Lærerkreds 44
Køge og Stevns

Køge den 27. maj 2021

OBS!!
Tilmelding til disse arrangementer kan tidligst ske

Mandag den 7. juni 2021, kl. 12.00
til kredskontoret på telefon 56 66 29 66

Program juni – oktober 2021
Tirsdag den 15. juni: Sommertur til Maribo
Afgang fra Køge Station kl. 09.00 og fra Hårlev Station kl. 09.20. Sejltur med ”Anemonen”. Vi oplever: Naturpark Maribosøerne, måske med syn af fiskeørne og havørne. Frokost i Bangs Have: 3 stk.
smørrebrød + vand/øl. Guidet tur i Maribo Domkirke. Turen slutter med kaffe/te og kage i Bangs
Have. Turen er ikke egnet for gangbesværede. Hjemkomst ca. kl. 17.30.
Max. 25 deltagere. Pris kr. 300,00 pr. person. Tilmelding til kontoret senest den 10. juni 2021.
Torsdag den 12. august: Middag og revy i Nykøbing Falster
Vores klassiske revytur med bus afgår fra Køge Station, Østre Banevej, kl. 15.35 og fra Hårlev Station kl. 15.55. På grund af COVID-19 afholdes middag og revy i Nykøbing F. Hallen, Nørre Boulevard 4A. Middag kl. 18.00 og revy kl. 20.00. Pris kr. 400,00 pr. person.
Max. 58 deltagere. Tilmelding til kontoret senest den 30. juni 2021.
Tirsdag den 28. september, kl. 10.30: Besøg på Diakonissestiftelsen, Peter Bangsvej 5B, Frederiksberg
Rundvisningen omfatter hospice, seniorboliger og et nyt sundhedshus. Vi får også indblik i planerne
for udviklingen af Diakonissestiftelsen. Varighed 1 ½ time. Frokost incl. øl/vand i kantinen.
Offentlig transport: Afgang fra Køge Station kl. 09.05, der er ca. 600 meters gåtur fra Fasanvej Station. Pris kr. 50,00 pr. person.
Max. 25 deltagere. Tilmelding til kontoret senest den 15. september.
Tirsdag den 26. oktober, 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 en let anretning.
Mødet slutter med et foredrag af globetrotter Kim Greiner, der fortæller og viser billeder. Han har
rejst verden rundt. Foredragets titel er: ”Bumletog fra Borup til Singapore”. Pris for deltagelse i spisning og foredrag er kr. 100,00 pr. person.
Tilmelding til kontoret senest den 12. oktober.

Vi forbeholder os retten til at aflyse arrangementer, hvis der ikke er deltagere nok.
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 betalingsansvarlige skal oplyses på tilmeldingslisten.

Information
Tilmelding til disse arrangementer starter den 7. juni 2021, 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
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.

Bjerggade 12, 4600 Køge

56 66 29 66

044@dlf.org

www.kreds44.dk

