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 For medlemmer af Øhavets Lærerkreds 

 

 

PRAKTISK INFORMATION 

Arrangementer, der afholdes på 

kredskontoret kan blive flyttet ved 

mange tilmeldinger. Hold derfor 

øje med hjemmesiden og 

facebook Tryk her for at se mere: 

hjemmesiden og facebook. 

  
 

Visse arrangementer er forbeholdt 

enten seniorerne (Fr. 4) eller aktive 

medlemmer. Dette vil være 

angivet ved de enkelte 

arrangementer.  
 

 

 

 

Tilmelding til arrangementer 

sker til på 086@dlf.org eller tlf. 

6221 0162.  
 

Tilmelding er bindende efter 

tilmeldingsfristens udløb af 

hensyn til de foretagne 

bestillinger. 
 

For arrangementer, hvor der 

er deltagerbetaling, kan 

beløbet indbetales til 

kredsens bankkonto: Reg. nr. 

0400, kontonr.: 4014636639, 

når du har fået bekræftelse 

på din deltagelse. 

 

mailto:086@dlf.org
http://www.kredskotoret.dk/
https://kredskontoret.dk/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064780836573
https://kredskontoret.dk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064780836573
about:blank
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Generalforsamling og 

dialogmøde 
Mandag den 13. marts 

2023 på FGU Sydfyn 

 

Årets generalforsamling afholdes på FGU 

Sydfyn, Ryttervej 59, Svendborg.  

Dagen indledes med et dialogmøde med 

lokale politikere. Dialogmødet starter kl. 15.30. 

Tilmelding til dialogmødet d. 27. februar 2023. 

Generalforsamlingen starter kl. 17.30 og 

afsluttes med fællesspisning. 

Tilmelding til spisning senest d. 28. februar 

2023. 
 

 

Foredrag: Det må vi lade ligge. 

Poul Henning Krog, læge og præst 
Torsdag den 23. marts 2023 kl. 16.00 på kredskontoret 

 

 

Causeri med læge og præst Poul Henning Krog 

om "ikke at nå det hele". 

Causeriet er både for dem, hvor hverdagen kører 

stærkt - typisk børnefamilier, og for dem, der har 

været der, men nu er et andet sted i livet - typisk 

bedsteforældregenerationen. 
 

Kaffe og kage i pausen. 
 

Pris: 50 kr. pr. deltager.  
 

Tilmeldingsfrist den 16. marts 2023. Max 40 

personer. 

 

 

mailto:086@dlf.org
http://www.kredskotoret.dk/


AKTIVITETER 2023 FOR MEDLEMMER AF ØHAVETS LÆRERKREDS   3 

 

  Øhavets Lærerkreds, Færgevej 32, 5700 Svendborg. Tlf. 6221 0162, e-mail: 086@dlf.org, www.kredskotoret.dk 
 

  

 

 

Minicruise til Oslo 
Den 23.-26. maj 2023 

 

Tag med på et minicruise til Oslo og oplev denne 

fantastiske by, der ligger kilet ind mellem klipper 

og bjerge i bunden af Oslofjorden. Denne 

placering viger en hel særlig stemning. Vi oplever 

byen på en byrundtur med bussen og ser 

kongeslottet, strøget, Karl Johan og 

middelalderfæstningen Akerhus samt den nye 

Holmekollen skibakke. Turen er med et par 

overnatninger om bord på båden samt en 

overnatning i den skønne norske hovedstad.  
 

Tilmeldingsfrist den 1. april 2023. Max 40 deltagere 

og max 5 enekahytter/værelser. 

 

 

 

 

Det fulde program samt alle 

praktiske informationer, herunder 

pris, findes på hjemmesiden: Se 

her 

  

 

1. maj 2023  
Mandag d. 1. maj kl. 16.00 – 18.30 på 

kredskontoret 
 

Musiker og komponist Jens Krøyer står 

for musikken   

Udover hyggeligt samvær, har I også 

mulighed for over en øl eller kop kaffe at 

drøfte overenskomstkrav (OK24) med 

tillidsvalgte fra skolerne i Øhavets 

Lærerkreds.  

Kl. 16.30 vil der være et kort oplæg 

omkring krav til de kommende 

overenskomstforhandlinger  

v/Kredsformand Lone Clemmensen.  

Vi byder på pølser, øl, sodavand, slush 

ice m.m. Der vil også være aktiviteter/ 

underholdning – for børn og barnlige 

sjæle. 

Kom, når du har tid og ta´ gerne en 

kollega med. 

 

 

mailto:086@dlf.org
http://www.kredskotoret.dk/
https://kredskontoret.dk/media/15861987/minicruise-til-oslo.pdf
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  Åbent medlemskursus Gl. Avernæs 
For aktive medlemmer 

Fredag-lørdag den 8.-9. september 2023 

 

 

Årets åbne medlemskursus byder 

på lækker mad i dejlige 

omgivelser – som vanligt – på Gl. 

Avernæs. Der vil være 

underholdning og hyggeligt 

samvær fredag aften og et fagligt 

inspirerende indlæg lørdag 

formiddag. Kurset afsluttes med 

frokost lørdag middag. 

Program og nærmere info 

udsendes lige efter sommerferien. 

Tilmeldingsfrist den 30. juni 2023. 

Max 60 deltagere. 

Udflugt til Strynø 
Lørdag d. 26. august 2023 kl. 9.15 på havnen i Rudkøbing.  

Afgang fra Strynø kl. 16.45. Overfartstiden er ca. 35 min.  

 
På Strynø besøger vi bl.a. smakkecenteret. 

En medarbejder vil fortælle lidt om øen og 

smakkecentret. Her vil der også blive 

serveret en sandwich og drikkelse.  

Der er mulighed for at forsøge sig med bl.a. 

kajakroning, paddelbords- og smakker. Se 

priser m.m. her Øhavets Smakke- og 

Naturcenter (smakkecenter.dk) m.m. 

 

Efter frokost går vi tur på Strynø. For 

dem der gerne vil cykle, er der 

mulighed for at leje en cykel Strynø 

Cykler | www.langeland.dk  

Måske vi når at afsluttet turen med et 

besøg på Mikrobryghuset på det Gl. 

Mejeri, hvor vi kan slukke tørsten med 

Stout og Ale fra hanen, begge med 

lokale “krydderier”  

 

Pris aktive medlemmer: 160 kr. pr. 

deltager. 

Pris barn: 115 kr. pr. deltager.  

Pensionister: 60 kr. pr. deltager. 

Tilmeldingsfrist den 30. juni 2023. 

Max 40 deltagere. 

 

 
Foto: Andreas Bastiansen 

mailto:086@dlf.org
http://www.kredskotoret.dk/
https://www.smakkecenter.dk/lej-udstyr/
https://www.smakkecenter.dk/lej-udstyr/
https://www.langeland.dk/langeland/planlaeg-din-tur/strynoe-cykler-gdk1073256
https://www.langeland.dk/langeland/planlaeg-din-tur/strynoe-cykler-gdk1073256
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Møde for nye lærere 
Tirsdag den 3. oktober 2023 kl. 16.00-17.30. 

 

Christian Faber-Rod har en meget alsidig uddannelse 

og en meget stor erfaring fra sine mange års arbejde i 

udenrigstjenesten. Efter Sovjetunionens opløsning var 

han vores (Danmarks) første ambassadør i Kiev. 

Christian Faber-Rod, der nu er pensioneret, bor på 

Frederiksberg og har sammen med sin kone Solveig 

sommerhus på Langeland. 

Han følger situationen i Ukraine tæt og holder foredrag 

herom. Et foredrag, som vil afspejle hans store viden om 

bl.a. situationen i Ukraine. 
 

Deltagerpris: 50 kr. 

Tilmeldingsfrist den 19. oktober 2023. 

 

 

 

 

Foredrag: Ukraine. Christian Faber-Rod, 

tidligere ambassadør i Kiev 

Torsdag den 26. oktober 2023 kl. 16.00 på kredskontoret  

 

Lærere ansat inden for det 

seneste år inviteres til et 

informationsmøde med kredsen, 

hvor der vil være mulighed for at 

vende forskelligt med formand 

Lone Clemmensen og konsulent 

Thomas Henriksen. 

Tilmeldingsfrist den 26. september 

2023. 

 

 

  

Formand  

Lone Clemmensen 

 

Konsulent 

Thomas B. Henriksen 

 

Lærerens Dag 
Torsdag den 5. oktober 2023 kl. 15.30 – 

17.30 på kredskontoret. 

 Vi fejrer Lærerens Dag på 

kredskontoret, hvor vi byder på 

musikcafé med æblekage, kaffe 

og te. 
 

Tilmelding senest torsdag d. 28. 

september 2023. 
 

Arrangementet er gratis. 

 

Foto: Fra LinkedIn med godkendelse 

fra oplægsholder 

mailto:086@dlf.org
http://www.kredskotoret.dk/
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Julefrokost på  

Bregninge Mølle 
Fr. 4 – seniorer 

Torsdag den 30. november kl. 12.30 

 
Efter at corona nu har spændt ben for vores 

traditionelle julefrokost/nytårsbrunch i flere år, 

forsøger vi os igen med en traditionel 

julefrokost - denne gang på Bregninge Mølle. 
 

Julefrokosten afholdes d. 30. november, kl. 

12.30. 

Menuen vil senere fremgå af hjemmesiden. 
 

Pris: 250 kr. pr. deltager (ekskl. egne 

drikkevarer). 
 

Tilmeldingsfrist den 1. november 2023. 

 

 

 

Besøg på TV2 samt H.C. 

Andersens Hus i Odense 
Efterår 2023 

Besøg å TV2 samt H.C. Andersens Hus i 

Odense 
Der vil blive tilbudt en tur til Odense i efteråret med 

besøg hos TV2 samt besøg i H.C. Andersens hus. 
 

Besøget på TV2 planlægges sammen med Troels 

Mylenberg. 
 

Endelig dato, program samt pris vil senere fremgå 

af hjemmesiden samt blive udsendt pr. mail. 

 
 

 

Min. 10, maks. 45 deltagere. 

mailto:086@dlf.org
http://www.kredskotoret.dk/
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Arrangement Dato Tilmeldingsfrist 

Dialogmøde med politikere  13. marts 2023 kl. 15.30 

 

Den 27. februar 2023 

Generalforsamling  13. marts 2023 kl. 17.30 Den 28. februar 2023      

Foredrag Poul Henning Krog 23. marts 2023 kl. 16.00 

 

Den 16. marts 2023 

1. maj på kredskontoret 1. maj 2023 kl. 16.00-18.00       Tilmelding ikke 

nødvendig 

Minicruise til Oslo 23-26. maj 2023 1. april 2023 

Udflugt til Strynø 26. august 2023 9.15-17.20 30. juni 2023 

Åbent medlemskursus   8.-9. september 2023 30. juni 2023 

Møde for nye lærere 3. oktober 2023 16.00-17.30 26. september 2023 

Lærerens dag 5. oktober 2023 28. september 2023 

Foredrag Christian Faber Rod 26. oktober 2023 19. oktober 2023 

Besøg på TV2 Efterår 2023  

Julefrokost Bregninge Mølle 30. november 2023 1. november 2023 

 

Kalenderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om 

pensionister 

 

 

Fra tidligere tur til Holland afholdt af seniorgruppen 

mailto:086@dlf.org
http://www.kredskotoret.dk/
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Fakta om pensionister 

 

Henvendelser til kredsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om pensionister 

 

Henvendelser til kredsen kan ske enten telefonisk, pr. e-mail, 

med posten eller ved personlig henvendelse på kredskontoret. 
 

Kontorassistent 

Johanna Bauenmand 

vil ofte være den første, du får kontakt til, når du ringer. Hun kan 

lave aftaler på vegne af konsulenten, kredsformanden og 

styrelsesmedlemmer om alt vedrørende dit medlemskab og 

tager imod tilmeldinger til vores arrangementer. 
 

Konsulent 

Thomas Bjørn Henriksen 

Hvis du er usikker på noget i forbindelse med dit 

ansættelsesforhold eller pensionsforhold, eller hvis du ønsker en 

samtale, kan dette arrangeres med konsulenten. 
 

www.kredskontoret.dk 

Øhavets Lærerkreds’ hjemmeside indeholder aktuel information, 

også for pensionister. Desuden er der links til en række relevante 

hjemmesider.  

 

 

 

Fra afskedsdato overgår man til DLF’s fraktion 4. 

Du skal selv sørge for, at kredskontoret får besked. Bemærk, at 

ændringer ikke kan ske med tilbagevirkende kraft, så det er 

meget vigtigt, at du kontakter kredskontoret straks, når du 

kender datoen for din overgang til pensionist. 
 

Kontingentet er 1.104 kr. pr. år, heraf 204 kr. til kredsen. 
 

Som Fr. 4-medlem har du følgende fordele: 
 

• Du har adgang til at leje DLF’s sommerhuse til særpris. 

• Du kan (evt. sammen med din ægtefælle, også selv om 

denne ikke er medlem) søge om at komme på kursus på 

DLF’s ejendomme. 

• Du har adgang til at deltage i Nordiske Lærerorganisationers 

Samråds træf for pensionerede lærere på skift i de nordiske 

lande. 

• DLF forhandler fortsat på dine vegne. 

• Kredskontoret bistår dig fortsat med råd og dåd om faglige 

forhold. 

• Du kan deltage i aktivitetsgruppens arrangementer for 

pensionister. 

• Du er kontingentfri 12 år efter folkepensionens indtræden. 
 

På DLF’s hjemmeside er der en side for pensionister: Pensionister  

 

Aktivitetsgruppen for fraktion 4 

- seniorerne består af: 

Erik S. Rasmussen, tlf. 3024 4537 

Ann Jeppesen, tlf. 4227 1300 

Kirsten Bundgård, tlf. 2127 3792 

Torben Møller Petersen, tlf. 6150 

5937 

Leif Christensen, tlf. 2232 0766 

Jette Rømer, tlf. 4142 1173 

Anne-Grethe Skovgaard, tlf. 2681 

8832 

Lone Clemmensen, tlf. 2222 8358 

Gitte Henriksen, tlf. 2892 0004 
 

Aktivitetsgruppen har aftalt at 

mødes følgende dage på 

kredskontoret: 

2023: 31/1 - 7/3 - 27/4 - 6/6 - 

15/8 - 5/10 - 9/11 - 7/12.  

Alle dage kl. 10.00. 

Interesserede pensionister 

opfordres til at komme og 

deltage i møderne. 

 

mailto:086@dlf.org
http://www.kredskotoret.dk/
https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister

