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  Lærerkreds 44  
Køge og Stevns 

    
 

Køge den 19. december 2019 
 

 

OBS!!  
Tilmelding til disse arrangementer kan tidligst ske  

Tirsdag den 7. januar 2020, kl. 12.00 
til kredskontoret på telefon 56 66 29 66 

 
 

Program januar – april 2020 
 

Tirsdag 21. januar kl. 11.00: Rundvisning på KØS i udstillingen Ad-Acta og frokost i Køs Cafe 
Billedkunstner Lasse Krog Møllers udstilling: AD-ACTA: Arkiverede Visioner, der kaster et finurligt 
og samfundskritisk blik på det, der kunne have været, men aldrig blev.  
KØS Frokosttallerken serveret i Cafeen.  
Selvtransport. Max. 25 deltagere. Pris: 100 kr. Tilmelding til kontoret i perioden fra den 7. januar, 
kl. 12.00 til den 13. januar. 
 
Fredag 27. marts kl. 16.00: Generalforsamling i Kreds 44, Teaterbygningen, Køge 
Efterfølgende vil Kreds 44 byde på mad og underholdning. Arrangementet er gratis. Hvis du ønsker 
at deltage i spisning, skal du tilmelde dig til kredskontoret i perioden fra den 7. januar, kl. 12.00 til 
den 19. marts. 
 
Tirsdag 31. marts kl. 16.30: Årsmøde i Fraktion 4, Bjerggade 12, Køge 
Gennemgang af årets aktiviteter og budget. Peter Bilde fortæller om det mest aktuelle i Kreds 44. 
Efter mødet serveres Tapas-anretning. Mødet slutter med foredrag: Globetrotteren Kim Greiner 
fortæller og viser billeder. Han har rejst verden rundt. Foredragets titel: ”I bumletog fra Borup til 
Singapore”. Efterfølgende kan man stille spørgsmål, vi får sikkert også fortællinger fra andre om-
råder af verden. Ubegrænset deltagerantal. Pris for deltagelse i spisning og foredrag 100 kr. Til-
melding til kontoret i perioden fra den 7. januar, kl. 12.00 til den 23. marts. 
 
Mandag 27. april kl. 17.30: Middag og musik i St. Heddinge 
Middag kl. 17.30 på Cafe Algade, Algade 5.  Kl. 20.00: Livekoncert: ”Hyldest til Benny Andersen”, 
på Spilledåsen. 
Fire musikere hylder digteren i ord og toner – og Rasmus Dissing (søn af Povl) lægger vokal til.  
Menu: Kalvetykstegsfilet, fine kartofler, div. sprøde grøntsager og svampe, skysovs. Mulighed for 
at tilkøbe signaturdessert: Nøddefragilité m/vaniljeis og hindbærcoulis. Pris: 78,00 kr. Drikkevarer 
for egen regning. 
Selvtransport. Max. 25 deltagere. Pris 200 Kr. Tilmelding til kontoret i perioden fra den 7. januar, 
kl. 12.00 til den 20. april. 
 
 

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


Bjerggade 12, 4600 Køge 56 66 29 66 044@dlf.org  www.kreds44.dk 

 
 
 

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 den 7. januar 2020, kl. 12.00 til kreds-
kontoret. 
 

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   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. 
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