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  Lærerkreds 44  
Køge og Stevns 

    
 

Køge den 25. april 2019 
 

 

OBS!!  
Tilmelding til disse arrangementer kan tidligst ske  

Tirsdag den 7. maj 2019, kl. 10.00 
til kredskontoret på telefon 56 66 29 66 

 
 

Program maj - august 2019 
 

Tirsdag 14. maj: Middag og musik i St. Heddinge 
Kl. 17 30: Middag på Cafe Algade. Algade 5, kl. 20 00: Spilledåsen, guitarist Perry Stenbäck, der har 
modtaget flere priser, fortolker bl.a. Cornelis Vreeswijks og Evert Taubes viser. 
Menu: Oksetykstegsfilet med nye kartofler, spæde sauterede grøntsager, ristede svampe samt 
skysauce. 1 kop KONTRA filterkaffe.  
Selvtransport. Max 20 deltagere. Pris: 225,00 kr. Tilmelding til kontoret i perioden den 7. maj, kl. 
10 til den 10. maj. 
 
Torsdag 20. juni: Sommertur til Vordingborg 
Guidet bytur i Vordingborg. Frokost på Cafe Victor. Guidet tur i Borgcentret. Kaffepause.  
Bustransport: Afgang fra Hårlev kl. 09.30, fra Køge kl. 09.45. 
Hjemtur fra Vordingborg afgang kl. 15.30. Max. 40 deltagere. Pris: 300,00 kr.  
Tilmelding til kontoret i perioden den 7. maj, kl. 10 til den 13. juni. 
 
Torsdag 15. august: Revy og spisning på Bakken 
Tid til rundgang og buffet med danske og svenske specialiteter på restaurant ”Mad & Mat”, før 
revyen. Du får yderligere orientering i bussen. 
Bustransport: Afgang fra Hårlev kl. 14.10, afgang fra Køge kl. 14.30. Hjemtransport umiddelbart 
efter forestillingen. Max. 51 deltagere. Pris: 400,00 kr. Tilmelding til kontoret i perioden den 7. 
maj, kl. 10 til 8. august (det er vores erfaring, at disse billetter bliver udsolgt meget hurtigt). 
 

Den nye persondataforordning 
 
EU’s databeskyttelsesforordning har også ramt os.  
 
Vi er blevet gjort bekendt med, at vores programmer for pensionistaktiviteter er at sammenligne 
med reklamer. Derfor skal du aktivt give os tilladelse til, at vi må udsende programmet til dig.  
 
Hvis du modtager programmet pr. e-mail, bedes du besvare denne mail med JA eller NEJ. (JA, 
hvis man gerne vil modtage programmerne, NEJ, hvis man ikke vil).  
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Hvis du modtager programmet pr. post bedes du ringe til kredskontoret på tlf. 5666 2966, du er 
også velkommen til at komme forbi kredskontoret og endelig kan du også sende et brev til 
kredskontoret: Bjerggade 12, 4600 Køge.  
 
De medlemmer, der deltog i årsmødet den 19. marts, og skrev sig på oversigten over persondata-
forordningen, behøver ikke foretage sig yderligere.  
 
Det er selvfølgelig altid muligt, at ombestemme sig. Kontakt da kredsen. 
 

Tilmelding til Kreds 44’s arrangementer 
 
Tilmeldingsregler:  
Det er muligt at tilmelde flere deltagere samtidig, dog er forudsætningen, at ALLE betalingsansvar-
lige skal oplyses på tilmeldingslisten.  
 

Information 
 

Tilmelding til disse arrangementer starter tirsdag den 7. maj 2019, 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:  23 30 57 11 
Mogens Tranders: 31 34 41 50  Birgit Pauli:       30 69 13 22 
Anne Karlsson: 29 60 22 12 
 
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 vel-
komne, så rigtig mange modtager programmet. 
 

mailto:044@dlf.org
http://www.kreds44.dk/

