
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greve Lærerforening 

 

 

 



 

 

 

 

År 2019 

 

 

 

Vilkår for aktivitetsgruppens arbejde 

 

 

Puljen fra Greve Lærerforening bruges således: 

 

 Der afholdes minimum 2 fuldt betalte arrangementer for med-

lemmer af fraktion 4, evt. spisning kan betales af medlem-

merne selv. Det ene af disse arrangementer er Årsmødet og 

aftales med kredsformanden, således at en fra kredsstyrelsen 

kan deltage. 

 

 Ledsagere og andre medlemmer af DLF, som ikke er medlem-

mer af fraktion 4, betaler altid kostprisen. 

 

 Personer, der kunne være medlem af DLF, men ikke er det, 

kan ikke deltage i seniorarrangementerne. 

 

 Rejser eller større arrangementer kan afholdes, men her er 

der fuld deltagerbetaling. 



 

Greve Lærerforening har intet med sådanne arrangementer at 

gøre. 



 

Program for 2019 
 

 

 

 

 

 

Onsdag den 16. januar kl. 15.00 

Årsmøde for medlemmer af fraktion 4 

Mødested: Pejsestuen, Greve Medborgerhus, Greveager 9 

Dagsorden: 

 Nyt fra kredsen 

 Nyt fra Hovedstyrelsen v. Birgit Bruun 

 Fremtidsfuldmagter v. Advokatfirmaet H-E Andersen 

 Årsprogram 2019 

 Nye ideer 

 Spisning  

Tilmelding kun pr. mail til ”043f4@dlf.org” 

kun mellem den 3. og 10. januar. 
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Tirsdag den 5. februar kl. 14.00 

”Giv Liv” 

Mødested: Kredskontoret Degnestræde 7, Greve 

Program: 

”Giv Liv Projektet” er blevet til i samarbejde mellem Hjerteforeningen og Dansk 

Råd for Genoplivning. 

 

Med 30 minutters introduktion i genoplivning vil du vide, hvordan du 

 Skaber sikkerhed med henblik på at mindske konsekvenserne i en ulyk-

kessituation med hjertestop. 

 Undersøger en bevidstløs person 

 Ringer 1-1-2 

 Giver hjertemassage og kunstigt åndedræt: 30 tryk og 2 pust. 

 Bruger en hjertestarter 

Tilmelding kun pr. mail til ”043f4@dlf.org” 

kun mellem den 24. og 31. januar. 

Deltagerantal max. 15. 

 

 

Kurset er gratis 

  



 

Søndag den 3. marts kl. 13.30 

Rundvisning på Operaen og operaen Flagermusen 

Mødested: Foyeren 

 Ekvipagemestervej 10, København K 

Program: 

13.45 Rundvisning på Operaen med særlig vægt på dagens forestilling. 

15.00 Flagermusen, iscenesat af Peter Langdal. 

                                                   

 

Champagnen flyder, og lidenskaber og løgne får frit løb i en hyldest til livet og 

en erotisk rejse, hvor der forføres, elskes, bedrages og grædes – kun en svært 

beruset fængselsbetjent Frosch hverken lyver eller flirter. 

 

Pris: For medlemmer 375 kr. og for pårørende 400 kr. 

Deltagerantal max. 20. 

 

Tilmelding kun pr. mail til ”043f4@dlf.org” 

mellem den 3. og 10. december 2018. 

  



 

Tirsdag den 14. maj kl. 10.20 

Udflugt til Superkilen 

Mødested: Bispebjerg Station  

Program: 

Elisabeth Sandel fører os på en ca. 2 timers tur gennem Superkilen på Nørre-

bro og fortæller om dens historie.  

Superkilen er et kulturelt byrum på Nørrebro, altid fyldt med liv, der løber på 

tværs gennem Mimersgade-kvarteret fra Nørrebroparken til Tagensvej. 

 

Vi spiser frokost på en cafe i nærheden. 

Pris: For medlemmer 125 kr. og for pårørende 150 kr. 

Deltagerantal max. 20. 

 

Tilmelding kun pr. mail til ”043f4@dlf.org” 

mellem den 1. og 8. maj. 



 

Onsdag den 5. juni kl. 13.30 

Bakketur og CIRKUSREVY 

Mødested: Restauration” Bøgely” 

Program: 

Vi mødes ved Restauration Bøgely, hvor vi skal spise frokost kl. 13.30, og når 

den er fortæret, serveres der kaffe og et stykke kage. 

Derefter bliver der lige tid til at gå lidt rundt på Bakken, inden Cirkusrevyen 

begynder kl. 17.00. 

 

 

Pris: For medlemmer 500 kr. og for pårørende 650 kr. 

Deltagerantal max. 30. 

 

Tilmelding kun pr. mail til ”043f4@dlf.org” 

mellem den 28. januar og 5. februar. 

 

NB! Betaling for arrangementet skal ske til kredskontoret, når du/I 

får bekræftelsen på tilmeldingen. 

Man er herefter selv ansvarlig for at afhænde billetter, såfremt man 

bliver forhindret den dag. 
 

  



 

 

Sommerturen i 2019  

 

JORDAN – ET ØRKENEVENTYR 

9-DAGES RUNDREJSE 

REJSEARRANGØR ER RISSKOV REJSER 

fra den 14. til 22. september. 

(specielt program til denne rejse vedhæftet.) 

 

Prisen for rejsen er kr. 8.995 med et tillæg for enkeltværelse kr. 1.995. 

I prisen er inkluderet flytransport, ture, udflugter og entreer. 

Vi har halvpension. Der er dansk rejseleder med på turen. 

  

Det døde Hav           Petra 

 

NB! Vær opmærksom på om jeres afbestillings- og rejseforsikring er i 

orden. 

Tilmelding kun pr. mail til ”vibeke.lyngen@gmail.com” 

mellem den 1. og 10. december 2018 

Deltagerantal max. 30. 
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Onsdag 21. august kl. 10.30 

 

Besøg på godset Gisselfeld og på det nedlagte Haslev Semi-

narium. 

Mødested: Afgang fra Hundige 10.45 

 Afgang fra Karlslunde 11.00  

Program: 

Vi besøger det tidligere seminarium og får at se, hvordan Faxe Kommune har 

gjort det brugbart til mange forskellige aktiviteter. Vi får sandwich, te/kaffe i 

kantinen. 

Efter rundvisningen kører vi videre til Gisselfeld Slot. 

I besøget indgår rundvisning fra Klostercafeen til den nedre park med afslut-

ning i Paradehuset. Det er en guidet tur med fortællinger om slottet og en in-

tro til Paradehuset. Rundvisningen varer ca. 1 time. Herudover er der tid på 

egen hånd i Paradehuset. 

Vi får kaffe og kage, inden vi kører hjem. 

Hjemkomst ca. kl 18.00 

Pris: For medlemmer 150 kr. og for pårørende 175 kr. 

Deltagerantal max. 29. 

 

Tilmelding kun pr. mail til ”043f4@dlf.org” 

mellem den 8. og 15. august. 

 

 

   

    

 

  



 

Tirsdag den 22. oktober kl. 11.00 

Søfartsmuseet i Helsingør 

Mødested: Foyeren, Ny Kronborgvej 1, 3000 Helsingør 

(Gratis parkering langs de gamle værftshaller. 

Betalingsparkering ved Kronborg Slot, 10 kr. pr. time. 

900 m gang fra Helsingør Station) 

Program: 

Museet fortæller historien om Danmark som søfartsnation fra 1400 til i dag. 

Tidligere havde museets udstilling til huse på Kronborg, men kom i 2013 i nye 

rammer – skabt af tegnestuen Bjarne Ingels - i en gammel tørdok. 

Efter rundvisningen er der reserveret plads i museumscafeen til frokost 

 
            

Pris: For medlemmer 175 kr. og for pårørende 195 kr. 

(betaling omfatter entre og frokost -men ikke betaling for drikkevarer) 

Deltagerantal max. 25. 

 

Tilmelding kun pr. mail til ”043f4@dlf.org”  

kun mellem den 8. og 15. oktober. 

 

  



 

Onsdag den 4. december kl. 15.00 

Julehygge      

Mødested: Meddeles senere 

 

Program:        

 

 

Husk: Hver 

med-

bringer en 

gave til ca. 25 

kr. 

 

 

Pris: For 

med-

lemmer 75 kr. 

og for pårørende 100 kr. 

(prisen er inklusiv drikkevarer) 

 

Tilmelding kun pr. mail til ”043f4@dlf.org” 

kun mellem den 14. og 21. november. 

Deltagerantal max. 35.  
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Til opslagstavlen 
 

Arrangement Dato 
Tilmelding 

mellem 

Pris for 

med-

lemmer 

Pris for 

pårø-

rende 

Årsmøde 16. januar 3. - 10. januar 0,- 00000000 

”Giv Liv” 5. februar 24. - 31. januar 0,- 0,- 

Operaen 3. marts 
3. –  

10. december 2018 
375,-        400,- 

Superkilen 14. maj 1. – 8. maj 125,- 150,- 

Cirkusrevy 5. juni 
28. januar –  

5. februar 
500,- 600,- 

Tur til Gisselfeld 

og Haslev 
21. august 8. – 15. august 150,- 175,- 

 

Sommertur 

Jordan 

 

14. – 22. sep-

tember 

1. - 

10. december 

2018 

8.995,- 8.995,- 

Søfartsmuseet 22. oktober 8. – 15. oktober 175,- 200,- 

Julehygge 4. december 14. -21. november 75,- 100.- 

 

NB:  Det er vigtigt, at du afmelder mindst 2 dage før et arrangement, da 

der kan stå nogen på venteliste. 

Hvis du ikke mindst 2 dage før et arrangement melder afbud, hæfter du selv 

for betalingen. 

NB: Tilmelding til alle arrangementerne kan kun sendes pr. mail til 

 043f4@dlf.org 
 
NB: Tilmelding til sommerturen kan kun sendes til 

 vibeke.lyngen@gmail.com 


