
PROGRAM FOR 2019 – 2. halvdel 

 

Kære pensionistmedlem 

Dette program er gældende for anden halvdel af 2019. Datoerne fremgår ved de 

enkelte arrangementer. Vi gør opmærksom på, at såfremt framelding til et 

arrangement sker efter betalingsfristens udløb, refunderer Lærerkredsen ikke evt. 

deltagerbetaling. Oftest vil en alm. rejseforsikring kunne dække i sådanne tilfælde. 

Ved alle arrangementer med deltagerbegrænsning gælder først-til-mølle princippet. 

Tilmeldings- og betalingsfrist er anført ved hvert arrangement. 

Betaling for deltagelse sker ved indbetaling til Lærerkredsen på konto nr. 0400 

4015370799. 

BEMÆRK! Indbetaling er ikke automatisk lig med tilmelding. Så husk også at 

kontakte kredskontoret for tilmelding!! 

Tilmelding kan alene ske til kredskontoret enten pr. e-mail (061@dlf.org), 

telefonisk (55 73 75 49) eller ved personlig henvendelse. Ved tilmeldingen opgives 

navn/navne, telefonnr./mobilnr. på de tilmeldte personer. 
 

Endelig vil vi minde jer om, at aktiviteterne i vores fraktion fremgår af 

Lærerkredsens hjemmeside www.næstvedlærerkreds.dk 

Næstved Lærerkreds ønsker jer alle en rigtig god fornøjelse med det udsendte 

program.  

Lise-Lotte Horn Jacobsen, Kredsformand. 

 

Aktivitetsgruppen: 

Annette Kildemark annettekildemark@stofanet.dk mob 26 82 63 80 

Inger Damgaard  inger.damgaard@skolekom.dk mob 40 37 45 53 

Else Greisen else.greisen@gmail.com mob 61 81 05 85 

Erik Scheibel erikscheibel@mail.dk  mob 53 61 72 81 

Knud Andreasen kringval@gmail.com  mob 20 97 25 40 
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Oversigt over de enkelte arrangementer i 2. halvdel af 2019 med 

angivelse af tidsfrist for tilmelding og betaling. 

 

Onsdag, den 2. oktober 2019 kl. 14-16: ”Syng med” eftermiddag v/Poul Mogensen. 

Tilmelding senest den 20. september. Deltagelse er gratis. 

 

Mandag-torsdag, den 7. - 11, oktober 2019: Tur til Harzen – tilmelding er slut 

 

Onsdag, den 6. november 2019: Generalforsamling i F-4 på Malerklemmen, Ved 

Kildepladsen 4, 4140 Borup  

Kun for medlemmer. Deltagelse og transport er gratis. Tilmelding senest 16. oktober . 

Ved tilmeldingen skal man oplyse, om man ønsker transport og frokost. 

 

Onsdag, den 20. november kl. 18: Spisning, herefter Giro 413- musical: ”Så længe 

mit hjerte slår”, Næstved Teater, Grønnegade s Kaserne. Vi har 30 billetter. 

Tilmelding og betaling senest  den 1. november. 

Medlemmer: 200 kr.  ledsagere: 380 kr. 

 

Onsdag, den 4. december kl. 12.00: Julefrokost i golfklubben på Karrebækvej. 

Tilmelding og betaling senest 20. november. 

Medlemmer: 125,- kr.  ledsagere: 220 kr. 

 

NB! HUSK, udover at betale skal man også kontakte Kredskontoret og tilmelde sig 

med navn, tlfnr. og evt. e-mailadresse! 

 

 

 



Onsdag, den 2. oktober kl. 14 – 16 

Pejsestuen, Sct. Jørgens Kirke, Parkvej 101, 4700 Næstved 

”Syng-med” eftermiddag v/Poul Mogensen, organist. 

 

Vi gentager succes’en fra foråret med et par timers fællessang, hvor vi atter kan nyde 

at synge med på den danske sangskat. 

Det er igen Poul Mogensen, der står for sang og underholdning. 

Der synges efterårssange fra Højskolesangbogen m.m. 

Undervejs serveres kaffe og kage. 

 

 

 

Tilmelding til Kredskontoret senest 20. 

september. 

Tlf. 55 73 75 49 

 

(kontaktperson Erik Scheibel, mob 53 61 72 81) 

 

 

Deltagelse er gratis 

 

 

 

 

 

 



Generalforsamling i Fraktion 4 

Onsdag, den 6. november 2019 i Malerklemmen,  

Ved Kildepladsen 4, 4140 Borup. 

 

Kun for medlemmer. Kredsen tilbyder gratis kørsel med afgang fra 

Rådmandshaven kl. 11. 

Tilmelding til kredskontoret senest den 16. oktober. Ved tilmeldingen bedes 

oplyst, om du ønsker gratis kørsel og deltager i spisningen. 

Hjemkomst ca. kl. 17. 

Vi starter med frokost og kaffe. 

Derefter generalforsamling med følgende hovedpunkter: 

Beretning om aktiviteter siden sidste samling 

Drøftelse af forslag til kommende aktiviteter 

Endelig dagsorden udsendes senest 8 dage inden generalforsamlingen. 

 

Efter generalforsamlingen har vi inviteret Per Pinstrup-Andersen til at fortælle om ”Den globale 

fødevaresituation: Kan fremtidige generationer brødføde sig selv?”  

Foredraget vil omfatte: 

1) hvor vi har været (fødevaresituationens udvikling gennem de sidste 50-60 år)  

2) hvor vi er nu, og hvor han tror vi er på vej hen 

3) hvilke udfordringer vi står overfor 

4) hvordan han foreslår, vi angriber dem, og  

5) hvad vi kan gøre nu.   

Han vil lægge vægt på ulandenes situation men indenfor et internationalt og dansk perspektiv.    

Om Per Pinstrup-Andersen: 

Han har gennem de sidste 50 år beskæftiget sig med landbrugsøkonomi  

og fødevaresituationen i u-landene. Er nu professor emeritus ved Cornell 

University og adjungeret professor ved Københavns universitet.  

I sin karriere har han bl.a. været leder i organisationer, der beskæftiger sig 

med landbrug, fødevaresikkerhed mm. 

I 2001 modtog han World Food Prize. Derudover har han modtaget 

adskillige anerkendelser for forskning og kommunikation af 

forskningsresultater. 

Dertil kommer adskillige bøger og et stort antal artikler og rapporter om 

fødevare- og landbrugspolitik m.m. 

På internettet kan man læse mere om Per Pinstrup-Andersen. 

 



 

Onsdag, den 20. november kl. 18 

Næstved Teater, Grønnegade 

”Så længe mit hjerte slår” – en giro 413-musical 
 

 

 

 

Rør ved mig, Rigtige venner, To lys på et bord, Glemmer du, Lille Sommerfugl, Skibet 

skal sejle i nat, Gem et lille smil til det bli'r gråvejr, Se Venedig og dø: Man behøver 

blot at synge de første ord, så lyder resten af teksten og melodien for éns indre øre. 

Så længe mit hjerte slår er en ny, dansk musical, bygget op omkring mange af de 

kendte og elskede sange afspillet i Giro 413. Det er en musikalsk 

kærlighedserklæring til danskpoppens sange, som på tværs af generationer og 

samfundslag har været lydtapet i vores liv, både når kærligheden var til stede og når 

den var en uopnåelig længsel. 

Vi har reserveret 30 billetter til forestillingen, der begynder kl. 20. 

Inden da mødes vi i Grønnegades Café kl. 18 og spiser sammen. 

Pris excl. drikkevarer:  Medlemmer 200 kr.       Ikke-medlemmer 380 kr. 

Tilmelding og betaling til kredskontoret senest 1. november  

(kontaktperson Erik Scheibel, mob 53 61 72 81) 

  



 

Julefrokost 

Onsdag, den 4. december 2019 kl. 12.00 

Næstved Golfklub, Karrebækvej 461, 4700 Næstved 

 

 

 

Næstved Golfklubs restaurant danner atter rammen om vores julefrokost. Som de 

øvrige år sørger Carsten Rasmussen for at sætte os i den rette julestemning med 

julesange og julemusik. 

 

Tilmelding og indbetaling til kredskontoret senest den 20. november 2019 med 

angivelse af navn og e-mailadresse. Lærerkredsens konto: 0400 4015370799 

 

Pris, inklusiv 1 øl/vand: 125 kr. for medlemmer – 220 kr. for ledsagere 

(kontaktperson for selve arrangementet: Annette Kildemark mob: 26 82 63 80) 

 

 


