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   Seniororientering 2. halvår 2022 

 
 

Bredehus kan ikke længere holde prisen, så vi har lavet en aftale, 

som både vi og Bredehus har det godt med. 

To stykker godt smørrebrød + en genstand samt kaffe og småkage 

til 150 kr. 
 

Udflugt til Kunstmuseet Brundlund Slot  

 torsdag d. 22. september 
 

 
 
Brundlund slot blev opført i 1400-tallet til at huse Aabenraa 
bys administration. Efter mange ombygninger danner de 

mange tårnrum en unik ramme for kunsten i  dag. 
Kunstmuseet Brundlund slot har en rig samling værker med 

hovedvægt af sønderjyske kunstnere. C.W.Eckersberg og 

Franciska Clausens avantgardekunst, er sam-

men med en stor samling skulpturer i slotsha-
ven en spændende kulturoplevelse. 

Kaffe og lagkage indtager vi på Brundlund Slot 
 

 
 

VEJLE LÆRERKREDS 

Seniorafdelingen, fraktion 4 

Langelinie 64, DK 7100 Vejle.  

 

Vi kører fra Papugas p- plads  

Lundahl Nielsens vej kl. 13.00 

Brundlund slot fra kl. 14.00 –

17.00  

Hjemkomst ca. kl. 18.00  

Ankomst og rundvisning  

v/en af museets inspektører.          

Løbende udstillinger:   

-Ragna Wehding: Cyklus               

Hjemme og ude –  

-male og tegnekunst 
 

Pris: 250 kr        Mobile pay 541168           
Tilmelding senest tirsdag d. 6. september 
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Torsdag d. 13. oktober kl. 12:00 – 15:30 på Bredehus 
 

Naver Jens Pflugmacher 

En interessant del af Europæisk   kulturhistorie. 
Drevet af eventyrlyst og med sit håndværk og  en bylt på 

ryggen som bagage gik Jens Pflugmacher I årene fra 1998 – 
2003 på valsen fra Tyskland gennem en 

række europæiske 

lande – og til slut til 
Grønland. Jens 
Pflugmacher vil fortælle 

om, hvordan man i det 
21. århundrede kan 

rejse på den måde, om 
hvorfor tøjet ser ud, som det gør, og 
hvordan navere arbejder og tjener 

penge.  
 

   Pris 150 kr.                               Mobile pay 541168     
  Tilmelding til kredskontoret gerne fredag d. 7. og            
allersenest mandag d. 10. oktober 
 

 

 

OBS: Lærerkalenderen 2022/2023 – kr. 20,00 - kan hentes på 

kredskontoret eller udleveres på sommerturene. Vi har nok, så der 

skal ikke reserveres.  

 

Frokostmøderne afholdes på Hotel Bredehus,  

Kirkegade 25, Bredsten  

Med i  prisen er lækkert smørrebrød m. vin/ øl/ vand & kaffe.  

Vi får altid en god behandling, et velegnet lokale og højttaleranlæg 
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IBEN MONDRUP  

Tirsdag d. 8. november kl. 12:00 på Bredehus 
 

Iben Mondrup (f. 1969) er opvokset på Grønland og er både 

forfatter og billedkunstner.  

Med romanen ”Godhavn” fra 2014 fik hun sit folkelige gen-

nembrud, og bogen indbragte hende DR Romanprisen 2015.  

I 2016 udkom ”Karensminde”, som Mondrup fik Blixenpri-

sen for.  

I 2018 udkom ”Vi er brødre” og i 2020 bestselleren ”Tabita”, 

der i 2022 blev efterfulgt af romanen ”Vittu”, som begge er 

blevet meget og rosende omtalt i bl.a. P1’s litteraturprogram. 

 Vi er meget glade for at kunne præsentere Iben Mondrup for 

vores medlemmer! 
 

Pris: 150 kr. Mobile pay 541168 

Tilmelding til kredskontoret senest torsdag d. 3. november. 
  

Seniorudvalget: 

      Bent Rasmussen      61 67 56 34 

                          Wilhelm Bahnsen  

Stine Preston  21 78 29 03      

      Lis Ajer       40 93 15 48 
 

 

 

Forfatteren Iben 

Mondrup kommer 

til Hotel Bredehus 

tirsdag 8. november 

2022 
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Julemødet torsdag d. 1. december 2022 
 

 

 

 

Sognepræst Henrik 

Skoven vil fortælle om den lille kirke i Smidstrup-Skærup 

sogn; vi skal synge nogen af julens sange og høre juleevan-

geliet 

Kl. 11:45 kører vi til Hotel Bredehus, Kirkegade 25, 7182 

Bredsten, hvor julefrokosten er klar kl. 12:15.  

Dejlig mad, julesange og – måske – en julehistorie. 

Deltagerpris: 200 kr.  

Tilmelding senest torsdag d. 24. november 
 

 

 

Vedr.  tilmelding og evt. framelding! 

Tilmelding og evt. betaling til Sonja på Kredskontoret: tlf. 

75 82 96 33  eller  soma@dlf.org. Mobile pay 541168 

Bruger du mail får du fremover information på mail. Fra-

melding skal ske senest 4 dage før arrangementet, da vi el-

lers hæfter for betalingen. Ved manglende framelding kan 

betalingen ske efter aftale med kontoret. 
 

   Kredskontorets åbningstid     Mandag – torsdag: 09.00 – 15.00 

                                       Fredag:  09.00 – 14.00 

   Kredsens hjemmeside:         www.vejlelaererkreds.dk 

Kl. 11.00 mødes vi i 

Skærup Kirke  

(af nogle lokale kaldet 

Skærup Domkirke), 

Skærup Kirkevej 3B,  

7080 Børkop 
 

 

mailto:soma@dlf.org
http://www.vejlelaererkreds.dk/

