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Tilmelding: 
 

Tilmelding sker ved henvendelse til Lærerkreds Nords kontor via e-mail til 159@dlf.org eller på  

telefon 98923688, hvor det oplyses, hvilke arrangementer man ønsker at deltage i.  

Derefter kommer der retursvar fra kredskontoret, om det er muligt at deltage i arrangementerne -  

eller man ønsker at stå på venteliste. 

 

Betaling: 

Når kredskontoret har svaret retur og bekræftet deltagelsen, skal indbetalingen ske med det  

samme, og du deltager i arrangementet. Betalingen er bindende og refunderes ikke ved evt.  

afbud - i helt specielle tilfælde kan du henvende dig til kontaktpersonen eller selv finde en, der  

kan overtage pladsen. 
 

Betalingen skal ske ved bankoverførsel til kredsens konto: 

Lån & Spar Bank: 0400-1050420188 

På overførslen skrives deltagerens navn og overskriften på det tilmeldte arrangement. 
 

Ønsker man yderligere oplysninger om de enkelte arrangementer, så kontakt venligst kredskontoret. 
 

Har I gode ideer til næste års program, er I meget velkomne til at henvende jer til udvalget. 
 

Husk at kredsens øvrige medlemsaktiviteter også er åbne for medlemmer af fraktion 4.  

Disse medlemsaktiviteter annonceres på kredsens hjemmeside www.laererkredsnord.dk,    

hvor dette program ligeledes er at finde. I øvrigt henvises til menupunktet ”særligt for pensionister”  

på Danmarks Lærerforenings hjemmeside www.dlf.org  

 

Lærerkalender 2020/2021: 

Der er mulighed for at få udleveret lærerkalenderen. Kalenderen udkommer medio maj 2020.  

Kredskontoret informerer pr. mail, når kalenderen er klar og kan afhentes på kredskontoret.  

Grundet begrænset antal kalendere, er det ”først til mølle”. 

 

Mailoplysninger: 

Vi beder alle, der endnu ikke har oplyst en e-mail adresse til kredskontoret, om at gøre dette  

til 159@dlf.org. Det vil lette kontorets og vores eventuelle kontakt til jer fremover og spare os for  

porto. Modtager du aldrig mails fra kredskontoret, så er dine mailoplysninger muligvis ikke  

opdaterede, og du bedes give besked til kontoret. 

Fraktion 4 udvalget 

Hjørring, den 10. december 2019 

Praktiske oplysninger 

mailto:159@dlf.org


Tirsdag den 28. januar - tilmelding senest 7. januar                                       

                                                   Lærerkreds Nord 

Medlemmer kr.  100 
Ledsagere  kr.  130 

Krimi-eftermiddag med  

Jakob Knudsen 

Mødested kl. 14.00 

UCN 
Skolevangen 45  
9800 Hjørring 
Lokale: 2140 

Forfatter  

Jakob Knudsen 

 Bagefter er der rundvisning  

 på UCN med studieleder  

 Thorkild D. Rams. 

 

 

 

 

       University College Nordjylland (UCN) 

Mød den nordjyske forfatter Jakob Knudsen og hør om hans forfatterskab  

samt de forskellige plot i Nordjylland, som kriminalassistent Kristian Swane  

arbejder med. ”Kristian Swane” svarer til Jussi-Adler Olsens ”Carl Mørck”. 

 

Læs, kom, hør, spørg  
og bedøm selv.  
 

Besøg evt.: 

www.krimisiden.dk 

www.bibliografi.dk  

 

Kaffe og kage indtages undervejs. 

Udpluk af Jakob Knudsens bogudgivelser 



Medlemmer kr.  125 
Ledsagere  kr.  150 ”En dag i Vrå” 

Onsdag den 11. marts - tilmelding senest 3. marts                                              Max. 40 deltagere 

                       Lærerkreds Nord 

Kom og se, hør og smag 

Vi mødes ved den gamle station i Vrå - nu Vrå Bryghus. 
 

Efter en rundvisning i det ”Socialøkonomiske bryghus” 

skal vi smage på et par socialbryggede øl. Derfra går  

turen tværs over vejen til kulturhuset ”Uhrenholdts 

Gaard” og  Kulturbageriet, det tidligere rugbrødsbageri. 

Efter en rundvisning og fortælling om frivillig indsats,  

og hvad det kan føre med sig, trænger vi til frokost.  
 

Frokost kl. 12.30 får vi på Idrætscenter Vendsyssel,  

hvor en veltillavet buffet samt en øl/vand venter os. 

Mødested kl. 10.00 

Vrå Bryghus, Jernbanegade 7, 9760 Vrå  

Vrå Bryghus 

Kulturhuset ”Uhrenholdts Gaard”  

Efter frokost hører vi om de pædagogiske tanker, der ligger bag skolebyggeriet af en ny skole i Vrå 

og om samarbejdet med Idrætscenter Vendsyssel. I projektet indgår både skole, daginstitution og 

folkebibliotek. 



Det er gratis at deltage  
i medlemsmødet 

Lærerkreds Nord 

Medlemsmøde 
For Fraktion 4 i Svanelunden 

Lærerkreds Nord inviterer til Fraktion 4´s  
årlige medlemsmøde på Restaurant Svane-
lunden, Svanelundsvej 6, 9800 Hjørring. 
 

Mødet er fraktionens uofficielle generalfor-
samling. Her kan medlemmer give deres me-
ning til kende om de afholdte arrangementer  
i 2019 og samtidig komme med nye idéer til 
det kommende program for medlemsaktivite-
ter i 2021. 
 

Kl. 10.00 Der serveres kaffe/the og boller  
med smør, pålæg og skæreost.  
Vi synger en sang. 
 

Kl. 10.15 Generalforsamling 
 

Kl. 10.45 Foredrag ved præst og forfatter  
Anna Mejlhede. ”Hvordan er det at flytte fra 
København K. og en præstestilling i Holmens 
Kirke til Nordjylland og to små østhimmer-
landske sogne”? 
 

Foredraget varer ca. 2 x 35 min. med en lille 
pause. 
 

Kl. 12.30 Frokostbuffet med 1 vand eller 1 øl. 

Dagsorden   
    

1.  Orientering fra kredsen 
 En repræsentant fra kredsstyrelsen i 
 Lærerkreds Nord giver et kort oplæg om 
 aktuelle emner. 
 

2.  Indkomne forslag 
 Forslag skal være kredskontoret i hænde 
 senest den 8. april 2020. 
 

3. Evaluering af udvalgets arbejde 
 

4. Valg af 2 udvalgsmedlemmer              
 Udvalget i fraktion 4 består af 5 
 medlemmer. For at sikre kontinuitet i 
 arbejdet er der valg af 2 medlemmer i lige 
 år og 3 medlemmer i ulige år. I 2020 er der 
 2 udvalgsmedlemmer på valg. På valg er 
 Lisbeth Schmidt-Olsen og Poul Riisbrich. 
  

5. Valg af 2 suppleanter 
 På valg er Doris Nygaard Christiansen og 
 Olaf Nedergaard. 
 

6. Evt. 
 

  

 Da Anna Mejlhede, præst og forfatter til en række bøger - senest bogen    
 "Hjertesorg - en fortælling om at være til" rykkede med sin mand til det nord   
 jyske og blev præst i to små himmerlandske sogne, var det først og fremmest   
 naturens storhed og den menneskelige mildhed og lune, der trak. At vågne til  
 fuglesang og lyden af vinden i kastanjetræet udenfor på gårdspladsen, var en  
 kærkommen forandring fra larmen i den indre bydel af København. "Før mødte 

jeg ofte mennesker på vej hjem fra nattefest på min vej til kirke søndag morgen - herovre står der  
i stedet for en hest eller et brægende får, når jeg går over mod kirken en tidlig søndag morgen. 
"Nogle finder eventyret i at arbejde i det store udland, for mig er det et eventyr at bo herovre.  
Midt i naturen og tæt på den ø, hvor jeg føler mig mest hjemme i hele verden - Læsø. 
Herovre mærker jeg i højere grad, hvordan vi mennesker står i forbindelse med alt levende,  
og hvordan livet vider sig ud, når man erkender, at vi er små i det store”.  

Foredragsholder Anna Mejlhede foto MEW 

Onsdag den 22. april - tilmelding senest 8. april  



Tur i  

Slotved Dyrehave 

                                        Lærerkreds Nord 

Onsdag den 27. maj - tilmelding senest 13. maj                                   

Medlemmer kr.  190 
Ledsagere  kr.  215 

Mødested kl. 10.00: 

Den store P-plads i Slotved Dyrehave 
Astrupvej 183 
9870 Sindal 

Dagens program: 
 

Naturvejleder Jakob Kofoed Nielsen vil med sædvanlig kyndig vejledning  
føre os gennem skoven. 
 

Slotved Dyrehave blev udvidet i 2018 til 240 ha. Der blev udsat krondyr og dådyr, som kom fra  
Jægersborg Dyrehave. Bestanden er siden vokset, og netop nu sætter dyrene nye kalve.  
På traveturen mellem de nyudsprugne bøgetræer fortælles der om dyrehaven, dens historie  
og om den specielle natur, der udfolder sig her. 
 

Turen vil foregå ad anlagte stier i det kuperede område og kræver almindelige travesko.  
Turen vil være på ca. 4 km. 
 

Kl. 12.30 Efter en dejlig travetur serveres der en dejlig frokost hos PMU i Sindal, Ole Rømers Vej 4, 
9870 Sindal. Der serveres en frokostbuffet med 1 vand/1 øl og kaffe/the. 
 
 
 
 

Naturvejleder 
Jakob Kofoed Nielsen 



                                                 Lærerkreds Nord 

Onsdag den 17. juni - tilmelding senest 3. juni                                          Max 48 deltagere

Medlemmer kr. 400 
Ledsagere  kr. 450 

Heldags bustur til  

Limfjorden 

Dagens program: 
 

Bussen kører os først til Aggersborg – 
Danmarks største vikingeborg , som 
ligger smukt på bakketoppen ved Ag-
gersund Kirke. Her serveres der kaffe 
med rundstykker. Der bliver rigelig tid 
til at se den spændende udstilling om 
borgen og at gå rundt og se på stedet. 
 

Herefter kører vi over Aggersundbro-
en til Løgstør. 
 

Kl. 11.30 spiser vi frokost på Kanalfogedens Køkken, 
som ligger lige ved Frederik VII`s Kanal. 
 

Vi bliver derefter delt i to hold. 
 

Det ene hold sejler med kanalbåden Grevinde Danner 
ad kanalen til Lendrup, mens en guide fortæller om 
kanalbyggeriet og hvorfor den blev bygget. Efter en 
pause ved kanalbetjenthusene i Lendrup sejler båden 
tilbage til Løgstør. 
 

Mens det ene hold sejler, kan det andet hold se udstil-
lingen på Limfjordsmuseet og også få tid til at gå 
rundt langs kanalen og ved havnen på egen hånd. 
 

Efter det første hold er kommet tilbage, bytter  
holdene aktivitet. 
 

Ca. kl. 15.30 kører vi hjemad igen.  
Klokken ca. 17 ankommer vi først til Frederikshavn  
og klokken ca. 17.50 til Hjørring. 

 

HUSK ved tilmelding at oplyse om følgende: 

Opsamlingssted (Oplys A eller B) 
Opsamling på Frederikshavn Rutebilstation kl. 7.30 (A) 
 

Opsamling på P-pladsen ved A-Z Hjørring kl. 8.20 (B) 
 

Frokostvalg (Oplys C eller D) 
Frokostplatte inkl. 1 øl/vand      (C) 
Muslinger i urter/hvidløg/fløde inkl. 1 øl/vand    (D) 



Onsdag den 12. august - tilmelding senest 26. juni                                             Max. 25 deltagere 

                                     Lærerkreds Nord 

Sommertur med sejlskibet  
W. Klitgaard til Hirsholmene 

Medlemmer kr.  315 
Ledsagere  kr.  365 

Mødested kl. 9.45 

Pier 2 
9900  Frederikshavn 

(Der kan  parkeres  på stedet) 
 

Vi sejler kl. 10.00 

Sejlturen til den spændende ø uden for Frederiks-

havn tager en time. Under opholdet på øen er der 

rundvisning, fortællinger og historier om øen før og 

nu. Der er adgang til øens fyrtårn med flot udsigt til 

Skagen og store dele af Nordjylland. 

Vi får serveret frokost – ”Sømandens sandwich  

menu” – bestående af 3 stk. pr mand inkl. 1 øl/vand.  
 

Kl. 15.00 sejler vi hjemad igen. 

Der vil blive serveret kaffe under sejlturen tilbage. 

Ankomst til Frederikshavn kl. 16.00 

W. Klitgaard er et historisk fartøj af mere 

end en grund. Det er meget gammelt, 

afleveret fra værft i Frederikshavn i 1891. 

Det er det første fiskefartøj i Danmark 

som var udrustet med mekanisk  

fremdrivning. Det er det eneste  

træfiskerfartøj i Danmark forsynet med  

dampmaskine  for fremdrivning.  



Hjørrings Gamle Bydel  
og Håndværkernes Hus 

                                       Lærerkreds Nord 

Medlemmer kr.   80 
Ledsagere  kr. 100 

Onsdag den 23. september - tilmelding senest 6. september                           Max. 30 deltagere 

 

Mødested kl. 10.00 

Vendsyssel Historiske Museum 
Museumsgade 3 
9800 Hjørring 
 

Dagens program: 

Per Nielsen fra Skoletjenesten på Hjørring Muse-

um vil guide os på en historisk fortælle-tur ad  

Nørregade om huse, folk og fæ. 
 

Herefter går vi op til Håndværkernes Hus i Tin-

pottegyden, hvor vi kan opleve flere arbejdende 

værksteder, der viser gamle håndværkstraditioner. 
 

I caféen nyder vi en kop kaffe/the, boller med  

pålæg og et stykke kringle. 



Julefrokost 

                               Lærerkreds Nord 

Tirsdag den 17. november - tilmelding senest 27. oktober                   

 
 
Hotel Tannishus i Tversted 

Medlemmer kr. 200   
Ledsagere  kr. 245  

Mødested kl. 10.00 

Hotel Tannishus 
Tannisbugtvej 123, Tversted 
9881 Bindslev 

Kl. 10.00 Foredrag ved tidl. vicepolitikommisær Peter Nielsen: 

”Om politiets tjeneste i Danmark, Grønland og et af verdens 

brændpunkter” 

Ca. kl. 12.00 Julefrokost inkl. 1 vand eller øl samt kaffe. 

Julemenu  

 

 2 slags sild med karrysalat 

 Fiskefilet med remoulade 

 Leverpostej med champignon og bacon 

 Grønlangkål med flæsk, medister, hamburgerryg, 

brunede kartofler, sennep og rødbeder 

 Frikadeller med stuvet hvidkål 

 Ostefad med kiks og frugt 

 Ris al la mande med kirsebærsovs 

 Brød og smør 



 

Torsdag, den 12. marts 2020 på 
 

UCN, Skolevangen 45, 9800 Hjørring 
 

med efterfølgende spisning 
 

Yderligere oplysninger om tidspunkt, tilmelding mv. vil 

være tilgængelige på kredsens hjemmeside 

www.laererkredsnord.dk   

medio februar 

Foreløbig dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskaber 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelses-

medlemmer og tillidsrepræsentanter, evt. fratrædelses-

ordning for kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk 

ramme for løn m.v. til ansatte i kredsen 

6. Budget, fastsættelse af kontingent 

7. Udpegning af ekstern revisor for det følgende   

  kalenderår 

8.  Valg 

9.  Eventuelt 
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