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Referencer til dagsorden 

  

Kredsstyrelsen foreslår følgende til de enkelte punkter på dagsordenen: 

 

Pkt.1.  

A Konsulent i DLF Carsten Freundt.  

B. Forslag om forretningsorden er optrykt på side 3 

 

Pkt.3. Regnskabet for kredsen og Særlig fond er optrykt på side 8-11 

 

Pkt.6. Forslag til budget 2017 er optrykt på side 15 

 

 

 

 

Forslag til kredskontingent 2017 (uændret): 

Fraktion 1 og 2 medlemmer  kr. 47,00 pr. måned. 

Kontingentet er nedsat med kr. 200,00 i perioden 1. august 2013 til 31. juli 2017, hvor evt. konfliktlån afvikles, 

som følge af beslutning på ekstraordinær generalforsamling juni 2013. 

 

Pr. 1. august 2017 vil kredskontingentet derfor beløbe sig til kr. 247,00 pr. måned. 

Fraktion 4 medlemmer   kr. 30,00 pr. måned. 

Fraktion 6 medlemmer  kr. 16,00 pr. måned.  
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Forslag til forretningsorden 

 

1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent og et antal tillidsrepræsen-
tanter til at bistå dirigenten med stemmeoptælling. 
 

2. Kredsstyrelsens mødereferent optager beslutningsprotokol af mødet. 
 

3. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. 
Dersom beretningen indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til se-
nere afgørelse, udsættes afstemningen om den samlede beretning til efter be-
handlingen af disse punkter. 
 

4. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden op-
retholdes.  
Generalforsamlingens deltagere må rette sig efter dirigentens afgørelse. 
 

5. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan forman-
den og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg tildeles ordet, ligesom diri-
genten kan tillade en kort svarreplik. 
 

6. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren 
er dog undtaget denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 mødedeltagere kan stille 
forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere.  
Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere 
tildeles ordet. 
 

7. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten, der bestemmer i 
hvilken rækkefølge forslag og ændringsforlag sættes til afstemning. 
 

8. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvnf. dog vedtægternes § 14 
om vedtægtsændringer.  
Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Optælling kan begæres.  
5 mødedeltagere eller formanden kan begære skriftlig afstemning. 
Der afholdes dog altid skriftlig afstemning ved personvalg, hvis der er opstillet flere 
kandidater, end der skal vælges. 
 

9. Under forhandlinger kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et 
kort møde. 
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For 4 år siden var vi på trapperne til den konflikt, som 

KL og regeringen i fællesskab havde skrevet drejebo-

gen for på forhånd.  

Konflikten varede det meste af april måned 2013 og de 

af os, der var ansat på det tidspunkt, husker utvivlsomt 

stadig perioden. De seneste 4 år har vi også løbende 

været mindet om konflikten, idet de der optog kon-

fliktlån har afdraget på dette måned efter måned, 

mens der har været rabat på kontingentdelen til DLF.  

De der ikke var i konflikt har via konfliktkontingent bi-

draget til at genopfylde Særlig Fond, så vi som forening 

igen er polstrede til at kunne håndtere en konflikt, 

mens de der afstod fra at optage lånet, til gengæld har 

haft en rabat på 200 kr. hver måned i 4 år. 

Fra august 2017 og frem vil kontingentet igen normali-

sere sig på niveauet fra før konflikten, hvilket vil bety-

de, at sidstnævnte gruppe vil opleve det som en stig-

ning i ydelse til DLF, da den rabat de har haft i 4 år nu 

bortfalder. 

De øvrige grupper vil alle opleve ændringen som et 

fald i udgifter. 

Da vi i 2013 besluttede lånemodellen gav det anled-

ning til en del spørgsmål, da modellen var ukendt for 

de fleste, men på bagkant må det konkluderes, at mo-

dellen var den optimale løsning i en træls situation. 

Konflikter koster, uanset hvilken model man vælger, 

men med lånemodellen opnåede vi både, at forenin-

gen undgik at blive smadret økonomisk, og medlem-

mernes økonomiske bet blev begrænset. I runde tal 

har de 28 dages konflikt kostet hvert medlem i alt godt 

5.000 kr. over de sidste 4 år. 

I 2018 venter der igen overenskomstforhandlinger på 

det offentlige område og derfor vil vi også i april/maj 

invitere til medlemsdebat tre forskellige steder i kom-

munen for at drøfte med jer, hvilke overenskomstkrav 

I mener, DLF skal gå ind til OK18 med. 

 

Hedensted Kommune har i forbindelse med budget 

2017 endnu engang skullet spænde livremmen ind. 

Samlet skulle politikerne finde reduktioner for i omeg-

nen af 55 mio. kr., hvilket ikke kan gøres 

ubemærket i en kommune af vores størrelse. Alligevel 

bandt man fra politisk hold besparelsen sammen med 

udmeldingen, at det ikke måtte gå ud over serviceni-

veauet.  

Jeg må dog med tilfredshed konstatere, at politikerne i 

samarbejde med kommuneledelsen udmøntede bud-

gettet, så det kun i begrænset omfang berørte skoler-

ne direkte. Af vores øvrige medlemsgrupper blev PPR 

umiddelbart hårdest ramt. 

I MED-systemet har vi drøftet budget af flere omgange 

og i HovedMED har vi også haft et dialogmøde med 

PKØ (byrådets økonomiudvalg). 

Bortset fra økonomi har vi i det forgangne år i Hoved-

MED bl.a. arbejdet med at få lavet en opdatering af de 

personalepolitiske vejledninger, der  er i kommunen. 

Der ligger fx vejledninger vedrørende ansættelse, sam-

taler ved sygefravær, afskedigelse osv.  

Vi afklarede i forbindelse med arbejdet, at der er total 

enighed om, at vejledningerne SKAL overholdes. Det 

betyder, at den enkelte leder ikke efter forgodtbefin-

dende kan vælge til og fra i hvilke elementer af vejled-

ninger, de ønsker at følge, hvilket nogle steder var ble-

vet kutyme. 

I såvel HovedMED som OmrådeMED for Læring - Sko-

ler, har der været fokus på indsatsen omkring psykisk 

arbejdsmiljø, herunder tidspres. Vi har ikke løst denne 

udfordring, men arbejder videre på flere planer. Men 

nu må tiden være kommet til at rykke fra dialog til 

handling! På skoleområdet kræver det utvivlsomt, at 

man har politisk vilje til at kigge nærmere på især den 

store undervisningsmængde - om det sker lokalt eller 

nationalt er underordnet, men der skal handling til. 

Sygefraværet er generelt faldende på vores område, 

hvilket er glædeligt. Da fraværet steg efter Lov 409 

blev det forklaret med en stigning i kræfttilfælde og 

andre ikke arbejdsrelaterede sygdomme. Glædeligvis 

er dette tal mindsket, hvilket dog samtidig betyder, at 

faldet i fravær ikke kan tilskrives, at medarbejderne nu 

har vænnet sig til de forandringer, der ramte. 

Kontorberetning af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand 
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Inklusion eller… 

På vegne af DLF har Hedensted Lærerkreds under-

søgt inklusionsindsatsen I Hedensted Kommune eller 

indsatsen for elever med særlige behov, som det nok 

burde hedde. Uanset hvad vi kalder det, er det et 

område, der påvirker vores lærergerning hver eneste 

skoledag. Fokus er bevidst eller ubevidst blevet fjer-

net fra problemstillingerne efter at målet om en in-

klusionsprocent på 96 blev nået, og indsatsen på om-

rådet lader meget tilbage at ønske. 

I undersøgelsen tegner der sig et meget klart billede 

af de udfordringer lærerne står med til daglig.  

Nogle af de mest opsigtsvækkende resultater er: 

77 % har elever i deres klasse, der ikke får den støtte 

de har brug for. Problemstillingen bliver ikke mindre, 

da 57 % mener, at det ikke er muligt at få kvalificeret 

hjælp, når det behøves. 

Det fremgår også meget tydeligt, at skolerne ikke har 

en tydelig inklusionsstrategi og succeskriterierne er 

diffuse. 

Meget centralt står også, at kun 10 % af lærerne op-

lever, at der er taget højde for inklusionsindsatsen i 

forhold til planlægningen af deres opgaver. 

Hvordan kommer vi så videre herfra? Vi kunne starte 

med at kigge på den massive forskning, der er lavet 

på området.  Jeg havde fornøjelsen af at høre et op-

læg ved Janne Hedegaard Hansen (lektor på DPU), 

som tog udgangspunkt i at styrke indsatsen for ele-

ver med særlige behov. 

Hvad ved vi, der virker: 

 Eksklusion som forudsætning for inklusion. 

Et fællesskab kan rumme en høj grad af forskellig-

hed, men der vil samtidig være grænser for for-

skellighed for at sikre, at den sociale orden ikke 

bryder sammen. 

 

 

 Flerfaglighed er en forudsætning.  

Flerfaglighed defineres som forskellige fagperso-

ner, der sammen formulerer opgaver, mål og stra-

tegier ud fra de forskellige faglige perspektiver. 

Gruppen indeholder også psykologer og socialråd-

givere. 

Den moderne (inkluderende) skole kræver så me-

get viden og så mange forskellige kompetencer, at 

en enkelt lærer ikke kan repræsentere så store 

mængder af viden og kompetencer—kræver tid til 

samarbejde. 

 Co-teaching. 

 

Defineres som et samarbejde mellem en almen-

lærer og en specialist, der i fællesskab har ansva-

ret for planlægning, gennemførsel samt evalue-

ring af henholdsvis undervisningen og elevernes 

udbytte. 

 

 Ledelse er altafgørende i forhold til at lykkes. 

 

Sikre at ressourcepersoner er tilstrækkelig til-

gængelige og forankret på skolerne. 

Sikre de nødvendige organisatoriske forandrin-

ger: tid til planlægning, møder, diskussioner, 

evaluering m.m. 

Sikre administrativ støtte. 

Sikre at skolen har en tydelig strategi på området 

og skabe bevidsthed om den. 

 

Umiddelbart er ovenstående milevidt fra virke-

ligheden på vores folkeskoler her i kommunen. 

Tavsheden omkring området er påfaldende, men 

nok ikke så underlig, da der skal bindes mange 

ressourcer for at lykkes med, at skabe et opti-

malt undervisningsmiljø for elever med særlige 

udfordringer. 

Pædagogiske forhold af Carsten Nielsen, næstformand 
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Arbejdsmiljø 

Af Mette Damgaard Andreasen, kredsstyrelsen 

Som lærere har vi rigtig mange roller og skift i løbet 

af en dag, og vi bevæger os på mange arenaer både 

fysisk og mentalt. Vores hverdag er uforudsigelig og 

bærer præg af aktiviteter og problemstillinger, som 

vi ikke kan planlægge os ud af eller forudse. De man-

ge opgaver, der skal løses ”her og nu”, er oftest tids-

krævende og udfordrer os på tiden til at gøre under-

visningen spændende og varieret. Vi oplever dagligt, 

at vi har svært ved at nå at løse vores arbejdsopga-

ver tilfredsstillende, og da der tilsyneladende ikke 

tiltænkes folkeskolen flere ressourcer, er det uhyre 

vigtigt, at der prioriteres i de opgaver, vi skal løse. Vi 

er som lærere bevidste om, hvad vores kerneopgave 

er. Vi skal undervise eleverne, føre dem frem mod 

læring, dannelse og det videre liv og derfor vigtigst af 

alt - planlægge, gennemføre og evaluere undervis-

ningen. Men er der tid nok til det? Forventningerne 

ovenfra er høje, og på skolerne bliver vi stadig sat til 

at opfinde nye flagskibe og være med i diverse pre-

stigeprojekter samtidig med, at vi skal implementere 

en til tider ufuldstændig og omfattende lærings-

platform. Vi skal også lave målstyret undervisning og 

ikke mindst udfylde elevplaner, hvor ”Klar til læring” 

er i centrum for den sociale del af disse.  

Alt dette er opgaver, der belaster og udfordrer vores 

forberedelse og til tider gør, at vi må gå uforberedte 

til undervisning. Kerneopgaven må ikke drukne i lige-

gyldig dokumentation – bureaukratiske styringsværk-

tøjer gør ikke folkeskolen til et bedre sted at lære og 

gør ikke vores arbejde mere meningsfyldt. Vores mu-

lighed for at kunne forberede og levere god under-

visning – DET er meningsfyldt. 

Når vilkårene er, som de på nuværende tidspunkt er, 

så må fokus være at kæmpe for, at rammerne om-

kring vores undervisning bliver bedre.  

De vises sten? 

I kredsen har vi meget fokus på netop at forbedre 

rammerne – vi vil gerne prioritere fremme af ar-

bejdsglæde og trivsel. Et godt arbejdsmiljø er et fæl-

les ansvar, og derfor er det vigtigt at få styrket fæl-

lesskabet på arbejdspladserne. Samtidig er det cen-

tralt, at vi som lærere har indflydelse på vores arbej-

de, og at vi oplever, at vores arbejdsopgaver har en 

høj grad af mening. I den evaluering af vores Fælles 

forståelsespapir, som er blevet gennemført med en 

række besøg på alle kommunens skoler, har der væ-

ret fokus på netop opgavernes art. TR og AMR på 

skolerne har bidraget med vigtig information og har 

været med til at sætte fokus på, hvilke arbejdstimer, 

der kan betegnes som henholdsvis ”kolde” og 

”varme”. Rigtig mange skoler har nævnt, hvordan 

opgaverne til ”Program for læringsledelse” har fyldt 

meget, og at de ikke har været umiddelbart overfør-

bare i forhold til kerneopgaven. Når opgaver bliver 

lavet, blot fordi de SKAL laves, opfattes det ikke som 

meningsfyldt, og tiden går fra vores forberedelse. 

Enkelte steder er opgaverne blevet tilpasset, så de 

passer til virkeligheden, og her er opfattelsen af me-

ning større.  

Ligeledes nævnes ”Min Uddannelse” mange steder 

som dokumentation for dokumentationens skyld. 

Hvem er det i virkeligheden, der får gavn af de utalli-

ge ”klik”, der skal foretages i systemet, og samtidig 
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kan man stille sig selv spørgsmålet – er det kun de for 

undervisningen synligt opstillede mål, der er værdiful-

de, eller foregår der anden nyttig og ikke målbar læ-

ring, som nu nedgraderes i det læringsmålstyrede 

perspektiv? Og hvor skal tiden komme fra til at lære 

systemet ordentligt at kende? I Område-MED er læ-

ringsportalen og implementeringen af denne samt 

spørgsmålet om de ”kolde” og ”varme” timer bragt 

op som et tema, og det skal være med til at skabe 

oplysning i forhold til det fokuspunkt, der stadig ar-

bejdes med – nemlig arbejdspres.  

Ligeledes har vi været på rundtur på alle skoler som 

repræsentanter for Område-MED, hvor formålet var 

at skabe sammenhæng mellem den virkelighed, der 

opleves på de forskellige arbejdspladser og de tema-

er, som vi tager op i Område-MED. Samtidig ønskede 

vi med rundturen at styrke TR og AMR´s samarbejde 

og opfordre til, at de i fællesskab involverer kollegaer-

ne i at skabe et bedre arbejdsmiljø fx via MED-

systemet, hvor der kan arbejdes strategisk med ar-

bejdsmiljø. Det er vigtigt, at alle kender til mulighe-

den for at sætte aktuelle problemstillinger vedrøren-

de arbejdsmiljø på dagsordenen i netop MED-

systemet, således at vi i fællesskab kan øge den socia-

le kapital. Det er bl.a. her, vi har indflydelse, og her vi 

kan blive hørt. 

 For os har det været givtigt med disse møder. Vi har 

fået indblik i, hvad der aktuelt rører sig på de enkelte 

skoler og samtidig fået bekræftet, at det er de samme 

temaer, der går igen. Højdespringeren er, ikke overra-

skende, arbejdspres! 

Vi vil ikke prale af at have fundet de vises sten. Det 

ønskelige ville være, at vi fik tilført flere ressourcer og 

dermed kunne mindske arbejdsbyrden med flere 

hænder. Vi er dog nødt til at være realistiske og arbej-

der derfor målrettet og med små skridt for at forbed-

re arbejdsmiljøet for lærerne. Der skal gøres noget 

ved arbejdspresset, og vi skal have sammenhængs-

kraften genetableret. Vi har som lærere brug for at 

have indflydelse, vi har brug for at pædagogiske dis-

kussioner og refleksioner igen bliver noget, vi har tid 

og overskud til. Den sociale kapital skal værdisættes 

som konkret indsats – og det skal vi gøre i fællesskab. 
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HEDENSTED LÆRERKREDS, kreds 116 

 Driftsregnskab for perioden 1.1 - 31.12 2016 
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Ved afslutningen af regnskab 2016 kan vi konstatere, at i modsætning til sidste år, blev resultatet et lille plus. 

Går man dybere ned i tallene i regnskabet, er der flere forklaringer på dette resultat. 

På indtægtssiden kunne vi ikke opnå den i budgettet forventede kontingentindtægt.  

Jeg må konstatere, at selvom medlemstallet er ret stabilt, så kom der fra Hovedstyrelsen i juni en ændring ift. kon-

tingentet for de nye medlemmer. 

Det er efter min opfattelse årsagen til, at budgettet på denne post ikke holdt. 

Kredsstyrelsen holder hele tiden fokus på ansatte ikke-medlemmer på arbejdspladserne, og vi må desværre konsta-

tere, at der er flere, der vælger DLF fra i disse år, noget der var helt utænkeligt for år tilbage. 

En opgørelse i efteråret 2016 viste os, at blev alle de ansatte, der ikke er medlem en del af fællesskabet, så ville vo-

re årlige kontingent indtægt i kredsen være ca. kr. 100.00,00 højere. 

Det bemærkes også på indtægtssiden, at kursreguleringen i 2016 har været positiv. 

På udgiftssiden er der i 2016 ikke brugt så mange penge på vores tillidsrepræsentanter.  

Det er ikke fordi, vi har sparet på dette område, og der er også i 2016-17 fire tillidsrepræsentanter i gang med 

grunduddannelsen, der medfører udgifter via AKUT bidraget, så en nærmere forklaring på denne kontos mindre 

udgifter i 2016 er ikke ligetil. 

KSØ-kurset som TR og kredsstyrelse tilbydes i april måned hvert år var i 2016 billigere end tidligere år, og vi har også 

i juni måned haft en temadag for vores TR med konsulenter fra DLF, hvor TR var frikøbt en del af dagen. 

Men netop det, at det var en tirsdag, hvor der er TR tid fra kl. 13 betød, at denne dag ikke gav os de store udgifter.  

Kommentarer til regnskab 2016 
Af Jann Besenbacher, kredskasserer 
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Repræsentationer:  
 

Hedensted Lærerkreds er pt. repræsenteret følgende steder (dertil kommer en række forskellige arbejdsgrup-

per af kortere varighed): 

 

Danmarks Lærerforenings kongres: 

Samles ordinært en gang årligt og er DLF’s øverste myndighed. 

Delegerede: Ole Bjerre Martinussen og Carsten Nielsen 

 

Kredssamarbejdet Østjylland (KSØ): 

Forpligtende samarbejde mellem kredse under Danmarks Lærerforening (Aarhus, Horsens, Silkeborg, Randers, Favr-

skov, Skanderborg-Odder, Djurs og Hedensted). 

Rep.:- KSØ (overordnede forhold): Ole Bjerre Martinussen og Carsten Nielsen 

- Arbejdsmiljø: Mette Damgaard Andreasen 

- Pædagogisk udvalg: Carsten Nielsen 

- Kursusforum: Kaspar Væver (pr. 1/2 2017 indtrådt som barselsvikar for Ane Morell Lodberg Høj) 

 

Hedensted Kommunes HovedMED: 

Kommunaldirektør, chefer, repræsentanter for hovedorganisationerne og arbejdsmiljørepræsentanter. 

Rep.: Ole Bjerre Martinussen, næstformand, udpeget af FTF. 

 

OmrådeMED, Læring, skoler: 

Chef for området, lederrepræsentanter, repræsentanter for de faglige organisationer og arbejdsmiljørepræsentanter. 

Rep.: Ole Bjerre Martinussen (næstformand), Carsten Nielsen, Mette Damgaard Andreasen og Inger 

Løvstad. 

 

FTF-kommunegruppe 

Samarbejde med de øvrige faglige organisationer hørende under FTF. 

Rep.: Ole Bjerre Martinussen 

 

Partsudvalg vedrørende kompetenceudvikling 

Kommunalt udvalg med repræsentanter fra Afd. for Læring, BUPL, Skolederforeningen og Hedensted Lærerkreds 

Rep.: Carsten Nielsen 

 

Styregruppe vedrørende læringsledelse 

Kommunalt udvalg med repræsentanter fra Afd. for Læring, BUPL, skolelederne og Hedensted Lærerkreds 

Rep.: Carsten Nielsen 

 

”Kvartalsmøder”  

Faste møder 4-6 gange årligt med chefen m.fl. fra Hedensted Kommunes Afd. for Læring, skoler, 

Rep.: Ole Bjerre Martinussen, Carsten Nielsen og Jann Besenbacher. 
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Hilsen til forårssolen 

 

Det er forår. Alting klippes ned. 

Der skæres i buskadser og budgetter. 

Slut med fordums fede ødselhed. 

Vi begynder at træne til skeletter. 

Jeg blir fem år ældre ved hvert indgreb 
i min pung, 

men når forårssolen skinner, 

blir jeg ung. 

 

Lad kun falde, hvad der knap kan stå 

Men i så fald sku’ jeg altid komme 
kryv’nde, 

hver gang skatten gir sig til at flå 

mine sidste mønter fra mig hver den 
tyv’nde – 

jeg blir tom i hjernen, træt og tung i 
sjæl og krop, 

men når forårssolen skinner  

står jeg op! 

 

Og jeg fægter med min sparekniv. 

Men den skraber bare hult i sparegri-
sen. 

Der er ikke meget tegn på liv. 

Selv i vinter var der dog en ko på isen. 

Jeg har længe næret en istap ved min 
barm, 

men når forårssolen skinner 

blir jeg varm! 

 

 

 

Solen skinner på fallittens rand. 

Derfor denne dyrekøbte randbemærk-
ning: 

Der er caries i tidens tand. 

Dens emalje trænger voldsomt til for-
stærkning! 

Snart skal jeg og mine sidste tænder 
skilles ad, 

men når forårssolen skinner 

blir jeg glad! 

 

Tag da kun min sidste spinkle mønt. 

Livets sol er min den sidste del af livet, 

for som solfanger er jeg nu begyndt 

at forstå, at Alt og Intet er os givet. 

Og en gang går solen sin runde uden 
mig 

men når forårssolen skinner 

lever jeg.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst og melodi: Benny Andersen 
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Der går gennem tiden en strømning, som ikke kan dø, 

af arbejdets sang og af tankernes spirende frø. 

Hvert et slægtled skal finde sin vilje, sit håb og sin tro 

- finde vejen derhen hvor dets fremtid og lykke kan gro. 

 

Vi står ved en vanskelig front i den stadige kamp, 

som ikke kan vindes ved magt eller støvlernes tramp, 

- som kræver det daglige valg: Vil du tage en strid 

for at menneskets værdighed stadig kan præge vor tid. 

 

Vil du møde de børn af vor tid som har fremtiden med, 

i tro på at børnenes drøm kan bli’ virkelighed. 

Vil du søge den stærke syntese af fremtid og arv, 

hvor ideernes flugt kan forenes med hverdagens krav. 

 

Der er meget som splitter i tiden og vejen er lang. 

Der er kræfter som truer selv arbejdets brusende sang. 

I en brændende verden, hvor mennesker sulter ihjel, 

kan vi vise, vi alle har ansvar for mer’ end os selv. 

 

Lad os glæde os over det udsyn, vort arbejde gi’r 

ved en daglig forening af gamle og nye værdier. 

Vi har skabt Danmarks Lærerforening så lad os stå ved: 

Der hvor menneskets værd bli’r forsvaret må vi være med. 

 
 
 
 

Tekst og melodi: Gudmund Auring 
 
 

FORENINGSSANGEN - I tidens strøm 
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Kredskontor : 
Niels Espesvej 10 

8722 Hedensted 

Telefon: 31 32 33 34 

Fax: 31 32 33 35 

E-mail: nogen@example.com 

Hedensted 

Lærerkreds 

Firmaslogan eller -motto 

Besøg vores hjemmeside: 

www.dlf116.dk 

Kredsstyrelsen: 
 

FORMAND 

Ole Bjerre Martinussen, Koldingvej 176, 7100 Vejle 

Mail: obma@dlf.org Tlf. 60 24 14 79 

Redaktør af nyhedsbrevet 

 

NÆSTFORMAND 

Carsten Nielsen, Vævergade 24, 7150 Barrit 

Mail cabn@dlf.org Tlf. 53 57 90 57 

 

KREDSSTYRELSESMEDLEMMER 

Mette Damgaard Andreasen, Baldersgade 14C, 8700 Horsens 

Mail: mdan@dlf.org Tlf. 30 49 21 18 

 

Kaspar Væver, Skovbrynet 12, 8763 Rask Mølle 

Mail:  kaspar.vaever@skolekom.dk  Tlf. 28 51 10 50 

(Pr. 1/2 2017 indtrådt som barselsvikar for Ane Morell Lodberg Høj) 


