Lærerkreds 44
Køge og Stevns
Køge den 8. januar 2018

OBS!!
Tilmelding til disse arrangementer kan tidligst ske

Onsdag den 17. januar 2018, kl. 10.00
til kredskontoret på telefon 56 66 29 66

Program januar – marts 2018
Tirsdag 30. januar kl. 11.00: Frankrig som kunstens supermagt, Ny Carlsberg Glyptotek
En guidet tur i udstillingen der viser de utæmmelige kunstneriske variationer, der udsprang fra
Frankrig i årene 1809 – 1950. De berømte og sjældent sete hovedværker fortæller om 150 års
kunst, der aldrig formår at slå rødder. Efter turen er det muligt at spise på Glyptoteket, ikke incl. i
arrangementet. Pris: 30,00 kr.
Max 30 deltagere. Afgang fra Køge Station kl. 09.56. Tilmelding senest torsdag 25. januar.
Fredag den 16. marts 2018 kl. 16.00: Generalforsamling, Teaterbygningen
Der afholdes valg i kredsen til formand, næstformand og kredskasserer. Efterfølgende vil Kreds 44
byde på mad og musikalsk underholdning. Arrangementet er gratis. Hvis du ønsker at deltage i
spisning, skal du tilmelde dig til kredskontoret senest torsdag den 8. marts.
Onsdag 21. marts kl. 16.30: Årsmøde i Fraktion 4, Bjerggade 12, Køge
Gennemgang af årets aktiviteter, budget og det forpligtende samarbejde. Peter Bilde fortæller om
det mest aktuelle i Kreds 44. Forslag til aktiviteter og lignende modtages med tak. Efter årsmødet
serveres Tapasanretning. Herefter underholder Lisbeth Hoffmann, der er leder af Køge Amatørscene, med tekst og musik fra sit teaterstykke: ”Giro 413”. Det er baseret på de gamle sange fra
dette ikoniske søndagsprogram. Vi opfordres til at mindes fortiden ved at synge med. Pris for deltagelse i spisning er kr. 75,00. Tilmelding til kontoret senest onsdag den 14. marts.

Tilmelding til Kreds 44’s arrangementer
Nye tilmeldingsregler:
Det er muligt at tilmelde flere deltagere samtidig, dog er forudsætningen, at ALLE betalingsansvarlige skal oplyses på tilmeldingslisten.

Bjerggade 12, 4600 Køge

56 66 29 66

044@dlf.org

www.kreds44.dk

Information
Tilmelding til disse arrangementer starter onsdag den 17. januar 2018, kl. 10.00 til
kredskontoret.
Ved tilmelding beder vi dig oplyse navn samt telefonnummer på hvert medlem,
der tilmelder sig. (vi bruger telefonnummeret, hvis nogen skulle være forsinket til en tur)

Vi beder om, at I betaler til vores konto: Kreds 44, reg. 2340 konto 8974562627. Betal venligst senest to
dage før arrangement. Husk at skrive dit navn, dato for arrangementet og antal personer på indbetalingen.
Eksempel: Ole Olsen-14.2.-1 person.
Tilmelding er bindende. Ved afbud opkræves betaling, hvis foreningen har udgifter.
Husk venligst: du kan kun tilmelde/afmelde dig et arrangement ved at ringe til kredskontoret: 56 66 29 66.
Har du ideer til arrangementer for Kreds 44, fraktion 4, kan du sende dit forslag til Jens Hessel:
ipjh@hotmail.com
Har du brug for at kontakte os, når vi er på tur, kan du bruge:
Jens Hessel:
23 90 56 06 / 56 56 50 40
Elin Hermansen:
Mogens Tranders:
31 34 41 50
Birgit Pauli:
Anne Karlsson:
29 60 22 12

23 30 57 11
30 69 13 22

Kreds 44 har en hjemmeside. Her kan man se det aktuelle program, aktivitetsudvalgets medlemmer og en
omtale af, hvordan pensionistarbejdet fungerer i Kreds 44.
Venlig hilsen
Aktivitetsudvalget

P.S!
Kender du en, der ikke modtager vores program, så bed venligst vedkommende om at ringe til
Helle på kredskontoret på telefon 56 66 29 66.
Programmet bliver altid mailet til medlemmerne og ændringer/rettelser/
tilføjelser er altid velkomne, så rigtig mange modtager programmet.
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