
PROGRAM FOR 2020 – 1. halvdel 

 

Kære pensionistmedlem 

Dette program er gældende for første halvdel af 2020. 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  mosteringer19@gmail.com 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 1. halvdel af 2020 med 

angivelse af tidsfrist for tilmelding og betaling. 

 

Onsdag, den 5. februar 2020 kl. 14-16: Besøg Holmegaard Værk 

Tilmelding senest den 20. januar. Deltagelse er gratis. 

 

Mandag, den 9. marts 2020 kl. 14 – 16: ”Syng med” eftermiddag v/Poul Mogensen 

Tilmelding senest den 24. februar. Deltagelse er gratis. 

 

Torsdag, den 30. april 2020 kl. 10 - 12.30: Europa på vildspor 

Tilmelding senest den 21. april. Deltagelse er gratis.  

 

Mandag, den 25. – torsdag, den 28. maj 2020: Tur til Skagen og Læsø 

Tilmelding og betaling senest 27. april.  

 

Torsdag, den 4. juni 2020 kl. 14-16: Rundtur på Enø med Rasmus Nielsen 

Tilmelding senest den 20. maj. Deltagelse er gratis. 

 

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

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

  



 

Besøg Holmegaard Værk og få fortællingen om tanker-

ne om det nye oplevelsescenter 

 

 

Onsdag, den 5. feb. 2020 kl. 14 – 16 

 

I løbet af foråret 2020 åbner det nye oplevelsescenter Holmegaard Værk. 

Kom og få fortællingen om dette store projekt og tankerne bag et 

oplevelsescenter fortalt af arkæolog Annemette Kjærgård og konservator 

Julie Kofod Hansen.  

Vi vil dels få en rundvisning og dels høre om, hvad magasinerne og 

samlingerne gemmer. 

 

Mødetid og sted: 13.45 på den store parkeringsplads ved Holmegaard 

Værk, Glasværksvej, 4684 Holmegaard 

Tilmeldingsfrist 20. januar 2020.  

Deltagelse er gratis. Der bliver serveret kaffe og kage 

(kontaktperson Inger Damgaard, mob 40 37 45 53) 

  



 

 

 v/Poul Mogensen, organist. 

Mandag, den 9. marts 2020 kl. 14 – 16 

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

 

Vi gentager succes’en fra sidste forår 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 sange fra Højskolesangbogen m.m. 

Undervejs serveres kaffe og kage. 

 

 

 

Tilmelding til Kredskontoret senest 

24. februar. 

Tlf. 55 73 75 49, e-mail 061@dlf.org 

 

(kontaktperson Erik Scheibel, mob 53 61 72 81) 

 

 

Deltagelse er gratis 

 

  



 

  

 

  Foredragsholder Jesper Jespersen, professor emeritus 

 

 

Den folkelige skepsis mod det europæiske samarbejde er stigende. Modviljen 

udspringer af de fortsatte udeblevne resultater i EU med hensyn til at finde 

langsigtede og solidariske løsninger på den økonomiske krise og de stigende 

miljø- og klimaproblemer. 

Sådan behøvede det ikke at være. Tænk hvis EU-kommissionen tog initiativer, 

der i karakter mindede om den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelts  

New Deal politik i 1930erne. Den europæiske politik skulle blot i højere grad 

rettes mod vedvarende energiforsyning og en reduceret CO2-udledning, der 

ville gøre EU selvforsynende med energi, løse klimaudfordringen og skabe 

mange nye arbejdspladser: a new green deal. 

Foredraget er et samarbejde mellem Kreds 61, fraktion 4, og Folkeuniversitetet 

Holmegaard - Suså 

Tid: Torsdag, den 30.april 2020 kl. 10 – 12.30 

Tilmelding til kredskontoret 55737549, e-mail 061@dlf.org  senest 21. april. 

Sted: Fensmark Præstegård, Chr. Winthersvej 2, Fensmark, 4684 Holmegaard 

Der bliver serveret kaffe/te 

Foredraget er gratis. 

(kontaktperson Inger Damgaard) 

  

- med mulighed for en Europæisk New Green Deal 
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25. maj – 28. maj 2020 

Dag 1: 

Kl. 8.30 afgår bussen fra parkeringspladsen foran Rådhuset i 

Rådmandshaven nr. 20, 4700 Næstved. Turen går over Storebæltsbroen via 

Herning med passende pauser. Videre mod Feggesund Færgekro, hvor vi 

skal nyde en let frokost. 

 

Derefter tager vi med den lille Feggesund færge til Thy, videre til Thorup 

Strand, hvor der gøres holdt. Så er det blevet ud på eftermiddagen og tid til 

at sætte kursen mod vores hotel i Frederikshavn, hvor aftensmaden venter.  

 

Dag 2: Skagen 

  

 

 

Det var en lang tur i går. Så i dag nyder vi morgenen i fred og ro og starter først ud med bussen lidt 

op ad formiddagen. Turen går via Løkken, Hirtshals og Kandestederne til Skagen og Grenen med 

stop undervejs. Har man lyst til en tur med ”Sandormen” helt ud på Grenen, er der mulighed for det, 

men man må selv købe billet. Fra Danmarks nordligste punkt kører vi sydpå til Skagen, hvor resten 

af dagen er til fri disposition.  

 

                             

 

 

Har man behov for frokost, er det for egen regning.  

Sidst på eftermiddagen går turen tilbage til hotellet og aftensmaden. 

  

Skagen Havn Skagens Museum Anchers Hus Drachmanns Hus 

 



Dag 3: Læsø 

 

I dag skal vi rigtig tidligt op og med færgen til Læsø. Sejltiden er 90 minutter. På Læsø stiger vores 

guide på bussen og fører os rundt til øens seværdigheder. Selvfølgelig gøres også holdt ved 

saltsyderiet. Frokosten nyder vi på Læsø Spisehus, hvor vi får en dejlig frokostplatte med 

Læsøspecialiteter (inkl. i rejsens pris). Midt på eftermiddagen forlader vi Læsø og forventer at være 

tilbage på hotellet ved 17-tiden.  Aftensmad på hotellet. 

Dag 4: Hjemrejse via Silkeborg 

Så er det tid til at forlade hotellet og sætte kursen mod Sjælland. Men der er flere oplevelser i vente. 

På turen ned gennem Jylland gør vi nemlig holdt i Silkeborg – nærmere bestemt KunstCentret 

Silkeborg Bad. Det var oprindeligt et kursted ved Arnakkekilden, men er i dag en kunsthal. 

Området Silkeborg Bad har levet en omskiftelig tilværelse: som kursted i hundrede år, militært 

hovedkvarter under besættelsen, flygtningelejr og siden 1992 som en nutidig kunsthal. Indendørs 

vises skiftende udstillinger året igennem, og parkområdet rummer mange forskellige skulpturer af 

danske og udenlandske kunstnere.  

Der vil yderligere blive mulighed for at besøge en af de mange bunkere, der findes i området. 

Bunkeren ligger i umiddelbar gåafstand fra kunsthallen. 

Der vil blive serveret en dejlig frokostbuffet i kunsthallens restaurant. 

Hen på eftermiddagen forlader vi Silkeborg, og med passende pauser undervejs forventer vi at være 

tilbage i Næstved omkring kl. 19.30. 

Tilmeldingsfrist og betaling senest mandag, den 27. april 2020 

Tilmelding til Kredskontoret tlf. 55 73 75 49; e-mail: 061@dlf.org 

Indbetaling konto: 0400 4015370799 

Turen gennemføres ved min. 30 deltagere. 

Vigtigt: Ved tilmelding bedes opgivet et mobilnummer, så det er muligt at få kontakt. 

Pris: Medlemmer i delt dobbeltværelse 2.990 kr., ledsagere 3.430 kr. (= kostpris)    

Medlemmer i enkeltværelse (begrænset antal) 3.190 kr. (normal merpris for enkeltværelse 485 kr.)    

(kontaktperson ved turen: Knud Andreasen, mob. 20 97 25 40)  
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Torsdag, den 4. juni 2020 vil Rasmus Nielsen føre os rundt på Enø og fortælle 

områdets historie.  

 

Hvad er Enø, og hvad er Lungshave (Sjælland)?? 

Hvor var Næstveds Ladeplads før kanalen blev gravet og så videre. 

Rasmus har en fantastisk omfattende viden om dette og fortæller på en humoristisk 

og skarp facon historien. 

Turen vil vare ca. 2 timer, og er en gå/vandre tur. 

Mødetid og -sted: Kl. 14.00 på P-pladsen over for campingpladsen. 

Tilmelding til kredskontoret senest 22. maj 2020. 

Der bliver serveret øl/vand. 

Turen er gratis. 

(kontaktperson Erik Scheibel mob 53 61 72 81) 

 

 

 

Rasmus Nielsen 

https://sn.dk/galleri/856157

