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  Lærerkreds 44  
Køge og Stevns 

    
 

OBS!!  
Tilmelding til disse arrangementer kan tidligst ske  

fra tirsdag den 29. november 2022, kl. 11.00 
til kredskontoret på telefon 56 66 29 66 

 

 

Program december 2022 – marts 2023 
 

Tirsdag den 6. december 2022: Julefrokost på Haarlev Kro, kl. 13.00  
Hårlev Stationsvej 1, 4652 Hårlev 
I år har vi valgt at spise og feste på Haarlev Kro. 
Programmet kender I. Vi synger nogle sange – har en lille leg, hvor man kan vinde store præmier – 
PAKKELEG – (Husk at medbringe en gave til ca. 30 kr.). 
 
Selve frokosten består af de herligste julespiser, så som sild, lune fiskefileter, sylte, blodpølse, kage 
med høns (tarteletter), ris al mande og meget mere. Hele herligheden med det gode muntre selskab 
får I til det beskedne beløb af 250 kr. pr. person.  
 
Tilmelding til kontoret foregår fra den 29. november, og sidste frist er den 2. december. 
(Har du spørgsmål, eller bliver du forhindret efter du har tilmeldt dig, så ring til Mogens Tranders på 
31344150). 
 
Der er selvtransport: Afgang med tog fra Køge Station til Hårlev kl. 12.32.  
 
Tirsdag den 24. januar 2023: Tur til Rosenborg Slot, kl. 11.00    
Øster Voldgade 4A, 1350 København 
Årets første arrangement er en guidet tur på Rosenborg Slot. Det er Danmarks smukkeste slot med et 
overdådigt interiør. På slottet opbevares også kronregalierne. 
 
Der er selvtransport. Der afgår et tog kl. 09.55 fra Køge Station. (Anne står og tager imod). Vi er 
fremme, så der er tid til at gå de 600 meter fra Nørreport Station til slottet, eventuelt toiletbesøg 
samt anbringe evt. tasker (må nemlig ikke medbringes på slottet) og overtøj i garderoben. 
 
Prisen for turen er kr. 70,00 pr. person og der er max 25 deltagere.  
 
Tilmelding til kontoret foregår fra den 29. november, og sidste frist er den 17. januar. 
(Har du spørgsmål, eller bliver du forhindret efter du har tilmeldt dig, så ring til Mogens Tranders på 
31344150). 
 

Vi forbeholder os retten til at aflyse arrangementer, hvis der ikke er deltagere nok. 
 
Traditionen tro er der ingen arrangementer i februar. Dato og indhold for årsmødet i marts vil 
komme senere. 
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Tilmelding til Kreds 44’s arrangementer 
 
Tilmeldingsregler:  
Det er kun muligt at tilmelde sig selv plus én ledsager. 
Ved tilmelding beder vi dig oplyse navn samt telefonnummer på både dig selv og eventuel ledsager.  
 
Tilmelding er bindende! Ved afbud opkræves betaling, hvis foreningen har udgifter forbundet med 
afbuddet. 
Du kan kun tilmelde/afmelde dig et arrangement ved at ringe til kredskontoret på tlf. 56 66 29 66. 
 

Information 
 

Tilmelding til disse arrangementer starter tirsdag den 29. november, kl. 11.00 til 
kredskontoret. 
 

Ved tilmelding beder vi dig oplyse navn samt telefonnummer på dig selv og eventuel ledsager. (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 og dato for arrangementet 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  Henning Jakobsen 28 60 48 04 
Anne Karlsson: 29 60 22 12 
 
Kreds 44 har en hjemmeside. Her kan man se det aktuelle program, aktivitetsudvalgets medlemmer og en om-
tale 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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