PROGRAM FOR FRAKTION 4
I TØNDER LÆRERKREDS

Sæson
2015-2016

Tirsdag den 19. maj 2015
Besøg i kirken ved Renbæk Statsfængsel
Vi mødes kl. 14.30 ved indgangen til den nye
kirke, der er bygget i forbindelse med fængslet i
Renbæk.
Adressen er Renbækvej 12 6780 Skærbæk.
Per Bentzon vil fortælle om kirkens start fra de
første tanker og ideer til indvielsen. Efter
rundvisning i kirken får vi kaffe og kage, og der
vil blive mulighed for at stille spørgsmål.
Besøget slutter ca kl.16.00.
Tilmelding s. 11.maj.
Pris kr. 30,-

Torsdag den 3. september 2015
Udflugt til Flensborg
Kom med på en tur i ”rom og sukker rutens fodspor”
Schiffahrtsmuseum Flensburg
Agerskov turist og taxi vil sørge for vi kommer sikkert til
Flensborg.
Klokken 9 er der afgang fra Agerskov tankstation F24,
derefter er der mulighed for at stige på i Løgumkloster ved
forsamlingshuset og Tønder Øst (rutebilstationen).
Vi ankommer til Flensborg cirka klokken 11. På
Schiffahrtsmuseum skal vi høre om den handel, der har
været med De vestindiske Øer, hvor skibene blandt andet hentede rom og sukker.
Derefter skal vi med på en byrundtur og se nogle af de gamle købmandsgårde, der
vidner om den rigdom, der blev tjent ved den oversøiske handel.
Frokosten indtages i Porterhouse im
Gnomenkeller
Det er en gammel vinkælder fra 1583 et
hyggeligt sted med en god atmosfære. I
prisen er inkluderet frokost og en
genstand. Kørestol ingen problem. Derefter
er der mulighed for at gå en tur på egen
hånd. Hjemturen starter klokken 15.30.
Pris for denne heldagstur er inklusiv
bustur og mad 175,00.
Beløbet opkræves i busssen, helst aftalte
penge.
Tilmelding senest den 20. august.

.

Mandag d. 5. oktober 2015 kl. 10,00 på Kredskontoret
Tønder i 50'erne
Foredrag ved tidligere leder at Tønder Lokalhistoriske arkiv,
Britta Bargfeldt.
Efter besættelsestidens prøvelser og
efterkrigstidens mange begrænsninger og
rationeringer går købstaden lysere tider i
møde. Grænsen åbnes, og samfærdslen øges.
Dagligvarehandelen tager et opsving.
Bolignøden begynder at lette, og nye
institutioner som Kommuneskolen og Nordre
Børnehave skyder frem. Fritidstilbuddene
bliver mere varierede. I nogle hjem samles
familien om fjernsynsapparatet, og mange får
deres gang i det store idrætsanlæg ved
Sønderport. Indimellem får drømmene og
visionerne frit løb. Skal Tønder mon være
centrum i et dansk olieeventyr?

Idémøde og sildemadder!
Efter foredraget er der idémøde, hvor alle har mulighed for at komme med idéer til
næste sæsons program. Vi serverer sildemadder, øl og snaps og alle er velkomne.
Der er plads til nye i udvalget!
Tilmelding til Kredskontoret senest mandag d. 28. september 2015

………………………………………………………………………………………….

Torsdag d. 26. november 2015 kl. 10.00

Besøgscenteret på Toosbuy Torvet i Bredebro
og julefrokost på Ecco Center i Tønder.

Vi kører selv til Bredebro, hvor vi mødes på Toosbuy Torvet ved Hovedgaden kl.
10.00. Her er Ecco er ved at bygge et besøgscenter. Dagen starter med en Ecco
film efterfulgt af foredrag samt rundvisning.
Derefter kører vi til ECCO Center, Ecco Alleen 4 6270 Tønder, for at spise vores
julefrokost:

Ecco luksus julebuffet
2015
Forretter/ Hovedretter og Desserter

Pris i alt: 220.00 kr. Drikkevarer for egen regning.

Beløbes bedes indbetalt til Kredskontorets konto 0400 1090006580 senest
torsdag d. 12. november 2015.

Torsdag den 21. januar kl. 10 2016 på kredskontoret
Sommervikar i Grønlændernes land

Pensioneret hjemmesygeplejerske Birthe Søgaard ,Ribe, fortæller om at være
sommervikar i Aasiaat / Egedesminde i Grønland i sommeren 2013.
En periode der satte et specielt punktum for et langt arbejdsliv.
Det var spændende at arbejde i en helt anden kultur, under helt andre vilkår og
komme tæt på grønlænderne i sorg og glæde. Der vil ikke blive vist almindelige
turistbilleder, men billeder der fortælle om hverdagen, byen og menneskerne i
Diskobugten.

Tilmelding senest 15. januar
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Tirsdag den 15. marts 2016
Kirke kloster og refugium
Mødested Vestgavlen ved Løgumkloster kirke kl 13.
Frede Gotthardsen, den lokale guide, vil vise os den nyrenoverede kirke - klosteret
- fortælle om munkelivet og livet i Løgumkloster. Krigsfangegravene lige udenfor
Løgumkloster vil også blive nævnt (kan beses efter turen) Denne del vil tage ca. 1
time.
Kaffe med lagkage/bolle indtager vi på refugiet, hvor vi ganske kort vil få fortalt om
stedet vi er på.
Egen betaling bliver 65 kr som indbetales på konto 0400 1090006580 ved
tilmeldingen som er senest den 4/3.
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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 via kredsens hjemmeside
www.kreds95.dk
på tlf. 74725992 eller mail til 095@dlf.org
_____________________________________________________________________________
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