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Torsdag den 8. september 2022 
 

Bustur til Museum Flugt i Oksbøl 

og Frello Museet i Varde 
 

 
Museum Flugt i Oksbøl er Verdens første 
museum for flygtninges historier – tegnet af 
Bjarke Ingels Group – og bygget, hvor den 
gamle flygtningelejr fra 1945 lå.  
Museet er lige åbnet og fortæller om de store 
flygtningestrømme, der ikke kun hører 
historien til, for også i nyere tid har krig, hungersnød og 
naturkatastrofer sendt mange mennesker på flugt. Vi kommer ind i 
grupper på 12 – 15 personer og får en kort introduktion, inden vi selv 
bevæger os rundt på museet med en audioguide. I plantagen ved 
museet ses rester af den oprindelige flygtningelejr. 
Der bliver serveret en let frokost i cafeen.  
Museet har Danmarks største samling af maleren Frellos værker. Vi 
får en guidet rundvisning på ca. 1 time, hvorefter der er tid til selv at 
gå rundt, eller nyde en kop kaffe i cafeen, der er i samme bygning som 
museet. 
Vi mødes på Rutebilstationen i Løgumkloster kl. 8.30. prc., derefter 
kører vi med bus til Museum Flugt, Oksbøl. Efter frokosten fortsætter 
turen til Museum Frello i Varde. 
Vi kører fra Varde kl.15.00 og forventer at være i Løgumkloster kl. 
16.30. 
Prisen er incl. bus, entreer og frokost (drikkevarer er for egen regning) 
 
Pris for medlemmer 400 kr. Pris for ikke medlemmer 500 kr. 
 
Tilmelding senest torsdag den 25. august 2022 bedes beløbet 

indbetalt på konto 0400 1090006580 

Tilmelding  
Email: kmve@dlf.orgOBS!     Turen gennemføres ved min. 20 

deltagere(Ansvarsh. Hanna Holmgaard og Lis Mølgaard)  

mailto:kmve@dlf.org
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Tirsdag d. 25. oktober 2022 
 

 
Den gode fortælling samt idemøde 
  
 
Tidligere kollega og forfatter, Lis Mikkelsen – kommer på besøg og 
deler en spændende fortælling sammen med os. 
Efter Lis Mikkelsens fortælling er der hyggeligt samvær med en 
sildemad (og måske en snaps?) Vi afholder her efter vores årlige 
idemøde, hvor der også er nyvalg til vores FR4-udvalg. Vi i det 
nuværende udvalg håber på, at gerne flere vil tage en tørn i et 
hyggeligt team. 
 
Tilmelding og betaling senest torsdag den 12/10.  
 
Pris 60 kr. for foredrag samt fortæring 
 
Beløbet indbetales på Reg.nr.  0400  Kontonummer 1090006580 
 
 
Email: kmve@dlf.org 
 
Tilmelding senest torsdag den 13.oktober 2022 
 

 
 
Ansvars. Hanna Holmgaard tlf. 42163450  
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Torsdag den 1. december 
 

Julefrokost på Digegrevens gård, 
Klægager  

 
Klokken 11 mødes vi på Klægager, Den Gamle Digegreves Gård. 
Østerende 13, 6261 Bredebro 
 
 

             
 
 
Christian Lorenzen vil fortælle os om Digegrevens gård, Klægager og 
dens historie. 
Derefter vil der blive serveret en lækker julefrokost og synges 
julesange. 
 
Prisen for medlemmer: 200,- kr. For ikke-medlemmer: 250,- kr.  
 
kmve@dlf.org           konto 0400-1090006580 
 
Indbetaling ved tilmelding senest 17. november 2022 
 
 

mailto:kmve@dlf.org


Side 5 af 7 

(Ansvarsh. Jane Thude 22714690)           
                                                         
 
Onsdag d. 26. april 2023 kl. 10.00 

 

Gåtur langs Vidåen i Tønder 
Med naturvejleder, Hans Tonnesen 

 
Vi skal vandre en tur i området ved Vidåen, hvor vi skal bruge 
sanserne – se, mærke, lugte og høre sammen med vores kyndige 
naturvejleder, Hans Tonnesen. 
 
Alle fuglene er kommet, og træerne står med blomster og blade. Mange 
urter står og lokker med farver og dufte. Måske ser vi en ugle og en 
isfugl – der er meget at opdage og undersøge i denne skønne forårstid. 
 
Lad os sammen bruge sanserne og få en på ”opleveren”! Vi mødes kl. 
10.00 ved Sparekassebroen. 
 
OBS Der er begrænset parkeringsmulighed ved ”Det gamle 
Seminarium” 
 
Efter turen går vi ned på Kredskontoret, hvor der serveres 2 snitter og 
en øl eller en vand. 
 
Pris: 60,- kr. som bedes indbetalt på 
 
Reg.nr.: 0400   Konto: 1090006580            
 
Tilmelding senest torsdag den 13. april 2022  
 
Email: kmve@dlf.org 
 (Ansvarsh. Inge-Lise Popp 
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Tirsdag d. 23. maj 2023 kl. 8.30 
  

Heldagstur til Horsens med et kort 
ophold i Vejle 

 
 

Vi skal besøge Horsens Statsfængsel, Europas største fængsels-
museum, med Bingo Rejser. 
Der opsamles efter følgende køreplan 

 8.30 P-pladsen overfor Tønderhallerne 
               9.00 Kirkevej 2, Agerskov ved kirken 

Næste stop er Horsens Statsfængsel. 
I Statsfængslet får vi en rundvisning på 60 min, derefter skal vi 
besøge Spisehuset 8F. Her bliver der serveret en lækker tapas- 
anretning. 
Efter frokosten er der mulighed for at gå lidt rundt på egen hånd.  
 
Hjemturen starter klokken 14:30. Undervejs vil vi gøre holdt ved 
det ikoniske Fjordenhus på havnen i Vejlefjord og får Buskaffe. 

                          
Prisen for denne tur er 425 kr. for medlemmer og 525 kr. for ikke 
medlemmer. 
Beløbet indsættes på konto 0400-1090006580 
Tilmelding senest 5. maj 2023 til:  kmve@dlf.org 
 
Ansvarsh.: Jane Thude 22714690 og Kirsten Jensen  

 
OBS! Priserne på alle arrangementer er med et vist 
forbehold, dels pga oliepriserne, og dels at der er 
lang tid til, arrangementet finder sted. 

 

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.  
 
Vi opkræver 30,00 kroner pr. person hver gang, hvis ikke andet er 
anført. 
Hvis der er et 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! 
Det er vigtigt, du kun indbetaler for ét arrangement ad gangen aht. 
administrationen af tilmeldinger og kredskonto. 
 
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. 
Husk at ægtefæller altid er velkomne.  
 
Velkommen til en ny sæson!  
 
Venlig hilsen 
 
Fraktion 4 udvalget i Tønder Lærerkreds 
 
Inge-Lise Popp Stuckert, 41406028, ingelisepopp@gmail.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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