
Det er gratis at deltage 
i medlemsmødet 

Medlemsmøde  
for Fraktion 4 på Hjørring Kro 

Fredag den 29. oktober 2021 - tilmelding senest 15. oktober 

Kontaktperson -  Helle Schou Jeppesen, tlf. 21757525                 Fraktion 4-udvalget 

Lærerkreds Nord inviterer til fraktion 4´s  
årlige medlemsmøde på Hjørring Kro 
Birthesvej 2, 9800 Hjørring. 
 

Mødet er fraktionens uofficielle generalfor-
samling. Her kan medlemmerne give  
deres mening til kende om de afholdte arran-
gementer i 2020/2021 og samtidig komme 
med nye ideer til det kommende program for 
medlemsaktiviteter i 2023. 
 

Kl. 10.00  Serveres kaffe/ te. Der synges en 
sang. 
 

Kl. 10.10  Generalforsamling 
 

Kl. 10.45  Foredrag ved revydirektør Henrik 
Baloo Andersen. ”Musik er så mange ting” 
Foredraget varer ca. 2 x 35 min. med en lille 
pause. 
 

Kl. 12.15 Frokostbuffet og 1 sodavand eller 1 
øl.  Dagen slutter med en sang. 

Dagsorden 
             

1. Orientering fra kredsen 

En repræsentant fra kredsstyrelsen i Lærer-
kreds Nord giver et kort oplæg om aktuelle  
emner. 
 

2. Indkomne forslag 

Forslag skal være kredskontoret i hænde den 
15. oktober 2021. 
 

3. Evaluering af udvalgets arbejde 

4. Valg af 5 udvalgsmedlemmer 

 Udvalget i fraktion 4 består af 5 medlemmer. 
For at sikre kontinuiteten i arbejdet, er der valg 
af 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i uli-
ge år. I år 2021 er der 5 udvalgsmedlemmer på 
valg. På valg er Nanna Thomassen, Inge Merete 
Poulsen, Helle Schou Jeppesen, Poul Riisbrich 
og Lisbeth Schmidt-Olsen. 
 

5. Valg af 2 suppleanter 

 Doris Nygaard Christiansen og Olaf Nedergaard. 
 

6. Evt. 

Foredragsholder Henrik ”Baloo” Andersen 

Oplev en rejse ind i musikkens verden med indlagte musik-eksempler 
fra 45 års virksomhed som pianist, kirkeorganist, producer, Big Band-
dirigent, akkompagnatør, studiemusiker, underviser samt komponist-
virksomhed til mere end 50 teater– og revyforestillinger og tv-
programmer og meget mere. 
 

Foredraget tager udgangspunkt i en lang karriere og samarbejdet med 
en masse spændende mennesker og oplevelser - og naturligvis en snak 
om Hjørring Revyens genopståen i 2011, hvor revyen kom tilbage og 
blev kåret som Danmarks bedste revy (www.hjoerring-revyen.dk).  
Nu knap 10 år efter er Hjørring Revyen igen blandt de mest anerkendte 
revyer i Danmark. 

Publikum vil aktivt blive involveret, og gennem power point og medbragte musikinstrumenter er der 
lagt op til en medrivende og livsbekræftende musikalsk oplevelse. 


