere,
der fik lov at ligge i 6 dage.
Leif Gr. Thomsen har gravet i historien, haft kontakt til de pårørende til maskines
hjembase, samlet effekter fra styrtet og sat hele historien på skrift.
Leif Gr. Thomsen er pensioneret skoleleder fra Hejls skole med levende interesse
for de 2 verdenskrige.

Tilmelding senest den 19. marts
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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, så også dét får
du for dit kontingent!
Har I brug for samkørsel, så mail venligst til Trine, trol@dlf.org, på Kredskontoret.
Husk også 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
Lis Mølgaard
Hanna Holmgaard
Jane Thude
Kirsten Brøchner Jensen

Tilmelding til arrangementerne kan ske
på tlf. 74725992 eller mail til 095@dlf.org
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