PROGRAM FOR FRAKTION 4
I TØNDER LÆRERKREDS

Sæson
2016-2017

Torsdag den 19. maj 2016

Forårstur til Clay Keramikmuseum i Middelfart
Clay Keramikmuseum er Nordens
eneste specialmuseum for nutidig
dansk og international keramisk
kunst, kunsthåndværk og design. Det
er et af landets smukkeste museer. Det
blev åbnet i 1994 i den gamle
herskabsvilla Grimmerhus. Men har i
løbet af 2013-2015 fordoblet sit
udstillingsareal. Pris 60 mill. Den nye
tilbygning er primært underjordisk. Til
museet hører en park med meget flotte
skulpturer.
Vi vil få en rundvisning på 45 minutter, derefter kan man selv gå rundt både inde
i museet og udenfor. Der er mulighed for at komme rundt med kørestol.
Derefter skal vi besøge Kulturøen i Middelfart og her spise frokost i Svanen.
Frokost i Svanen:
1. Melfarskinke (skinke purløgscreme skorzonerødder og malt)
2. Svanens burger (Himmerlandsokse rødløgskompot løgringe burgersauce
Thistrup ost, pommes og dyppelse)
3. Lakse-salat(salat med varmrøget laks pinjekerner syltede løg dressing på dild
og urter)
Hjemturen går ud over Hindsgavl
Halvøen, hvor vi gør stop ved Hindsgavl
Naturcenter

Praktisk info:
Bussen afgår fra Tønder rutebil station 8.30 (Agerskov Turistkørsel)
Løgumkloster Rutebilstation 8.45
Agerskov tankstation F 24 9.00
Pris for bus, entre og frokost medlemmer: 200 kr. ikke medlemmer: 300 kr.
Beløbet bedes betalt ved tilmelding på konto nr. 0400 1090006580
Vælg mellem en af retterne og noter (1,2 eller 3) ved tilmelding.
Tilmelding og betaling senest den 5. maj 2016

Mandag den 5. september 2016

Gram - Lergrav – Museum - Slotscafé

Naturhistorie og Palæontologi
Lergravsvej 2
DK-6510 Gram

Kl.10.30 mødes vi ved Gram museum og lergrav, hvor museumsleder Martin
Abrahamsen spændende vil fortælle og besvare spørgsmål om stedet.
Tag praktisk tøj med, da vi går ned til lergraven (vi skal ikke grave). Alle kan være
med også gangbesværet.
Efter ca. 2 timer går turen til Gram slotscafeen, hvor vi får en Gram slots platte
med udvalg af specialiteter og garniture. Også et spændende sted at gæste.
Pris for alt dette er 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke medlemmer.
Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding/betaling senest mandag den 22/8. Konto 0400 1090006580.

Tirsdag d. 11. oktober 2016 kl. 10.00

Besøg på det gamle Tønder Seminarium
v. Alice Damm
Bosætningskoordinator
Tønder Erhvervsråd

Det hele startede med provst Balthasar Petersen.









Vi mødes ved den gamle latinskole i Smedegade (kirkepladsen)
Vi går over Kirkepladsen forbi byens gamle hospital i Østergade
Vi stopper ved Soli Deo Gloria og Vajsenhus og hører de to fine bygningers
historie
Vi besøger Seminariet og hører om, hvorledes det hele startede i 1788
Vi får et godt indblik i de forskellige arkitektoniske udtryk i
seminariebygningerne
Den tyske tid
Besøg på Kulturskolen, hvor vi ser, hvad seminariet bruges til i dag
Besøg i Mutter Tyges Apotek – Vidåkroen og hører historien om den gamle
købmandsforretning/ Røde Erlings hjem/ pædagogikundervisningslokalet.
Det var en af de livlige seminarieafdelinger fra slutningen af 1970erne.
Idémøde med sildemadder og snaps!

Efter rundturen går vi tilbage til Kreds 95’s lokaler i Kogade og holder idémøde
og spiser sildemadder.
Tilmelding senest onsdag den 28. september 2016
Pris: 20,00 kr.

Torsdag d. 24. november 2016

Brundlund Slot – Julefrokost på Krusmølle
Vi mødes på Brundlund Slot i Aabenraa kl.10.30. Vi får en rundvisning på ca en
time, og der vil være billeder af Eckersberg og blomstermaleren O. D. Ottesen.
Derefter kører vi til Krusmølle, hvor vi vil nyde vores julefrokost, der i år er en
juleplatte med forskellige lokale specialiteter. Deres juleudstilling er også et besøg
værd, og her kan man jo nyde en kop kaffe, hvis man har lyst til det, inden man
kører hjem.

Brundlund Slot 1, 6200 Aabenraa
Pris for medlemmer kr. 100,- Pris for ikke medlemmer kr. 150,Betales ved tilmelding (0400 1090006580)
Tilmelding senest 10.november

Onsdag den 25. januar 2017 kl. 10 på kredskontoret

Fra Finland til Danmark

Kai Joel Palamäki Schmidt kommer og fortæller om sit liv som et af de ialt 4000
”finnebørn” i Danmark.
Børnene skulle i pleje i det fredelige Danmark efter deres oplevelser i det
krigshærgede Finland.
Mange af børnene kom hjem igen, men det skete ikke for Kai, der blev kendt som
"købmandens finnebarn i Hoptrup".
Tilmelding senest torsdag den 19. januar
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Tirsdag d. 28. marts 2017 kl 10 på kredskontoret

Tyske flygtninge i Tønder
Efter 1945 kom der mange tyske flygtninge til Danmark, en del kom til Tønder.
Situationen var anderledes i Sønderjylland end i resten af landet, fordi her boede
mange hjemmetyskere, og her blev en del flygtninge indkvarteret. Man oprettede
også en flygtningelejr på Eksercergården lidt nord for Tønder. Der var delte
meninger om forholdene. Gifte mænd fra Tønder blev involveret i en del
faderskabssager.
Ingolf Haase
har skrevet en bog om flygtninge i Tønder området, og det vil han fortælle om.

Tilmelding senest den 20. 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 til medlemmer af
fraktion, 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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