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  Lærerkreds 44  
Køge og Stevns 

    
 

Køge den 29. marts 2016 
 

OBS!!  
Tilmelding til disse arrangementer kan tidligst ske  

Tirsdag den 5. april kl. 12.00 
til kredskontoret på telefon 56 66 29 66 

 
 

Program april-august 2016 
 

Tirsdag den 26. april kl. 11.00: Rundvisning på Københavns Rådhus 
Rundvisningen varer to timer inkl. pause, hvor der serveres rådhuspandekager. Der er mulighed 
for at komme op i tårnet for dem, der kan klare 300 trin op og ned.  
Pris: Kr. 65,00. Transport: S-tog: Vi mødes på Køge Station kl. 9.45. Deltagerantal: Ubegrænset. 
Tilmelding senest: Den 19. april 
 
Onsdag den 11. maj kl. 13.30: Teaterkredsen holder møde om ny sæson 
Har du lyst til ”ekstra” teaterture, kan du deltage i Teaterkredsen. Der ydes ikke tilskud fra  
Kreds 44 til arrangementerne, og bliver du forhindret i at deltage, må du selv afhænde din billet. 
Du kan hente et katalog over sæsonens muligheder på kredskontoret eller dit bibliotek fra slutnin-
gen af april. Vi mødes i kredsens lokale på 1. sal, der serveres kaffe og kage. Mødet er gratis.  
Tilmelding senest: Den 3. maj 
 
Onsdag den 25. maj kl. 18.00: Middag og Big Band koncert i St. Heddinge 
Middag på Café Algade, optaget i Den danske Spiseguide. Vi kan vælge mellem to muligheder, af-
giv din bestilling ved tilmeldingen. 
1) Ovnbagt ising m/kryddersmør, årstidens grøntsager, fine kartofler samt pimentsauce. 
2) Oksetyndstegsfilet stegt som roastbeef, fine kartofler, grøntsager, ristede svampe og skysauce. 
Derefter serveres kaffe. 
Koncert kl. 20.00 i Spilledåsen med Nils Jørgens Steens band og Bobo Moreneo. 
Pris: Kr. 160,00. Selvtransport. Deltagerantal: 25.  
Tilmelding senest: Den 3. maj 
 
Onsdag den 15. juni: Bustur til Helsingør 
Besøg i Naverhulen. Vi hører om Naverbevægelsen og om Naverklubbens historie og aktiviteter. 
Frokost i Naverhulen (3 stk. smørrebrød). Derpå fører Christian Donatzky (kendt fra Historiequiz-
zen) os rundt i middelalderbyen. Hvis der ikke er kirkelige aktiviteter, besøger vi Sct. Olai Domkirke 
og Kameliterklosteret. Derefter kaffe. 
Afgang fra Hårlev kl. 9.10 fra Køge kl. 9.30. Pris: Kr. 225,00.  Deltagerantal: 45.  
Tilmelding senest: Den 7. juni. 
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Torsdag den 18. august: Revy og spisning i Nykøbing Falster 
Bustransport. Vores klassiske revytur afgår fra Hårlev station kl. 16.25 og fra Køge Turistholdeplads 
kl. 16.45. 
Pris: kr. 350,00. Max. 51 deltagere.  
Tilmelding senest: Den 11. august. 
 
 

Seniorbio
 
13. april: Sidste træk 
11. maj: Youth 
 
 
 

 
Onsdage kl. 13.00, billetpris kr. 40,00. Sælges 
ved indgangen, så længe pladser haves. Dø-
rene åbnes kl. 12.30. I bedes være på plads 
kl. 12.50. 

 

Information 
 
 

Tilmelding til disse arrangementer starter tirsdag den 5. april 2016 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 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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