PROGRAM FOR FRAKTION 4
I TØNDER LÆRERKREDS

Sæson
2017-2018

Tirsdag den 30. maj 2017

Forårstur til

Afgang fra p-plads overfor hallerne i Tønder 8.15
Bredebro skole 8.25, Skærbæk fritidscenter 8.35, vi kører med Bingo rejser.
På museet får vi først et oplæg om stedet på cirka 45 minutter. Klokken 11.00 er
der sælfodring. Herefter er det på egen hånd både ude og inde til klokken 13.00.
Turen går videre til havnen, hvor vi skal indtage frokost på

Stedet er en del af Huset Gammelhavn, som er en af Esbjergs ældste og historiske
bygninger. Bagefter er der mulighed for at gå en tur på havnen eller op i byen.
Hjemturen starter 15.30
Tilmelding senest den 24. maj, skriv antal personer
Ved tilmelding skriv, hvor du stiger på bussen Tønder, Bredebro, Skærbæk
På Hav og Bøf kan du vælge
1.
2.
3.

Stjerneskud stegt og dampet fisk, rejer laks og rogn
Bøf / burger med en lille fritter og mayo
Fisk og fritter med ølpaneret hvid fisk, rustikke fritter og sauce tartare

Ved tilmelding skriv 1, 2 eller 3
Turen koster inklusiv frokost og entre 250 for medlemmer og 300 for ikke
medlemmer.
Ved tilmelding bedes beløbet indbetalt på konto 0400 1090006580
Tilmelding og betaling senest den 24. maj 2017

Torsdag den 31. august 2016
Udflugt til Ribe Bryghus

Velkommen til rundvisning, prøvesmagning og Ølhistorie på
Ribe Bryghus kl 16.00

Ribe Bryghus ligger i den helt gamle bydel af Ribe by - i Skolegade – 50 meter fra
Ribe Domkirke. Dørene blev åbnet for salg den 24. juni 2206, og virksomheden er
lige siden blevet drevet på et meget seriøst fritidsplan af Lars Nielsen, Mark Vind
og Steen Sahl.
Brygudstyret har tidligere fungeret som ”pub-bryggeri” i England, og tankene er
derfor kombineret i en charmerende kombination af teknik, rustfrit stål, kobber
og lakeret træ.
Bryggeriet sætter en stor ære i, at deres øl altid er brygget af dem selv - efter egne
opskrifter.
Rundturen varer ca. 2 timer
Pga bryghusets beskedne størrelse kan de max. huse ca 30 personer ad gangen
Pris pr. person er 100 kr
Tilmelding/betaling senest mandag den 21/8. Konto 0400 1090006580.
“Beer is proof that God loves us and wants us to be happy” (Benjamin Franklin)

Onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 10.00

Besøg på Campus
Martin Hammerichsvej 2, Tønder

Besøget omfatter en orientering om Huset, lokalerne, undervisningsprincip,
brugen af IPad og Kunsten i huset!
Det vil tage ca 1 time.
Derefter er der idemøde på Kredskontoret til næste års program.
Og som traditionen byder, vil der blive serveret sildemadder med tilbehør!

Pris for rundvisning og sildemadder er kr.60,-, som betales ved mødets slutning.

Tilmelding senest den 28. september 2016

Mandag d. 27. november 2017

Udflugt til kartoffelmelsfabrikken i Toftlund –
Julefrokost på Agerskov Kro
Vi mødes kl.10 ved Kartoffelmelsfabrikken Tøndervej 3 Toftlund.
Parkering er ved indkørslen til administrationen.
Vi får en rundvisning inde som ude (husk fornuftig påklædning/fortøj)
Under rundvisningen må der ikke bæres smykker.
Vi vil se/opleve en nyrenoveret fabrik, der lige er blevet udvidet for mange
millioner.
Besøget her er ikke handicapvenligt, men man kan fint støde til os på Agerskov
kro.

Kl.ca 13 indtages vores julefrokost på Agerskov kro.
Menu 2 slags sild og karrysalat - varm fiskefilet med remoulade . rejer med mayo
og citron - lun leverpostej med champion/bacon - mørbrad a la creme - andesteg
med rødkål - ost med vindruer - ris a` la mande med kirsebærsauce. Brød og
smør. For dette betales 250 kr på 0400 1090006580
Kom og vær med - det er gode steder at gæste.
Tilmelding og betaling senest 8.november

Torsdag den 25. januar 2017 kl. 10 på kredskontoret

Mogens Gabs kommer og fortæller og viser
billeder om en rejse til Peru.

Peru er et spændende og varieret
land. Vi skal høre om Peru som
nation, naturen, handel og
industri - om Andesbjergene med
Titikada søen - de mystiske Nasca
linier - om landbrug midt i
ørkenen, og slutte af med lidt af
Inkaernes historie.
Det bliver en formiddag med
mange billeder og megen snak,
men også en formiddag, hvor
emnerne skifter og bliver mere og mere interessante.

Tilmelding senest mandag den 22. januar
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Torsdag d. 8. marts 2017 kl 10 på kredskontoret

Mød mesterkokken fra Stigs restaurant
At Tønder har en mesterkok, Stig Henriksen, er de fleste bekendt. Efter at have
afsluttet sin uddannelse på Hotel Hvide Hus i Aabenraa i 1972 tog Stig til
England, hvor han arbejdede i 7 år, dels som kok på bl.a. Savoy Hotel, dels som
underviser på Robert Carries kokkeskole.
Tilbage i Sønderjylland arbejdede Stig i en periode på Schackenborg Slotskro; men
i 1987 åbnede Stig i sit hjem i Tønder en lille restaurant, som han driver sammen
med sin kone, Rose. Her har han med stor respekt for råvarerne og dyb kærlighed
til sit fag fornøjet mange gæster, som ofte er kommet langvejs fra.
Stig blev landskendt, da han optrådte i DR´s tv-køkken, og han har gennem årene
høstet stor anerkendelse. Han fortæller om sit fag og sin karriere.
Tidspunkt: En ikke nærmere fastlagt dag kl. 10.00 i marts måned 2018. Præcis
dato følger senere.
Sted: Kredskontoret i Kogade, Tønder.
.

Tilmelding senest den 1. marts senest kl. 12
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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
_____________________________________________________________________________

Side 8 af 8

