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  Lærerkreds 44  
Køge og Stevns 

    
 

Køge den 26. oktober 2021 
 

 

OBS!!  
Tilmelding til disse arrangementer kan tidligst ske  

Tirsdag den 2. november 2021, kl. 11.00 
til kredskontoret på telefon 56 66 29 66 

 
 

Program november 2021 – januar 2022 
 
Tirsdag den 23. november: Middag og teater i København 
Buffet på restaurant Hong Cheng kl. 18.00. Herfra går vi ca. 10 minutter (ca. 750 m) til Teater Re-
publique, hvor vi skal se ”1001 nat”. Den klassiske historie om den unge kloge Shahrazads plan for 
at undgå døden ved at fortælle en historie, som ikke afsluttes. Kongen må derfor lade hende leve 
for at høre fortsættelsen.  
Bustransport: Afgang fra Hårlev Station kl. 16.25, afgang fra Køge Station, Østre Banevej, kl. 16.45. 
Max. 30 deltagere. Pris kr. 250,00 pr. person. Tilmelding til kredskontoret senest tirsdag den 16. 
november 2021. 
 
Torsdag den 9. december, kl. 12.00 – 17.00: Julefrokost på Hårlev Kro 
Vores klassiske julefrokost med dejlig mad og aktiviteter. Drikkevarer for egen regning. Medbring 
en pakke til pakkeleg værdi ca. 30 kr. 
Transport Østbanen: afgang fra Køge Station, mod syd kl. 11.33; afgang fra Store Heddinge Station 
mod nord kl. 11.25.  
Ubegrænset antal deltagere. Pris kr. 175,00 pr. person. Tilmelding til kredskontoret senest onsdag 
den 1. december 2021.  
 
Lørdag den 29. januar 2022: Rundvisning ”bag kulissen” i DR-Byen 
Vi mødes i hovedreceptionen, Emil Holms Kanal 20, kl. 13.45.  
Kl. 14.00 serveres kaffe/te og dagens kage. Rundvisningen starter kl. 15.00, og den varer ca. 75 
min. Turen er ikke egnet for gangbesværede. Transport S-tog: Afgang fra Køge Station kl. 12.37, 
evt. selvtransport.   
Max. 25 deltagere. Pris kr. 100,00 pr. person. Tilmelding til kredskontoret senest torsdag den 20. 
januar 2022.  
 
Vi forbeholder os retten til at aflyse arrangementer, hvis der ikke er deltagere nok. 
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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 2. november 2021, kl. 11.00 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:  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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