
 

 
 

 
 

 

 

 

PROGRAM FOR FRAKTION 4  

I TØNDER LÆRERKREDS 

 
 

Sæson  

2019-2020 
   



Mandag d. 27. maj 2019 . 

Udflugt til Højer 

Designefterskole 

Søndergade 21, 6280 Højer 
Vi mødes kl. 10.00 ved Højer Designefterskole 

 
 
Kaffe med fortælling kl. 10.00-11.00 

Rundvisning v. Elever fra 11.00- 11.45. 

På skolens hjemmeside kan følgende læses: 

 
Få lov til at udfolde dit talent og din passion med et år på Efterskole. 
Det vil du ikke. fortryde. Vi udvikler dig og dit talent for design - 
Ligegyldigt niveau. Se vores linjer. Prof. undervisere. Godt fællesskab. 
Høj faglighed. Oplevelse for Livet. Venskaber for Livet. Studieture til 
udlandet. Udlev dine drømme. Uddannelser: Spildesign, eSport, Foto & 
SOME, Animation, Grafisk Design, 9. klasse og 10. Klasse. 
 

                 
 
 

Pris for medlemmer 50,- kr. 

Pris for ikke medlemmer 75,- kr. 

Indbetales på konto 0400 1090006580 ved tilmelding. 

 

Seneste tilmelding mandag d. 20. maj 2019 

E-mail kmve@dlf.org 

(Ansvarsh. Inge-Lise Popp Stuckert 

https://www.facebook.com/hoejerdesignefterskole


Tirsdag den 10. september 2019 
Udflugt til Sønderborg 
 
Bussen afgår fra  
Agerskov ved F24 tanken kl. 7:50 
Løgumkloster ved rutebilstationen kl. 8:10 
Tønder ved P-plads Tønderhallerne kl. 8:30 
(Husk at anføre ved tilmelding, hvor I står på).  
 

 
 

Vi har bestilt en rundvisning i det nye MULTIKULTURHUS i 
Sønderborg kl. 10:00. Rundvisningen er planlagt til at vare ca. 1 time. 
 

 
Herefter går turen videre til    
Alsion – ikke for at høre en  
koncert, men for at nyde vores 
frokost i Café Alsion. 
Her bestemmer I selv prisen for 
frokosten, da den afregnes efter 
vægt! 
Pris: 100g = 13,- kr. 
 
 

Inden hjemturen serveres en kop kaffe, men hvor den skal indtages, 
er en overraskelse… 
 
Pris: Bus og kaffe for medlemmer    100,00 kr.  
                            ikke medlemmer 150,00 kr. 
 
Beløbet bedes indbetalt på konto 0400 1090006580 ved tilmelding. 
  
Tilmelding senest 30. august 2019  
E-mail kmve@dlf.org 
 
(Ansvarsh. Inge Lise og Kirsten 
 

mailto:kmve@dlf.org


Mandag den 28. oktober 2019 
 

” "Forbindelsen mellem Rømø og 

fastlandet.. Fra færge til 

dæmning” 
- en fortælling i ord og billeder af Kaj Elkjær 

 

 
 

 
 
Arrangementet foregår på Kredskontoret kl. 10:00 
 
 
 
Efter Kaj Elkjærs indlæg afholder vi vores årlige ”Idemøde” til næste 
års program. Her vil vi også meget gerne have nye navne til vores lille 
FR4 planlægningsudvalg. 
 
Efter mødet vil der traditionen tro blive serveret en sildemad for kun 
30,- kr. 
 
 
Tilmelding senest 21. oktober 2019  
E-mail kmve@dlf.org 
 
(Ansvarsh. Hanna Holmgaard) 
 

mailto:kmve@dlf.org


 
Tirsdag d. 26. november 2019 
 

 

Årets Julefrokost  
 

Mødested: Møgeltønder kirke kl. 10:30 
 

 
 
 
Linda Olesen vil fortælle os om Danmarks største landsbykirke og om 
selve Møgeltønder by.  
 
Herefter går vi videre til Butik Slotsgaden 14, hvor Britta vil lave en 
lækker julefrokost, som vi skal nyde i de gamle stuer. 
 
Pris for ikke medlemmer 150 kr. 
Pris for medlemmer 125 kr. 
 
Tilmelding senest den 14. november 2019  
Email: kmve@dlf.org 
 
Ved tilmelding bedes beløbet indbetalt på  
konto 0400 1090006580 
 
 
(Ansvarsh. Jane Thude, tlf. 2271 4690

mailto:kmve@dlf.org
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Tirsdag d. 21. januar 2020  

 

”Mit liv som ambassadør” 
           kl. 10 på kredskontoret 
 
 
 

                             
 
 
Ann-Mari Petersen kommer og fortæller om sit spændende liv i 
udenrigstjenesten. Hun er opvokset i Klostercafeen i Tønder og har i 
sit arbejdsliv gennem mange år fungeret som ambassadør på 
forskellige ambassader rundt om i verden. 
 
 
 
Tilmelding senest mandag den 15.1.2020 
 
Email: kmve@dlf.org 
 
(Ansvarsh. Lis Mølgaard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kmve@dlf.org
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Mandag d. 16. marts 2020 kl. 10.30  
  

”Affaldshåndtering – hvordan?” 
 
Besøg hos Mijodan, Norreco Agerskov A/S 
 

                 
                       

 
Kom med på besøg hos en spændende virksomhed, der gør noget godt 
for miljøet. Mijodan, Norreco Agerskov A/S er beliggende på 
Geestruplund 2, Agerskov (en sidevej til Bovvej lige nord for Agerskov). 
Mijodan er et miljø- og genbrugscenter med speciale i genanvendelse af 
restprodukter. Virksomheden er godkendt til oplagring og behandling 
af affaldsfraktioner med henblik på øget genanvendelse af 
slutproduktet. De har i de seneste år oplevet en eksplosiv vækst inden-
for deres kerneområder: kompostering, jordindustri samt behandling 
af genanvendelige fraktioner. 
Rundvisningen tager omkring 1 time. Der anbefales praktisk 
påklædning og evt. skiftesko. 
 
Efter virksomhedsbesøget er vi velkomne på Agerskov skole, hvor vi 
skal høre om skolens spændende fremtidsplaner. Der vil der også blive 
serveret 2 stk. ”Marianne-mad” (snitter) pr. mand med vand/øl og 
kaffe for 60,- kr. 
 
Tilmelding senest tirsdag d. 2. marts 2020  
Email: kmve@dlf.org 
 
(ansvarsh. Hanna Holmgaard)  

mailto:kmve@dlf.org
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Lidt om Fraktion 4 

 
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 30,00 kroner pr. person hver gang, hvis ikke andet er anført. 
Hvis der er overskud, spares det op, så vi har lidt at gøre godt med. F.eks. hvis vi 
skal invitere (lidt dyre) foredragsholdere, eller vi kan spæde lidt til, når vi tager på 

tur osv. 
Vore arrangementer er så billige, fordi lærerkredsen yder et tilskud til medlemmer 

af fraktion 4. Du får altså noget for dit kontingent! 
 
Husk 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, 41406028, inge_lisep@yahoo.com 
Lis Mølgaard, 20234986, lismoelgaard@mail.dk 

Hanna Holmgaard, 91966270, holmgaards@hotmail.dk 

Jane Thude, 22714690, jathude@hotmail.com 

Kirsten Brøchner Jensen, 60773041, kirsten6240@gmail.com 
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http://www.kreds95.dk/
mailto:inge_lisep@yahoo.com
mailto:lismoelgaard@mail.dk
mailto:holmgaards@hotmail.dk
mailto:jathude@hotmail.com
mailto:kirsten6240@gmail.com

