
Det er gratis at deltage 
i medlemsmødet 

Medlemsmøde  
for Fraktion 4 på Hjørring Kro 

Onsdag den 27. april 2022 - tilmelding senest 7. april 

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

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 arrangemen-
ter i 2021/2022 og samtidig komme med nye 
ideer til det kommende program for medlems-
aktiviteter i 2024. 
 

Kl. 10.00  Serveres kaffe/the og en bolle.  
Der synges en sang. 
 

Kl. 10.10  Generalforsamling 
 

Kl. 10.45  Foredrag ”REGAN Vest—fra hemme-
lig koldkrigsbunker til offentligt museum” ved 
Lars Christian Nørbach, Museumsdirektør, 
ph.d., Nordjyske Museer. 
Foredraget varer 2x35 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 senest 
den 7. april 2022. 
 

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 2022 er der 2 udvalgsmedlemmer på 
valg. På valg er Lisbeth Schmidt-Olsen og Poul 
Riisbrich. 
 
 

5. Valg af 2 suppleanter 

 Doris Nygaard Christiansen og Birthe Christen-
sen. 
 

6. Evt. 

Foredragsholder: Lars Christian Nørbach 
 

Koldkrigsbunkeren REGAN Vest blev bygget fra 1963 til 1968 under den 
kolde krig. I den atomsikrede bunker kunne 350 personer - regent, rege-
ring, embedsfolk og personel opholde sig – og herfra skulle Danmark 
styres i tilfælde af en atomkrig. Vi hører om bunkerens indretning og 
forskellige funktioner. I 2012 blev REGAN Vest udskrevet af beredskabet 
og i 2014 blev den fredet. Herfra er det gået stærkt med omdannelse af 
den tidligere regeringsbunker til offentligt museum, en proces som vi 
også kommer ind på. Når REGAN Vest om et års tid åbner for offentlig-
heden, kan man kun besøge anlægget, maskinmesterboligen og den ny 
museumsbygning mod forudgående bookning af billet. Hvad der venter 
publikum vil foredraget også omhandle. Der vil være rig lejlighed til at 
høre om og erindre de stor- og landspolitiske problemstillinger under 
den kolde krig. 

Lars Christian Nørbach er uddannet forhistorisk arkæolog fra Aarhus Universitet, Moesgård. 
Siden 2002 direktør ved Nordjyske Museer. 


