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PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS 

 
Sæson  

2013-2014 
 

 

Torsdag den 16. maj 2013 

Dannevirke og A.P. Møllerskolen i Slesvig 

 

 

 

 

 

I år går den første udflugt til det gamle danske land syd for grænsen. Agerskov 

Taxi & Turistfart kører os til Dannevirke, hvor vi efter en guidet rundvisning ved 

Valdemars muren og besøg på Museet, som varer ca. 1 -1 1/2 time, spiser 

frokost,  en kold frokostplatte, på Rotenkrug lige ved Museet.  

Derefter går turen videre med bussen til AP Møllerskolen i Slesvig, hvor vi får en 

1- 1 1/2 times rundvisning. Der er mulighed for at kunne sætte sig på turen rundt 

på skolen. 

Pris for turen er 300 kr. som dækker bustransport, rundvisninger samt 

frokostplatte og kaffe på Rotenkrug. 

Bussen kører fra Agerskov ved Kirkepladsen kl. 9.15 med opsamling i 

Løgumkloster ved rutebilstationen kl. 9.35 og i Tønder ved busholdepladsen på 

Kongevejen kl. 10.00. Giv besked ved tilmelding om, hvor I vil samles op! 

Tilmelding til Kredskontoret senest MANDAG D. 6. MAJ 2013. HUSK pas og 

euro til drikkevarer 

Max. Deltagere 25 personer. 
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Torsdag d. 5. september 2013 kl. 10.00 
  

 Tur til Christiansfeld 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
Vi mødes ved Brødremenighedens Kirke kl. 10.00, hvor formanden for ældsterådet 
Kathe Thomsen vil gi' en rundvisning i kirken samt vise os nogle af de gamle huse 

(Brødrehuset, Søsterhuset og Enkehuset). Derefter går vi en tur i byen og slutter 
oppe på kirkegården (Gudsageren). 

  
Brødremenighedens Hotel vil sørge for frokost til os, og derefter er der mulighed 
for en bytur på egen hånd, hvor bl.a. et besøg på en cafe, hvor de ægte 

Christiansfelder honningkager bliver fremstillet, varmt kan anbefales! 
 Christiansfeld er en gammel Brødremenigheds by grundlagt i 1773 og opkaldt 

efter Chr. d. 7. Byen er speciel ved, at den er planlagt og bygget efter samme 
skabelon som den første by Herrnhut i Tyskland. Hele den gamle bydel ligger som 
et levende kulturminde lige midt i byens hjerte! Ikke som et museum, men som en 

del af byens hverdag! 
 
Frokost i Christiansfeld vil koste ca 100-150 kr! Tilmelding senest 19/8 

______________________________________________________________________________ 

 
Torsdag den 10. oktober kl.10. 
 
Kaj Elkjær Larsen kommer og fortæller om Tønderlegaterne. 
 
Fra slutningen af 15 hundredtallet til omkring begyndelsen af 17 hundredtallet var 

de velhavende borgere i Tønder meget optaget af at sætte sig minder/epitafier i 
Kristkirken. Disse mindetavler har for enkeltes vedkommende kostet mere end et 

par bøndergårde. Så kom pietismen, og de velhavende må handle anderledes. Nu 
oprettes legater stor set altid i marskjord. Markerne lejes ud og overskuddet 
anvendes til de fattige herunder vajsenhus og hospital. Gl. Tønder ejer godt 380ha 

marskjord, og de giver et stort overskud hvert år. Der fortælles om flere 
legatstiftere. 
Bagefter har vi det årlige idemøde. Kaffen er erstattet denne dag af en sildemad 

med lidt godt til ganen. Som sædvanlig koster det 20 kr at deltage. Mød op for at 
høre et spændende foredrag og være med til at komme med ideer til kommende 

program. 
 
Tilmelding senest torsdag den 3. oktober  

http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Christiansfeld_-_gadeparti4.JPG
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Christiansfeld_-_br%C3%B8nden_ved_Br%C3%B8dremenighedens_Kirke.JPG
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Tirsdag den 26. november 2013 
 
Julefrokost i Restaurant Seebull på Noldes Museum.  
 
Vi mødes i museets forhal kl. 11 prc. Derefter får vi en times rundvisning på 

dansk af Emil Noldes værker, inden vi indtager frokosten i restauranten. 
Den endelige pris kommer senere. Husk pas! Bindende tilmelding senest 13. 
november 

 

 
__________________________________________________________________________ 

 

Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 10.00 

Anden Verdenskrigs betydning for to skæbner i Letland 

Inger Marie Poulsen fortæller om sin svigerdatters forældres skæbner. 

Blåvandlejren var beliggende i den sydvestlige 

del af det nuværende skydeområde. Den tjente 

1942 – 1945 som tysk arbejdslejr. Efter 

befrielsen og indtil 25. august 1945 benyttede 

Røde kors lejren til sovjetiske flygtninge. Op til 

1400 mennesker boede i lejren. En del af dem 

var børn, der var blevet deporteret af tyskerne 

og givet en hårdhændet tysk opdragelse. 

”Hvis vi vil have, at denne skrækkelige historie ikke skal komme igen, skal vi 

fortælle vores børn og de børn, som bliver født, om dette”. 

Tilmelding senest den 30. januar  
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Tirsdag den 8. april 2014 kl. 10 - ca 12 

  

Jens Rosendal fra Ballum 

  

Ingen andre har så mange sange med i højskolebogen, som Jens Rosendal. Jens 

har lovet at fortælle om sangene, og hvordan de er blevet til. Vi skal selvfølgelig 

også synge nogle af hans sange - både de kendte og nogle af dem, der er mindre 

kendte. 

Mød op til en hyggelig formiddag. 

Tilmelding senest 1. april 

_____________________________________________________________________________ 

Hvor ikke andet er angivet, foregår arrangementerne på kredskontoret i Tønder. 
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! 
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 - og på gensyn den 16. maj til det næste arrangement. 

 
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 
 

 

http://www.kreds95.dk/
mailto:095@dlf.org

