
 

_______________________________________________________________________________________ 

Tilmelding til Vends Herreds Lærerkreds på 64 41 48 18 eller 087@dlf.org 
Indbetaling til reg. nr.:0400 og konto nr.: 109 000 5657 (husk at angive navn)  

eller via MobilePay på 64055.  
Ved brug af MobilePay skal der først betales på dagen for aktiviteten jf. bankens retningslinjer. 

Aktivitetskalender for 2022 

For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds 

   

Husk at give os besked, hvis du får ny e-mail adresse, eller hvis vi ikke har din 

e-mail adresse. Send en mai til 087@vends.dk. 

I tilfælde af, at der ved et arrangement er et begrænset antal pladser, fx pga. 

busstørelese, besættes pladserne i den rækkefølge, tilmeldingerne sker. 
 

mailto:087@vends.dk


 

_______________________________________________________________________________________ 

Tilmelding til Vends Herreds Lærerkreds på 64 41 48 18 eller 087@dlf.org 
Indbetaling til reg. nr.:0400 og konto nr.: 109 000 5657 (husk at angive navn)  

eller via MobilePay på 64055.  
Ved brug af MobilePay skal der først betales på dagen for aktiviteten jf. bankens retningslinjer. 

Aktivitetskalender for 2022 

For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds 

Foredrag om The Beatles d. 16/3 2022 kl. 19 I Årup Bio 

Bredgade 73 -75. Dørene åbnes 18.30 

 
Et samarbejde mellem Industriens Foredragsforening i Aarup og 
pensionistudvalget i Vends Herreds Lærerkreds  

 
The Beatles 
 
Hør historien om det berømte 
engelske band, der i 60’erne 
lagde hele verden ned - og 
stadig lever videre fra generation 
til generation. 
Foredraget indeholder masser af 
billeder, lyd- og videoklip. 
 
Fortalt af Ole Eeg – med stor indsigt og en smittende begejstring 
 

 

Ole Eeg er foredragsholder og musikanmelder ved 
Randers Amtsavis. 
  
Ole, der er født i 1951, arbejdede som lærer på 
Østre Skole i Middelfart i 1974-81 
 

 

Der er fri entré for medlemmer af Danmarks Lærerforening og ledsagere, 

kaffe kan købes. 

Tilmelding senest d. 1. marts 2022 
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Tilmelding til Vends Herreds Lærerkreds på 64 41 48 18 eller 087@dlf.org 
Indbetaling til reg. nr.:0400 og konto nr.: 109 000 5657 (husk at angive navn)  

eller via MobilePay på 64055.  
Ved brug af MobilePay skal der først betales på dagen for aktiviteten jf. bankens retningslinjer. 

Aktivitetskalender for 2022 

For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds 

 

Sommertur d. 31 maj til Viborg Domkirke og Mønsted Kalkgruber 

 

Sommerudflugten for Vends herreds Lærerkreds’ pensionistgruppe går i år til Viborg 

egnen.  

Vi skal først besøge den smukke og spændende domkirke.  

Der er bestilt rundvisning i Viborg Domkirke kl. 11, og den varer en times tid. 

 

Derefter kører vi til en af Danmarks eneste kgl. priviligerede kroer, Mønsted Kro, 

hvor der er frokost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkring kl. 14 er vi ved Mønsted Kalkgruber, hvor vi tager en tur med Minetoget. 
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Tilmelding til Vends Herreds Lærerkreds på 64 41 48 18 eller 087@dlf.org 
Indbetaling til reg. nr.:0400 og konto nr.: 109 000 5657 (husk at angive navn)  

eller via MobilePay på 64055.  
Ved brug af MobilePay skal der først betales på dagen for aktiviteten jf. bankens retningslinjer. 

Aktivitetskalender for 2022 

For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds 

 

Minetoget kører fra kalkværket forbi store dynger af flint og kalk ned gennem det 

åbne kalkbrud. Derefter kører det ind i gruberne, hvor det snor sig mellem 

kalksøjlerne forbi rislende bække og store underjordiske søer. Toget stopper ved 

perronen et par hundrede meter inde i gruberne, hvorfra man kan selv kan bevæge sig 

videre ind i gruberne. 

 

Vi kører med Ejby Busser, som vi plejer. Vi starter i Ejby kl. 8.00, samler op ved 

motorvejsparkeringspladserne ved Nr. Aaby kl. 8.15 og Middelfart kl. 8.25. 

Derefter går turen til Viborg med en kop kaffe og et rundstykke undervejs.  

Vi regner med at være i Viborg ved 10.30 tiden. 

Omkring kl. 16 kører vi mod Middelfart, Nr Aaby og Ejby, hvor vi er fremme ved 

18-tiden.  

 

Pris: Medlemmer og ledsagere kr. 350 

 

Tilmelding senest mandag, den 9. maj 2022. 

I bedes give besked om, hvor I står på bussen. 
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Tilmelding til Vends Herreds Lærerkreds på 64 41 48 18 eller 087@dlf.org 
Indbetaling til reg. nr.:0400 og konto nr.: 109 000 5657 (husk at angive navn)  

eller via MobilePay på 64055.  
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Aktivitetskalender for 2022 

For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds 

Frøbjerg Festspil – ”Grease” 

16. august kl. 18.00 – 22.30 

Vi mødes i egne biler kl. 18 til spisning ved P-pladsen på Frøbjerg. Frøbjerg med 

skuespilpladsen ligger lige efter Frøbjerg Samlingshus, Frøbjergvej 76, 5560 Aarup - 

man kan ikke undgå at se højen og P-pladsen ca. 100 m. længere mod øst. 

Forestillingen er kl. 20 – 22.30 

Hvis der er behov for det, kan man blive kørt op på bjerget/skuespilpladsen med 

traktor og vogn, da det er en drøj stigning. 

Pris: Medlemmer og ledsagere  kr. 200 for skuespil og mad – særdeles billigt. 

Tilmelding senest 1. juli 

  



 

_______________________________________________________________________________________ 

Tilmelding til Vends Herreds Lærerkreds på 64 41 48 18 eller 087@dlf.org 
Indbetaling til reg. nr.:0400 og konto nr.: 109 000 5657 (husk at angive navn)  

eller via MobilePay på 64055.  
Ved brug af MobilePay skal der først betales på dagen for aktiviteten jf. bankens retningslinjer. 

Aktivitetskalender for 2022 

For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds 

Fællesarrangement med Nordfyns og Vestfyns Lærerkredse 

ligger i efteråret 2022 

Nærmere info sendes senere på mail. 
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Tilmelding til Vends Herreds Lærerkreds på 64 41 48 18 eller 087@dlf.org 
Indbetaling til reg. nr.:0400 og konto nr.: 109 000 5657 (husk at angive navn)  

eller via MobilePay på 64055.  
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Aktivitetskalender for 2022 

For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds 

Julefrokost 2022 
5. december kl. 12.00 

på Sixtus 

 

 

Vi skal som sædvanligt hygge os med god mad, lidt underholdning samt fællessang. 

Før frokosten vil der blive afholdt et kort møde, hvor der skal vælges medlemmer til 

pensionistudvalget og Pensionistforum Fyn.  

Pris: Medlemmer og ledsagere kr. 250 

Tilmelding senest d. 20.nov.  

 

 

 

Vi glæder os til at se jer til julefrokosten. 

Hilsen pensionistudvalget ved Vends Herreds Lærerkreds. 


