
       Efterårsprogram 2020   
Kolding Lærerkreds    
Fraktion 4   Seniorudvalget  

 Kolding Lærerkreds 
Jernbanegade 3, 1. sal. 6000 Kolding 
tlf.:  75 50 20 55  mail: 111@dlf.org 
www.koldingkreds.dk  

OBS OBS  De til enhver tid gældende retningslinier i forbindelse med corona overholdes,  
og programmet er derfor med forbehold for evt. nødvendig ændring/aflysning. 

 Al kørsel sker i privatbiler, også hvor bus normalt ville være oplagt.  
Til gengæld vil det være lidt billigere at deltage. 

Om tilmelding 
Tilmelding sker  ved mail til  erik.e.jessen@gmail.com  
med respekt for den anførte tilmeldingsperiode, ”først til mølle” 
OBS: Tilmeldingsperioden starter fremover kl. 8.00.  

Når tilmeldingen er bekræftet af Erik Jessen, indbetaler du/I beløbet på  
Lån og Spar, reg.nr. 0400  - konto nr. 4022 7030 78   
 

Vigtigt: Ved indbetaling skriver du/I navn allerførst i meddelelsesfeltet. 
 

Er arrangementet fuldtegnet, kommer du/I på venteliste.  
HUSK at give besked, hvis du/I ikke længere ønsker at stå på ventelisten 

Indbetalte beløb refunderes ved afbud før tilmeldingsfristens udløb, eller hvis der på ventelisten    
er medlemmer, der kan overtage din/jeres plads(er).   

 

Seniorudvalgets medlemmer 

Erik Jessen 

Formand/Pensionistforum Syd 

erik.e.jessen@gmail.com  

Tlf   2856 4634  

Bodil Frederiksen  

Næstformand  

bodilefrederiksen@stofanet.dk  

Tlf. 2614 4109  

Kirsten Lorenzen  

Pensionistforum Syd  

loz@stofanet.dk  

Tlf. 3053 6980  

Kirsten Fisker  

Kasserer  

kf@r32.dk  

Tlf 2097 3333  

Ingrid Majgaard  

Redaktør  

ingmaj@outlook.dk 

Tlf. 2896 1421 

Annie Færch  

Referent 

annie@lysel.dk  

3055 1430  

Arrangementskalender Dato Tilmeldingsperiode 

Frederikshåb Plantage og Syvårssøerne ons 26. aug. 10. aug. - 19. aug. 

Gram Seniorhøjskole tirs 8. sept. 21. aug. - 1. sept. 

Aabenraa: Abena og Marcussen & Søn  tors 22. okt. 5. okt. - 16. okt. 

Årsmøde. Dyrehavesalen, Pædagogisk Center man 16. nov. 26. okt. -  9. nov.  

Hansenberg - meddeles i mail   

mailto:erik.e.jessen@gmail.com
mailto:bodilefrederiksen@stofanet.dk
mailto:loz@stofanet.dk
mailto:kf@r32.dk
mailto:annie@lysel.dk


Syvårssøerne i Frederikshåb Plantage, onsdag d. 26. aug. 2020 kl. 10.00                                    
Vi mødes på P-pladsen: Randbølhede Rasteplads, hvor Sdr. Almstokvej fører til venstre fra Bøgvadvej 

Naturvejleder Jørn Chemnitz vil guide os gennem området ved      
Syvårssøerne     
Området er skabt af sandflugt og derfor meget interessant. Vi ser på 
de temporære søer og indlandsklitter.  Vi kommer forbi Englænderdi-
get, der blev bygget af danske soldater i engelsk krigsfangenskab. Der 
er spor fra Besættelsen med flyverskjul, i forbindelse med den nært 
liggende Vandel Flyveplads. Vi kommer altså omkring både natur- og 
kulturhistorie. 

 

Turen byder på kuperet terræn, stigninger og fald med indimellem 
løst sand, og er ikke velegnet for dårligt gående. 
 

Herefter kører vi til p-pladsen ved Naturrum Kirstinelyst (se skiltning), 
Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl. Herfra fører en ca. 250 m lang sti 
til Kirstinelyst. OBS: Ved selve stedet er der kun handicapparkering. 
Vi spiser frokost ved de overdækkede borde/bænke, sandwich og en 
vand pr. person. Der er også mulighed for at se nærmere på området 
og udstillingen ved naturrummet. Gode toiletforhold. 
 

Max 30 deltagere     
Pris: medlemmer 50 kr., ikke-medlemmer 75 kr.  

Tilmelding til Erik Jessen erik.e.jessen@gmail.com  man 10. aug. - ons 19. aug.  

Se de generelle regler for tilmelding.                         Arrangører: Kirsten Fisker og Ingrid Majgaard 

Sønderjyllands Seniorhøjskole i Gram, tirsdag d. 8. sept. 2020 kl. 9.30                  

Åvej 3 B, 6510 Gram (køreturen tager ca. 45 min fra Kolding centrum) 

9.30 Ved ankomsten serveres kaffe/te med rund-
stykker.  

10.15 Velkommen til Sønderjyllands Seniorhøj-
skole ved forstander Annamarie Morris 

10.45 foredrag v. Annamarie Morris: ”Vejen hjem” 
om 100-året for Sønderjyllands genforening. 

12.00 Frokostanretning med en øl eller vand.  

13.00 Musikalsk underholdning v. Niels Troldborg 

14.00  Højskolelærer og journalist Jimmi Ekløv:     
Fra klassisk til moderne journalistik og fake news 

15.00 Kaffe med kage 

15.30 Afrejse  
            Arrangører: Kirsten Lorenzen og Bodil Frederiksen 

Annamarie Morris      Max 40 deltagere 
Pris: medlemmer 250 kr. 
ikke-medlemmer 300 kr.       

Tilmelding til Erik Jessen 
erik.e.jessen@gmail.com     
fre 21. aug. - tir 1. sep.  

Se de generelle regler for 
tilmelding.                   

Sønderjyllands Seniorhøjskole  



Tur til Aabenraa: Virksomheden Abena, Folkehjem og orgelbyggeriet Marcussen & Søn,  
torsdag d. 22. okt. 2020  
 

Første stop Abena, Egelund 35, 6200 Aabenraa kl. 8.45  - Selvkørsel (fra Kolding centrum ca. 1 time) 
(Parkeringsvejledning bliver udsendt samtidigt med deltagerliste) 

OBS: Turen er ikke velegnet for dårligt gående eller rollatorbrugere. Under rundvisning på Abena er der 
ikke mulighed for hvil undervejs, og hos Marcussen & Søn skal vi besøge værksteder, placeret på flere 
etager med smalle trapper, også her uden hvil.  Pga. snæver plads kan max 25 besøge Orgelbyggeriet.  

  8.45  Velkomst og orientering på Abena. Derefter rundvisning, ca. 1 ½ time 
11.15  Afgang fra Abena og 11.30 ankomst til Folkehjem, Haderslevvej 7, Aabenraa 
11.45  På Folkehjem spiser vi frokost med 1 øl/vand, afsluttet med en “tør” kop kaffe 
 

Herefter deler selskabet sig 

12.40 går 25 deltagere til Orgelbyggeriet    
Marcussen & Søn, Storegade 24, hvor direktør 
Claudia Zachariassen kl. 13.00 tager imod, vi-
ser rundt i værkstederne og fortæller om virk-
somheden, der siden sin spæde start i 1806 
har udviklet sig til et verdenskendt værksted 
for byggeri af pibeorgler i høj kvalitet, med så-
vel ombygninger, restaureringer og nybygnin-
ger som opgaver. 

13.00  15 deltagere bliver på Folkehjem. Her vil Arkitekt Ole Weile fortælle om tankerne 
bag og arbejdet med Genforeningsparken. Derefter er der kaffe og kage til dette hold. 

14.30 gåtur tilbage fra Marcussen & Søn til Folkehjem    14.45 afgang fra Aabenraa 
 

Max 40 deltagere    Pris: medlemmer 175 kr., ikke-medlemmer  225 kr.  
 

Tilmelding til Erik Jessen erik.e.jessen@gmail.com   man 5. okt. - fre 16. okt. 

Se de generelle regler for tilmelding.  OBS      

 

Restaureret orgel i Brødremenighedens kirke, Christiansfeld 

Folkehjem blev i 1901 købt af Sprog-
foreningen på initiativ af H.P. Hanssen. 
Oprindeligt lå her Schweitzerhalle, et 
forlystelsessted. 1910 blev Folkehjem 
om- og tilbygget.  17.november 1918 
holdt H.P.Hanssen sin store tale fra 
Folkehjems balkon om en snarlig folke-
afstemning. 

Abena er en familieejet produktions- 
og handelsvirksomhed, der er i dag er 
stor-leverandør til pleje- og hospitals-
sektoren. Virksomheden startede un-
der navnet Sækko i 1953 med salg og 
leje af jutesække til landbruget.  

Ole Weile er sammen med sin 
søn, Rune Veile, og sviger-
datter, Sarah Bjelke, fra Urban 
Power, arkitekterne bag arbej-
det med Genforeningsparken i 
Aabenraa.  

PS. Ole Weiles søn skriver sit 
efternavn med enkelt V, det 
er ikke en trykfejl! 

Arrangører:  
Erik Jessen og Ingrid Majgaard 

Angiv ved tilmelding, om du/I 
ønsker at komme på holdet, 
der besøger Orgelbyggeriet 
Marcussen& Søn eller på hol-
det, der forbliver på Folke-
hjem.  ”Først til mølle”.    

 

 



Årsmøde i Dyrehavesalen*, Pædagogisk Center, mandag 16. nov. 2020, kl. 10 
Dyrehavevej 108 B, 6000 Kolding (Parkering i gården eller på p-pladsen ved siden af PC)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foreløbig dagsorden for årsmødet 

1.  Velkomst ved kredsformand og seniorudvalgsformand.  

2.  Valg af mødeleder.  

3.  Seniorudvalgets beretning om arrangementerne fra maj 2019 til november 2020.  

4.  Fremlæggelse af regnskab for Fraktion 4´s aktiviteter i 2019.  

5.  Forslag til kommende aktiviteter for kredsens seniorer. 

6.  Orientering om samarbejdet i Pensionistforum Syd  

7.  Valg* af 6 medlemmer og 3 suppleanter til Kredsens Seniorudvalg 2020 - 2022 

8.  Hvad sker der i DLF´s Fraktion 4?  

9.  Eventuelt  
 

 

Efter årsmødet er Fraktion 4 vært ved en let frokost + 1 øl/vand.  Pris: Ikke-medlemmer 100 kr.  

Tilmelding til Erik Jessen erik.e.jessen@gmail.com  fra mandag d. 26. okt. til mandag d. 9. nov. 

 

*Uddrag af Vedtægter gældende for Kolding Lærerkreds § 12.4.1d 

Medlemmerne i fraktion 4 vælger ud af egen midte et seniorudvalg på 6 medlemmer og 3 suppleanter.  

Valget finder sted på seniorernes årsmøde i april måned i lige årstal. Valget gælder for 2 år.  

Valgmetode: Der kan skrives indtil 6 navne på stemmesedlen. De 6 der opnår højeste stemmetal er 

valgt som medlemmer af seniorudvalget. De 3 med derefter følgende stemmetal indtræder i rækkeføl-

ge som suppleanter.  

*Dyrehavesalen er navnet på den tidligere Dyrehaveskoles festsal 

 

Årsmødet blev i foråret  2020 aflyst/udsat pga. corona-situationen.  

      

Arrangører:  Erik Jessen og Kirsten Fisker 

Program: 
10.00  Leder af Pædagogisk Center, Camilla Johansen, fortæller om centeret 
(PC) og dets funktion i Kolding kommunes skolevæsen. 
 

11.00 - 11.45  Årsmøde   
 

12.00 - 14.00  Frokost og socialt samvær - med mulighed for rundvisning på 
Pædagogisk Center. 

 


