
Program efterår 2020 

 

Biograftur 

Sted: Bio, Kattebjerg 5, 4700 Næstved 

Tid: Mandag, den 28. september 2020 kl. 10.00 

 

 

 

Sidste år gik vi i teater sammen. I år vil vi gerne invitere til en tur i biografen. 

Vi har valgt filmen ”Druk” af Thomas Vinterberg, der har samlet holdet bag ”Jagten” 

med Mads Mikkelsen i hovedrollen. På Bio’s hjemmeside kan I læse mere om filmen. 

Vi har købt et antal billetter, så det er efter princippet ”først-til-mølle”. Der kommer 

ikke andre end os, så vi har hele salen for os selv. Vi byder på en kop kaffe/te inden 

filmen starter. 

Det er gratis for medlemmer. 

Ledsager betaler 75,- kr. (indbetales til Næstved Lærerkreds konto: 0400 

4015370799) 

 

Tilmelding og betaling senest: Den 14. september til Kredskontoret 

e-mail: 061@dlf.org   tlf. 55737549 

 

Kontaktperson: Knud Andreasen, tlf. 20972540 

 

mailto:061@dlf.org


Til medlemmerne af Pensionistklubben, Næstved Lærerkreds 

Indkaldelse til generalforsamling 

Fredag, 6. november 2020 kl. 10.30 på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 

Næstved. (Parkering bag hotellet og offentlig parkeringsplads over for hotellet)  

 

Efter generalforsamlingen vil Kredsformanden, Lise-Lotte Horn Jakobsen, 

problematisere og perspektivere den fremtid, der tegner sig for folkeskolen og 

lærernes arbejdsvilkår i Næstved Kommune efter indgåelsen af den nye 

arbejdstidsaftale for lærerne. 

Derefter inviterer Lærerkredsen på frokost. 

Situationen omkring Covid-19 gør, at vi er nødt til at have overblik over antallet af 

deltagere. Vi beder jer derfor om at tilmelde jer med oplysning om, hvorvidt I ønsker 

at deltage i frokosten.  

Tilmelding senest den 6. oktober 2020 til Kredskontoret, e-mail: 061@dlf.org,  tlf. 

55 73 75 49 

Dagsorden: 

1. Velkomst og valg af ordstyrer og referent 

2. Beretning vedrørende klubbens aktiviteter siden sidste samling 

3. Indkomne forslag 

4. Kommende arrangementer 

5. Valg: 

  - 2 repræsentanter samt 1 suppleant som kontaktpersoner til Kredsstyrelsen 

  - 2 repræsentanter til ”Det Forpligtende Kredssamarbejde” (de 4 kredse vi 

      samarbejder med) 

6. Økonomi 

7. Eventuelt 

Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være Kredskontoret i 

hænde senest den 23. oktober 2020 

Lise-Lotte Horn Jakobsen 

Kredsformand 
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Julefrokost 

Onsdag, den 2. december 2020 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 13. november 

2020 med angivelse af navn og tlf.nr.   

Lærerkredsens konto: 0400 4015370799 

 

Maden plus 1 øl/vand er gratis for medlemmer 

Ledsager betaler 220,- kr. (incl . 1 øl/vand) 

 

Vi gør opmærksom på, at såfremt restriktionerne vedrørende Covid-19 

stadig er gældende på nævnte tidspunkt, vil der være et maksimum 

deltagerantal, hvorfor der kan blive tale om at anvende ”først-til-mølle" 

princippet. 

 

Kontaktperson: Annette Kildemark, tlf. 26 82 63 80 


