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År 2017 

 

 

 

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. 
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Program for 2017 
 

 

 

 

 

Tirsdag den 17. januar kl. 15.00 

Årsmøde for medlemmer af fraktion 4 

Mødested: Tjørnelyskolen, fællesrum A 

Dagsorden: 

 Nyt fra hovedforeningen eller ”Sjælland på Tværs” 

 Nyt fra kredsen 

 Årsprogram 2017 

 Organdonation 

 Nye ideer 

 Spisning  

 

Tilmelding kun pr. mail til Fraktion4glf@mail-online.dk 

senest 10. januar 

  

mailto:Fraktion4glf@mail-online.dk
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Tirsdag den 7. februar kl. 11.00 

Amalienborgmuseet 

Mødested: Christian VIII’s palæ, Amalienborg Slotsplads 5 

Program: 

 

Besøg på Amalienborg-

museet, hvor der udstil-

les ting og sager fra en 

svunden tid. 

Dronning Margrethe har 

været på opdagelse i 

kongehusets gemmer. 

Der er ikke rundvisning, 

men på turen rundt hø-

rer man dronningen for-

tælle. 

 

 

 

 

 

Efter besøget spiser vi kl. 12.30 frokost på Designmuseets Cafe. 

Pris: For medlemmer 150 kr. og for pårørende 200 kr. 

(prisen er eksklusiv drikkevarer) 

 

Tilmelding kun pr. mail til Fraktion4glf@mail-online.dk 

senest 24. januar 

  

mailto:Fraktion4glf@mail-online.dk
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Tirsdag den 18. april kl. 16.10 

Folketeatret på kryds og tværs 

afsluttende med skuespillet Sarah af John Murrell 

 

Mødested: Folketeatret, Nørregade 39 

Program: 

16.15 Dørene åbnes 

16.30 Rundvisning (ikke egnet for gangbesværede – mange trapper) 

17.45 Aftenbuffet på Snoreloftet (inkl. 2 genstande) 

19.30 Sarah på Store Scene 

”Sarah” er Ghita Nørbys 60-års jubilæumsforestilling og samtidig hendes af-

skedsforestilling. Stykket foregår den sidste sommer i den legendariske fran-

ske skuespillerinde Sarah Bernhardts liv. 

Som medspiller har Preben Kristensen rollen som kammertjener og sekretær. 

 

Pris: For medlemmer 450 kr. og for pårørende 550 kr. 

Tilmelding kun pr. mail til Fraktion4glf@mail-online.dk 

senest 2. februar 

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 billet, såfremt man bliver 

forhindret. 

mailto:Fraktion4glf@mail-online.dk
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Onsdag den 7. juni kl. 11.50 

Rundvisning på Eremitageslottet og CIRKUSREVYEN 

 

Mødested: Eremitageslottet. 

Program: 

 På onsdage kan man køre i privatbiler helt op til slottet, derfor mødes vi der 

kl. 11.50 til rundvisning kl. 12.00. 

De, der kommer med tog, bedes ved tilmeldingen oplyse, om de gerne vil hen-

tes ved Klampenborg Station. 

 

Efter rundvisningen skal bilerne parkeres på parkeringspladsen ved Røde Port. 

Herefter går vi til frokost kl. 13.30 på Restaurant Bøgely. 
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Kl. 17.00 er vi så alle klar i teltet til Cirkusrevyen 2017 

 

Pris: For medlemmer 490 kr. og for pårørende 590 kr. 

(prisen er inklusiv drikkevarer til frokosten) 

 

Hvis man ønsker billet længere fremme i salen, bliver prisen 50 kr. højere.  

Bestilling af disse billetter skal ske ved tilmeldingen på 

kredskontoret. 

Tilmelding kun pr. mail til Fraktion4glf@mail-online.dk 

senest 24. februar 

Deltagerantal max. 22. 

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

får bekræftelse på tilmeldingen. 

Man er herefter selv ansvarlig for at afhænde billet, såfremt man bliver 
forhindret. 

  

mailto:Fraktion4glf@mail-online.dk
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Sommerturen i 2017 går til ”De Baltiske Søstre” 

Fra den 3. september til 9. september 

 

Turen er en historisk rundtur i Litauen, Letland og Estland. 

Turen arrangeres af ”DaGama Travel” og forbeholdt vores gruppe. 

Prisen for turen er kr. 7.990 med et tillæg på kr. 1.590 for enkeltværelse. 

 

 

Se medfølgende rejsebeskrivelse. 

I prisen er inkluderet bustransport mellem Hundige og Kastrup, al anden bus-

transport samt udflugter og entreer. Endvidere er indeholdt morgenmad, mid-

dag hver dag og frokost enkelte dage. 

 

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

orden. 

 

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

senest 10. december. 

Deltagerantal max. 30. 

mailto:vibeke.lyngen@gmail.com
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Tirsdag den 3. oktober kl. 8.30 

Heldagstur til Kivik i Sverige. 

Mødested: Karlslunde Station kl. 8.30 

  Hundige Station kl. 8.45 – ved Portalen 

Program: 

 
Vi kører gennem det smukt efterårsklædte Sverige til Kiviks Mosteri, hvor vi 

kl. 11.00 får en guidet rundvisning. 

Vi spiser middag her og kører så omkring kl. 13.30 til havnen, hvor æble-

eventyret fortsætter. 

 

Vi prøver at arrangere et besøg på Österlen Chokoladfabrik samme dag. 

Det vil fremgå af den reminder for efterårets arrangementer, der planlæg-

ges udsendt inden sommerferien. 

 

Pris: For medlemmer 300 kr. og for pårørende 400 kr. 

 

Tilmelding kun pr. mail til Fraktion4glf@mail-online.dk 

senest 19. september. 

 

Deltagerantal max. 29. 

mailto:Fraktion4glf@mail-online.dk
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Mandag den 4. december kl. 15.00 

Julehygge 

Mødested: Mødestedet oplyses senere. 

Program: 

Hygge Hygge 

 

 

Hygge Hygge  

 

Hygge Hygge 

 

 

 

Husk: Hver medbringer en gave til ca. 25 kr. 

 

Pris: For medlemmer 75 kr. og for pårørende 100 kr. 

(prisen er inklusiv drikkevarer) 

 

Tilmelding kun pr. mail til Fraktion4glf@mail-online.dk 

senest 22. november 

 
  

mailto:Fraktion4glf@mail-online.dk
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 17. januar 3. - 10. jan. 0,- 00000000 

Amalienborg 7. februar 14.-24. jan. 150,- 200,- 

Folketeatret 18. april 18.jan. – 2. febr. 450,- 550.- 

Eremitageslottet 

og Cirkusrevyen 
7. juni 14.- 24. febr. 490,- 590,- 

Sommertur 

De tre søstre 
3. – 9. sept. 1. – 10. dec. 7.990,- 7.990,- 

Tur til Kivik 3. oktober 9.-19. sept. 300,- 400,- 

Julehygge 4. december 12. – 22. nov. 75,- 100,- 

 

NB:  Det er vigtigt, at du afmelder mindst 2 dage før et ar-

rangement, da der kan stå nogen på venteliste, og vi 

hæfter for betalingen. 

Hvis du ikke mindst 2 dage før et arrangement melder 

afbud, hæfter du for betalingen. 

 

NB: 

Tilmelding til arrangementerne kan kun sendes pr. mail til  

Fraktion4glf@mail-online.dk 

 

Tilmelding til rejsen kan kun sendes til 

vibeke.lyngen@gmail.com 

 

mailto:Fraktion4glf@mail-online.dk
mailto:vibeke.lyngen@gmail.com

