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  Lærerkreds 44  
Køge og Stevns 

    
 

Køge den 5. december 2014 
 

 

OBS!!  
Tilmelding til disse arrangementer kan tidligst ske  

mandag den 15. december kl. 12.00 
til kredskontoret på telefon 56 66 29 66 

 
 

Program januar-april 2015 
 
Torsdag 15. januar kl. 14.00–17.00: Jazz i Hugo’s, Brogade i Køge 
”Klintekongens Fodvarmere” spiller jazz. Vi serverer én gang kaffe og kringle eller en øl/vand/vin. Ekstra 
drikkevarer for egen regning. 
Ubegrænset deltagerantal, pris kr. 100,00. Tilmelding til kredskontoret senest 8. januar 2015. 
 
Fredag 20. marts kl. 16.00: Kreds 44’s generalforsamling, Teaterbygningen i Køge 
Efterfølgende vil Kreds 44 byde på mad og underholdning. Hvis du ønsker at deltage i spisning, skal du  
tilmelde dig til kredskontoret senest 13. marts 2015. 
 
Torsdag 26. marts kl. 16.00: Årsmøde i Fraktion 4, Kredskontoret, Bjerggade 12, Køge 
Der serveres kaffe/ te til mødet. Efter mødet serveres en let anretning. Kl. 19.00 afholder vi ølsmagning. 
Ubegrænset deltagerantal. Pris kr. 75,00. Tilmelding til kredskontoret senest 19. marts 2015. 
  
Torsdag 16. april kl. 11.00–12.15: Rundvisning på Nordisk Film, Mosedalvej 14, 2500 Valby 
Efter rundvisningen kan du deltage i frokost på en restaurant i nærheden – ikke inkluderet i prisen.  
Transport: S-tog, afgang Køge Station kl. 9.46. 
Deltagerantal: 30. Pris: kr. 50,00. Tilmelding til kredskontoret senest 7. april 2015. 
 
Tirsdag 21. april kl. 13.30: Vandrekredsen holder informationsmøde 
I 2014 blev Vandrekredsen lukket. Vi har fået opfordringer til at begynde igen. Derfor: Vil du gå vandreture 
på ca. 5 km, så kom og deltag i planlægning af sæsonen. Kredsen yder ikke tilskud til transport eller  
lignende til disse ture. Der serveres kaffe/te og kage til mødet i kredsens lokale i Bjerggade. Mødet er gratis. 
Tilmelding til kredskontoret senest 15. april 2015. 
 
Seniorfilm: Forårssæson 2015, onsdage kl. 13.00. 
11. februar:  Fasandræberne 
11. marts:  100-fods rejsen 
8. april:  Joe 
13. maj:  Stille Hjerte   
Billetter til alle forestillinger: Kr. 120,00. Sælges kun 11. februar 2015. 
Enkelt forestilling kr. 40,00. Billetter sælges ved indgangen, så længe lager haves. Dørene åbnes kl. 12 30. 
Kun kontant betaling. 
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Information 

 
 
 

Tilmelding til disse arrangementer starter den mandag den 15. december kl. 12.00 
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 Lisbet Meyer:   40 40 62 31 
Mogens Tranders: 31 34 41 50  Birgit Pauli:       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 
Pia 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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