
Det er gratis at deltage 
i medlemsmødet 

Medlemsmøde  
for Fraktion 4 i Kattegat Silo, Frederikshavn 

Tirsdag den 18. april 2023 - tilmelding senest 29. marts 

I år inviterer Lærerkreds Nord fraktion 4’s 
medlemmer til det årlige medlemsmøde på 
kanten af Kattegat i Kattegat Silo’s Selskabs- 
restaurant ”Himmelhav” på 9. etage med en 
fantastisk panoramaudsigt over havnen og  
havet. 
 

Medlemsmødet er fraktionens uofficielle ge-
neralforsamling, hvor der gives en orientering 
af en repræsentant fra Lærerkreds Nord. På 
mødet kan medlemmerne give deres mening 
til kende om de afholdte arrangementer i 
2022/2023. Medlemmerne er meget velkom-
ne til at bidrage med nye ideer til det kom-
mende program for medlemsaktiviteter i 
2024. 
 

Program for medlemsmødet: 
 

Kl. 10.00   Serveres kaffe/the og frisk frugt. 
                    
Kl. 10.10 Generalforsamling 
 
Kl. 11.15  Foredrag ”En kunstnerisk Schweizer- 
 kniv” af Robin Haslund Buch. 
 
Kl. 12.45 Der bydes på tapas, 1 gl. vin, 1 øl el-
 ler sodavand. Kaffe og the. 
 

Dagsorden 
             

1. Orientering fra kredsen 

En repræsentant fra kredsstyrelsen i Lærer-
kreds Nord giver en orientering om aktuelle  
emner. 
 

2. Indkomne forslag 

Forslag skal være kredskontoret i hænde se-
nest onsdag den 29. marts 2023. 
 

3. Evaluering af udvalgets arbejde 

4. Valg af 3 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 2023 er der 3 udvalgsmedlemmer på 
valg. På valg er Nanna Thomassen, Inge Merete 
Poulsen og Helle Schou Jeppesen. 
 
 

5. Valg af 2 suppleanter 

 Doris Nygaard Christiansen og Birthe Christen-
sen. 
 

6. Evt. 

Foredrag af Robin Haslund Buch 
 

”En kunstnerisk Schweizerkniv” er historien om 
Robin Haslund Buchs kringlede vej til den professi-
onelle teaterverden via Hjørring Seminarium. Hør 
hvordan et klavervidunderbarn kom til at arbejde 
som skuespiller og kostumedesigner. Hør musik og 
se tegninger fra Robins karriere i dansk teater, og 
om det er værd at opgive en fast stilling til fordel 
for en usikker tilværelse som freelance teatermen-
neske. 
 

Foredraget varer ca. 2x35 min. med en lille pause. 

Se næste side ……. 

Mødested: 
Kattegat Silo  

Silovej 8, 9900  Frederikshavn 



Robin Haslund Buch er et multitalent både 

på og bag scenen. På Vendsyssel Teater har Ro-
bin medvirket i ”Svend, Knud og Valdemar”, 
”Danmark mit fædreland” og publikumshittet 
”Skaf mig en tenor”, som han også medvirkede i 
på Folketeatret. Han har des-uden oversat bl.a. 
”Souvenir - En fantasi over Florence Foster Jen-
kins liv”, ”Ain’t Misbehavin”, ”Et dukkehjem - 15 
år senere” og ”Margaridas Metode” og har de-
signet kostumer til bl.a. ”Souvenir”, ”Ulysses von 
Ithacia”, ”My Fair Lady” og ”De tre musketerer”. 
Han har også illustreret ”Tarotkalender” i 2021  
og i 2022.  
 

Robin er modtager af Spar Nords Kulturpris 
2022. 

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

Kattegat Silo Restaurant Himmelhav 

Restaurant Himmelhav 
 
Kl. 12.45 bydes der på  
tapas, 1. gl. vin, 1 øl eller 
sodavand. Kaffe og the. 


