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År 2020 

 

 

 

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. 
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Greve Lærerforening har intet med sådanne arrangementer at 

gøre. 
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Program for 2020 
 

 

 

 

 

 

Tirsdag den 28. januar kl. 15.00 

Årsmøde for medlemmer af fraktion 4 

Mødested: Lokale 5 & 6, Greve Medborgerhus, Greveager 9 

 

Dagsorden: 

 Nyt fra kredsen 

 Medlemmer af aktivitetsgruppen: 
Anne-Lise Ovesen 
Annie Holm 
Birgitte Brozek 
Birthe Brøbech 
Vibeke Søgaard Nielsen 
 
Nyt medlem: 
Birgitte Lindis Jørgensen 
 

 Årsprogram 2020 

 ”Vores mad” v/Steffen Andersen 

 Nye ideer 

 Spisning  

 

 

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

 

Kun mellem den 8. og 15. januar. 
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Onsdag den 4. marts kl. 16.15 

Rundvisning på Skuespilhuset og skuespillet Richard III  

  

Mødested: Foyeren, Sct. Annæ Plads 36, 1250 København 

 

Program: 

16.30 Rundvisning i Skuespilhuset. 

18.00 Spisning i Restaurant Ofelia (drikkevarer er ikke inkluderet.) 
20.00 Forestilling Richard III 

                                                    

 

 

 

Pris: For medlemmer 400 kr. og for pårørende 500 kr. 

Tilmelding er afsluttet 
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Tirsdag den 26. maj kl. 10.00 

”Fra industrihavn til bæredygtig havnebydel” 

Rundvisning i den nye Nordhavn 

 

 

Mødested: Nordhavn Station  

Program: 

Vi mødes på stationen med vor guide Elisabeth Sandel, som fører os på en ca. 

2 timers tur gennem den nye bydel. 

Se mere på nettet ”Nordhavn en ny bydel”. 

 

Kommende kulturhus ”Tunnelfabrikken” 

 

Vi slutter rundturen på Goeteborg Plads, hvor vi spiser frokost hos 

”Buvette Nordhavn”. 

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

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

Kun mellem den 6. og 13. maj. 

Deltagerantal max. 25. 
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Onsdag den 17. juni kl. 13.00 

Bakketur og CIRKUSREVY 

Mødested: Restaurant Bøgely 

Program: 

Traditionen tro skal vi på Bakken og se Cirkusrevyen. 

 

På Restaurant Bøgely skal vi spise frokost kl. 13.00. 

Vi håber på godt vejr, så vi kan nyde at gå rundt på Bakken eller gå en tur i 

skoven, inden Cirkusrevyen begynder kl. 17.00. 

 

 

Pris: For medlemmer 400 kr. og for pårørende 600 kr. 

 

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

Kun mellem den 9. og 16. december. 

Deltagerantal max. 20. 

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. 
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Mandag 17. august kl. 10.30 

Rundtur på Samsø 

 

Mødested: Afgang fra Karlslunde station kl. 7.00 

 Afgang fra Hundige station kl. 7.15  

Kanhave Kanalen 

Program: 

Vi kører til Kalundborg og sejler til Ballen, Der bliver vi mødt af den lokale 

guide, der på turen vil fortælle os om øens historie – om nutid og fortid, om 

hvordan forskellige små virksomheder skyder op i de gamle bygninger.  

Undervejs spiser vi frokost i restaurant Perlen. Drikkevarer er ikke inkluderet. 

Hjemkomst ca. kl. 20.30. 

 

Pris: For medlemmer kr. 250,- og for pårørende kr. 350,- 

 

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

Kun mellem den 3. og 10. juni 

Deltagerantal max. 30 

 



 

9 

Efterårsturen i 2020  

 

SKAL DU MED TIL ANDALUSIEN MED NAJA? 

Vi skal bo fast i den hyggelige kystby ALMUÑCAR 

fra den 27. september til 4. oktober. 

(Se medfølgende program) 

 

Prisen for rejsen er kr. 8785,- pr. person i delt dobbeltværelse - merpris for 

enkeltværelse kr. 1000,-. 

I prisen er inkluderet bus fra Karlslunde / Hundige Station, flytransport, ture, 

udflugter og entreer. 

Pension: se programmet.  

Drikkepenge på rejsen administreres af guiden (kr. 200,- pr. person) 

 

 

  
 ALHAMBRA                    ALMUÑCAR  

 

 

 

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

orden. 

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

Kun mellem den 7. og 14. december 

Deltagerantal max. 30. 

Depositum indbetales senere efter aftale. 

  

mailto:vibeke.lyngen@gmail.com
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Tirsdag den 20. oktober kl. 10.30 

Diakonissestiftelsen 

Mødested: Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg 

Program: 

Diakonissestiftelsen er en selvejende organisation, der bygger på folkekirkeligt 

grundlag. På 1½ time får vi et spændende indblik i organisationens 150 år 

gamle bygninger, historie og menneskesyn. 

Vi skal bl.a. besøge Emmauskirken og alterbrødsbageriet, der årligt fremstiller 

3.000.000 oblater. 

Efter rundvisningen er der frokost fra kantinebuffeten. 

 

Derefter spadserer vi til: 

 

Møstings Hus, Andebakkestien 5, 2000 Frederiksberg 

Program: 

Mønsteds Hus var et landsted, der blev opført 1800. Oprindeligt lå den klassici-

stiske bygning på hjørnet af Smallegade og Falkoner Allé. i 1959 blev huset 

nedtaget og 1977 genopført på den nuværende adresse og derefter fredet. 

I dag fungerer huset som udstillingssted for Frederiksberg Kommune. 

I oktober er der udstilling af den dansk-franske multikunstner, Al Masson. 

 

Samlet pris: For medlemmer 125 kr. og for pårørende 175 kr. 

Betaling omfatter besøg og rundvisninger samt frokostbuffet med 1 øl eller 

vand. 

 

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

Kun mellem den 16. og 23. september. 

Deltagerantal max 25 
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Onsdag den 1. december kl. 15.00 

       

Julehygge      

      

Mødested: Kreds 43, Lykkevej 3B, Greve 

          

 

 

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 11. og 18. november. 

Deltagerantal max. 35.     

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsiOTrv93JAhUDDSwKHe7oA6wQjRwIBw&url=http://www.jul.kirkerne.dk/Lys-julelys-clipart-Sterinlys-til-jul-Tegninger-af-julebelysn.949.98.html&psig=AFQjCNEbNOYRW7-Dse-in1XZfssfUru1AQ&ust=1450256291073758
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Til opslagstavlen 
 

Arrangement Dato 
Tilmelding 

mellem 

Pris for 

medlem-

mer 

Pris for 

pårø-

rende 

Årsmøde 28. januar 8. - 15. januar 0,- 00000000 

Skuespilhuset 4. marts Er afsluttet 400,- 500,- 

Nordhavn 26. maj 6. - 13. maj 125,- 150,- 

Cirkusrevy 17. juni 
9. – 16. 

december 2019 
400.- 600,- 

Rundtur på 

Samsø 
17. august 3. – 10. juni 250,- 350.- 

Efterårsturen til 

Andalusien 

 27.september 

– 4. oktober 

 7. – 14. 

december 2019 
8785,- 8785,- 

Diakonissestiftel-

sen og Mønsteds 

Hus 

20. oktober 
16. – 23. 

september 
125.- 150.- 

 Julehygge 1. december 
11. – 18. 

november 
75.- 100,- 

 

N B:  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 


