
 

 

  

 

 

 

Horsensegnens 

lærerpensionister 

Kreds 110 og 116  
 

 

 

 

 

 

PROGRAM  

Efterår  2018 



 

 

 

 

Tur til Samsø 

 

 

 

Torsdag den 6. september 2018 

 

7.50 Afgang fra Hedensted (Hedensted Centret). 

8.10 Afgang fra Horsens (Forum Horsens). 

På færgen er der kaffe og rundstykker.  

1. Øens nordligste punkt, hvor vi holder en kort pause med mulighed for en gåtur.  

2. Nordby. Gåtur i byen og frokost på byens lokale bryghus.  

3. Besøg på virksomheden Samsø Bær 

4. Der køres tilbage til færgen via øens sydlige del.  

18.15 Afgang fra Samsø med færgen.  

19.45 Ankomst Horsens (Forum Horsens). 

20.05 Ankomst Hedensted (Hedensted Centret). 

 

Pris pr. person:  

Medlemmer 250 kr.  

Ikke medlemmer 300 kr. 

 

Deltagerantal  max. 58 

Tilmelding og betaling: Horsens Lærerforening senest d. 27. august.  

 

Guide og medarrangør er Bente Drammestrup  

Knud Gylding Jørgensen 40801484 



 

 

 

 

CAFE  HACK 

 
 
 
ONSDAG   D. 10. OKTOBER 
Kl.  10.45 – 13.15   ( dørene åbner kl. 10.30 ) 
 
 
Hvilke gæster der kommer på besøg hos Søren Dahl denne dato ved vi først ca. 1 måned 
inden optagelsen. Når vi kender gæsterne sender vi en mail til deltagerne. 
 
 
Pris pr. person 
 
Medlemmer  150   kr. 
Ikke medlemmer  250   kr. 
 
Deltagerantal  max.  35  personer 
 
Prisen pr. gæst inkluderer følgende 
 

• Entreen 
• Velkomstdrink ”bobler” 
• Kaffe/the 
• Frokost 
• En genstand til frokosten 

 
Transporten er ikke inkluderet i prisen. 
Man sørger selv for transporten. 
Efter tilmeldingen udsender vi en deltagerliste, så man kan aftale samkørsel. 
 
TILMELDING  SENEST  D. 16. AUGUST 
 
Optagelserne foregår på Cafe Hack – Teatergade 1 - 8000   Århus C 
Læs mere om cafeen på www.cafehack.dk 
 
Arrangør : Jens Peter Jessen 24966811 



 

 

 

Julefrokost med musik og sang 
 
 

Torsdag den 29. november kl 11.30 
 
OASEN Sognegårdsvej 3, 8700 Horsens 
 
Kl. 11.30 til 13 underholder Helge Teglgård med ”Hjerternes Fest”: 
 
Vi vil stemme sindet og forberede os på den mest højtidelige kristne højtid vi stadig er fælles 

om: julen! For nok er julen hjerternes fest – men det kan også være en ensom tid for de 

ensomme – vi synger jo ”ind under jul hvor er det trist” – og det kan være en kilde til 
konflikt i familien om der skal and eller gås på bordet for at holde traditionerne i hævd.  
For at ramme den helt rette stemning trakterer vi med Johannes Møllehaves juleevangelium, 

Jeppe Aakjærs nisse-og troldehistorier, Halfdan Rasmussens fantastiske julekalender og 

Peter Plys’ digt om sne. Og ikke mindst drysser vi ud over det hele de bedste og mest kendte 

sange og salmer. Nogle af de allersmukkeste sange hører netop julen til, fordi de beskriver 

vendingen fra mørke til lys og livets sejr over døden. Samtidig trækker nogle af sangene også 

linjer tilbage til den førkristne solhvervsfest, som stadig sætter stærke aftryk på julen. Der 

skal være mad og drikke nok!  
Med al denne fryd og fred i ord og toner når vi frem til at kunne synge med 

overbevisning: ”så kommer jul!” 
 
Kl. 13 er der julefrokost incl. kaffe.  Drikkevarer er ikke med i prisen. 
 
Medlemmer  200,- kr 
Ikke-medlemmer 250,- kr 
 
Tilmelding til Horsens Lærerforening senest d. 15.11.2018 
 
Arrangør   Kirsten Teglgaard Madsen 
   Kjeld Jensen 
   tlf. 28550839 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

Læg mærke til følgende: 
 
Bemærk angående tilmelding og betaling: 
 

Der er først mulighed for tilmelding fra  
MANDAG d. 13.8.2018 fra kl. 9:00. 

 
Alle tilmeldinger sker til Horsens Lærerforening på tlf. 7564 8191. 
Vi gør opmærksom på, at der kan være kø på telefonen, så vi beder om jeres tålmodighed. 
Der er kun telefonisk tilmelding, og man kan kun tilmelde sig selv og evt. 
ægtefælle/samlever eller et andet medlem af foreningen. 
 
Betaling sker senest en uge efter den telefoniske tilmelding på 
kontonummer:  reg. 1685 konto 3226939805 
 
Vigtigt: 
Ved indbetaling oplyses: 
1/ Dit navn 
2/ Kreds 
3/ Antal tilmeldte 
4/ Om evt. tilmeldte ægtefælle/samlever er medlem eller ej 
5/ Hvilket/hvilke arrangementer, der tilmeldes. 
 
Har du ikke mulighed for at betale elektronisk, kan du ringe til Kjeld Jensen tlf 28550839 for 
en aftale. 
 
Hvis du bliver forhindret i at møde efter din tilmelding, bedes du melde afbud senest 3 dage 
før arrangementet, ellers vil du skulle betale alligevel. 
 
Mvh udvalget 
Jørgen Menné 
Knud Gylding Jørgensen 
Jens Peter Jessen 
Kirsten Teglgaard Madsen 
Kjeld Jensen 

 


