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Tirsdag d. 14. september 2021 

”Virksomhedsbesøg på Mijodan” 
 
Vi mødes på parkeringspladsen ved Mijodan, Geestruplund 2, 
Agerskov kl. 10:00. 
 

Vi bliver modtaget foran virksomheden, da vi skal på en udendørs 
rundvisning på en times varighed. Miljodan er med et miljø- og 
genbrugscenter med speciale i genanvendelse af restprodukter 
Rundvisningen på Mijodan er uden mulighed for ophold. Derfor 
anbefales turen ikke for medlemmer med gangbesvær. 
 
Efter rundturen på Mijodan er vi velkomne på Agerskov skole, hvor 
skoleleder, Preben Munk vil fortælle om Agerskov skole nu og i frem-
tiden.  
 
Da dette arrangement er det første i det nye skoleår holder vores årlige 
idemøde. Traditionen tro vil der blive serveret en lille let anretning med  
2 stk. "Marianne-mad" (snitter) pr. mand med vand/øl og kaffe for 60 
kr. som betales ved tilmeldingen. 
 

                                                
Email: ulni@dlf.org 
 
(Ansvarsh. Hanna Holmgaard) 
 
Tilmelding senest tirsdag den 31. august 2021 
kontonummer 0400 1090006580. 
 
 
 
 
 
 

mailto:ulni@dlf.org
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Torsdag  d. 7. oktober 2021 

Min far var tysk soldat i  

1.Verdenskrig 

- En fortælling om at være dansker som tysk soldat 

 i 1. Verdenskrig 

På Kredskontoret i Tønder kl. 10:00 

Toves far, Frederik Tychsen fra Rise var tysk soldat. Han havde under 

sin tjeneste skrevet en meget detaljeret og levende fortalt dagbog fra 

bl.a. tiden i Verdun og i Belgien. Tove har ladet dagbogen trykke, og 

hun vil læse op af udvalgte passager. Dagbogen er så nøjagtig med 

stederne, at Toves søn har kunnet rejse derned og tage billeder. De vil 

også blive vist under foredraget.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederik Tychsen er den unge mand nr. 3 fra venstre. 

Seneste tilmelding torsdag d. 23. september 2021 

E-mail ulni@dlf.org (Ansvarsh. Inge-Lise Popp Stuckert 

 
 

https://www.facebook.com/hoejerdesignefterskole
mailto:ulni@dlf.org
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Torsdag den 25. november, 2021 

Julefrokost i Ribe 
 

      
 
Turen er en Kør-Selv-Tur, hvor der bliver udarbejdet en deltagerliste, så der bliver 
mulighed for samkørsel. Vi mødes ved Det gamle rådhus, Von Støckensplads, Ribe 

kl. 10:15. 
 

Efter en kort præsentation af ripenseren, fotografen og journalisten, Jacob Riis, 
skal vi se museumsudstillingen, der omhandler hans betydning for USA’s og især 
New York’s fattige indbyggere i slutningen af det 19. årh.. 

 
Efter museumsbesøget går vi på Restaurant Backhaus. Her skal vi spise årets 

julefrokostplatte med lækre juleting. Vi får et lokale for os selv på 1. sal (der er 
ikke elevator), så vi har mulighed for at synge nogle julesange. 
 

 
  
Pris for ikke-medlemmer: 280 kr.  

Pris for medlemmer:         240 kr. 
 

Tilmelding senest onsdag den 11 november 2021  
E-mail ulni@dlf.org 
Beløbet bedes indbetalt ved tilmelding på  Konto: 0400    1090006580 
(Ansvarsh. Jane Thude 

mailto:ulni@dlf.org
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Torsdag d. 3. marts 2022 

Virksomhedsbesøg på Abena og 

Kunstmuseum Panbo 
Vi mødes kl. 10:00 ved Abena, Egelund 35, Aabenraa  

 
Abena blev grundlagt i 1953 og er i dag en virksomhed, som eksporte-
rer til 80 lande og en omsætning på 4 mia. kr. i 2018.  Virksomheden 
huser ca. 1800 medarbejdere.  

 
Program:  
Kl. 10:00 – 11:00  Orientering om Abena Koncernen 
     11:00 – 12:30  Rundvisning på lager og produktion 
     12:30               Afslutning 
 
Rundvisningen på Abena er uden mulighed for ophold. Derfor 
anbefales turen ikke for medlemmer med gangbesvær. 
Efter Abena kører vi videre til Kunstmuseum Panbo, som er ”nabo” til 
Abena. Det er et privatejet kunstmuseum, der blev åbnet i 2018 af 
Christian Panbo. Her udstilles værker af primært guldalderkunstnere 
som Eckersberg og Skagensmalerne m.fl...  
Rundvisningen tager ca. 1 time – ofte med Christian selv som 
rundviser. Museet har en cafe, hvor man kan købe kaffe og kage. 
 
Pris for entre samt 2 stk. smørrebrød: medlemmer 100,-kr 
                   Ikke-medl.   125,-kr. 
Min. 12 og maks. 40 deltager                                                ”Først- til -mølle –princip”  

 
Tilmelding senest den 17. februar 2022 Ved tilmelding bedes 
beløbet indbetalt på konto 0400 1090006580 
 
Email: ulni@dlf.org 
 (Ansvarsh. Hanna Holmgaard) 

mailto:ulni@dlf.org
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Tirsdag d. 24. maj 2022   

Heldagstur til Föhr   
 

Vi kører med Bingo Rejser til Dagebüll med afgang på følgende 
opsamlingssteder og afrejsetider: 
 
Agerskov:        F24 tanken kl. 8:45 
Løgumkloster: Rutebilstationen kl. 9:15 
Tønder:           P-pladsen ved Tønderhallerne kl. 9:40 
 
Der vil undervejs blive serveret kaffe og et rundstykke. 
 

 
 
I Dagebüll går vi ombord på færgen til Wyk. Efter 50 min. sejlads 
venter Taxi Korf på at tage os med på en guidet rundtur på dansk. Der 
vil blive fortalt om øen med ophold ved udvalgte seværdigheder. 
 
Frokosten nydes på Hotel Atlantis, hvor der vil blive serveret en 2 
retters menu. Herefter vil der være mulighed for at se byen på egen 
hånd.  
Færgen sejler til Dagebüll kl. 16:15.     Husk pas og Euro 
 
Pris inkl. Frokost excl. drikkevarer: Medlemmer 400, - kr. 
              Ikke-medl.   500.-  kr 
Tilmelding senest den 10. maj 2022 med indbetaling på Konto: 0400    
1090006580             
E-mail kmve@dlf.org  
(Ansvarsh. Jane Thude) 

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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