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Undervisningsministeren/regeringen:

Ny Nordisk skole blev lanceret i oktober 2011 og udfoldet i løbet af for-
året blandt andet med medvirken af DLF´s næstformand Dorte Lange.
Det resulterede i, at skoler kunne tilmelde sig projektet: Krav: 85 % af de
ansatte skulle „godkende“ projektet og tre forskellige institutioner skulle
gå sammen. I Slagelse kommune er Hvilebjergskolen, Antvorskov Skole
og Søndermarksskolen tilmeldt.

Regeringens reform af folkeskoleloven - Gør en god skole bedre - blev frem-
lagt i efteråret 2012. Hovedpunkterne er:

• Eleverne skal have en sammenhængende, mere spændende og aktiv
skoledag, som betyder, at indskolingen skal være i skole i 30 timer
om ugen, mellemtrinnet 35 timer og udskolingen 37 timer.

• Mere undervisning i dansk og matematik
• Aktivitetstimer med lærere og pædagoger.
• engelsk i første klasse. Mere og bedre undervisning i de praktisk/

musiske fag. Valgfag fra 7. klasse.
• Mere anvendelse af IT.
• Fokus på udskoling.
• Bedre efteruddannelse af lærere.

Danmarks Lærerforening oplever sig overhovedet ikke inddraget i reform-
forslaget, derfor lancerede DLF pjecen Sammen gør vi en god skole bedre
som et modforslag før jul.
Den beskriver, hvordan der kan skabes en mere sammenhængende sko-
ledag og samtidigt skaffe eleverne flere undervisningstimer ved, at det er
elevernes undervisning, der er styrende og ikke skolens ringetider. Med
et sådant sammenhængende undervisningsforløb er lærerne parate til at
undervise 25 timer om ugen og her udover stå for nogle af elevernes
aktivitetstimer.

Overenskomstforhandlingerne 2013

Med den snævre ramme for forhandlingerne kan DLF´s krav sammen-
fattes til :LØN – LØN – LØN.
KL´s krav kan sammenfattes i regelforenklinger og mere lokalt råderum
både på løn og arbejdstid. Konkret for lærerområdet vil det betyde:

• Der skal ikke være centrale eller lokale bestemmelser om en
sammenhæng mellem undervisning og forberedelse = ingen faktor.

• Der skal ikke være et maksimalt undervisningstimetal for lærere.
• Der skal ikke være regler om grænser for tilstedeværelse eller antallet

af arbejdsdage.
• Der skal ikke være regler om nedsat arbejdstid for lærere, der er fyldt

60 år = ingen aldersreduktion.

Danmarks Lærerforening har tre principper for lærernes arbejdstidsaftale,
som vi forsøger at forfølge i forhandlingerne:

Skriftlig beretning 2012
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• Der skal være et maksimalt undervisningstimetal for en lærer.
• Der skal være en beskrevet sammenhæng mellem tiden til

undervisning og tiden til opgaver i tilknytning til undervisningen =
forberedelse. I dag udtrykt i en omregningsfaktor.

• Der skal være et professionelt råderum for den enkelte lærer.

Holder man DLF´s principper op overfor KL´s krav, kan man let se, at
forhandlingerne er på konfliktkurs. Når man betænker, at KL´s kravs gen-
nemførelse er en forudsætning for gennemførelsen af regeringens reform
af folkeskolen, har DLF for alvor fået en pistol for panden! Det er en helt
uhørt regeringsindblanding i overenskomstforhandlingerne, og det læg-
ger gift ud for den danske forhandlingsmodel!

Danmarks Lærerforening

DLF igangsatte i efteråret en landsdækkende kampagne i dag-blads-
annoncer, elektroniske medier, formandsmøder, regionale TR-møder,
klubmøder og udarbejdelse af baggrundsmaterialet for at vende folke-
stemningen til vores fordel i relation til en reform af folkeskolen.

Kampagnen havde 4 budskaber:
• Max 24 elever i klassen.
• At alle elever skal sikres et timetal, der mindst svarer til det nuvæ -

rende vejledende timetal.
• At alle elever har ret til at blive undervist af en lærer, der er uddannet

i faget.
• At der skal sættes tid og ressourcer af til inklusion af elever med sær-

lige behov.

Kampagnen havde til sigte at give lærernes holdning til kende i debatten
om folkeskolen. Danmarks Lærerforenings bud bygger på den viden, vi
har om, hvad der styrker elevernes udbytte af undervisningen og styrker
forældrenes opbakning til folkeskolen. Danmarks Lærerforening har vi-
den og klare holdninger til, hvordan vi kan forbedre elevernes skolegang,
og vi har viljen til forandring. Og det skal foregå i dialog om, hvordan
fremtidens folkeskole skal se ud.
Kampagnen førte også til aktivitet på skolerne og i kredsstyrelsen, samt
deltagelse i et af medlemsseminarierne, hvor Kreds 54 var repræsenteret
på Sørup Herregaard.

Slagelse Kommune

Budget 2013.
Før sommerferien så udsigterne for budget 2013 tilforladelige ud. Men da
alt blev regnet igennem henover sommeren, manglede der 155 mio. kr.
for at budgettet kunne komme i balance. Det betød igen omfattende be-
sparelser, hvor skoleområdet skulle bærer ca. 15.2 mio. kr. især fordelt på
omstrukturering af den vidtgående specialundervisning, nedlæggelse af
stillinger i PPR og en genforhandling af lærerarbejdstidsaftalen. Skole-
området blev tilført i omegnen af 29 mio. kr. ved forøgelse af rygsækkene.
Skoleområdet har mistet 141 lærerstillinger fra august 2009 til august 2012.

Skriftlig beretning 2012
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Det skal sammenholdes med, at skolerne samlet kommer ud med et over-
skud i 2012 på 19 mio. kr. Må vi bede om en mere intelligent styrings-
model.
Desuden indeholdt budgettet en nedsættelse af puljen til seniorordninger
og en halvering af budgettet til frikøb af fællestillidsrepræsentanter.

Kommunernes Landsforening indgik et Partnerskab om lærernes arbejds-
tid i Slagelse kommune i 2012. Rapporten var tynd og resultat var forud-
sigeligt:

• Lærerne undervisningsandel er helt på gennemsnittet – med naturlig
variation.

• Der er forskelligt tidsforbrug til andre opgaver.
• Konklusionen var alligevel, at lærerne skulle kunne undervise lidt mere

svarende til ca. 8 lektioner om året pr. lærer. Det blev indarbejdet i
budgettet, men skal senere forhandles med kredsen.

Hovedudvalget.
I hovedudvalget har der været afholdt 14 møder. Mange af dem drejede
sig om den økonomiske situation i kommunen, men der blev også plads
til at behandle andre punkter:
Telefonpolitik, sygefravær, fri- og mærkedage, dialogbaseret aftalestyring,
sundhedspolitikken, ændring af Falch Healthcare aftalen, stress, APV,
Social kapitel, ændret organisationsstruktur, ændring af senioraftalen,
akut- og løntilskudsjob, fleksibel efterløn, det kompetente arbejdsliv, kom-
munikation og ny rygepolitik. Endelig blev der også lavet en ny MED-
aftale.
Desuden har der været afholdt en TR-konference og møder med økono-
miudvalget i kommunen.

Sektorudvalget for skole.
• Formanden i sektorudvalget blev ændret fra Lena Lund til Vini

Lindhardt, da Byrådet besluttede at afskedige Lena som skolechef.

• ·Drøftelse af de tekniske vilkår på skolerne i forhold til at kunne leve
op til kravene om at bruge IT i undervisningen. Drøftelserne havde
baggrund i den organisatoriske ændring, der skete, da Skole-IT blev
overflyttet til IT- afdelingen i Slagelse. Oplevelsen på skolerne var og
er, at vejen til at få tilrettet og installeret nyt grej er meget lang. Nu er
der givet tilsagn om, at IT-Rådet vil blive inddraget som sagkyndige.

• ·APV og Trivselsmåling på skolerne. Efter flere forsøg lykkedes det
at få spørgeskemaer ud til de fleste ansatte. Herefter var opgaven at
læse resultaterne i det elektroniske system Obisoft og lokalt på sko-
lerne at få prioriteret indsatserne og iværksætte handlingsplaner. De
første faser var ikke uden problemer, men nu burde alle skoler have en
handlingsplan, som der så skal arbejdes efter.

• ·Social Kapital blev iværksat som et samarbejde mellem kredsen og
Slagelse Kommune. Alle deltagere i de indledende møder blev

Skriftlig beretning 2012
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overbevist om, at det at have en arbejdsplads med en stor social kapi-
tal har stor betydning for produktivitet og ydeevne. I en tid med knappe
resurser er det vigtigt, at skolerne yder bedst muligt.

• Rengøring er stadig på dagsordenen. Lidt slagordsagtigt kan man sige,
at hvis elever og ansatte oplever skolen som en svinesti, ja, så opfører
de sig som…… Er det godt for produktiviteten, og ønskerne om at
95% af en ungdomsårgang skal have en uddannelse? Er det godt for
sygefraværet hos eleverne, og dermed forældrenes mulighed for at
møde på arbejde, at hygiejnen ikke er i orden? Vores påstand er, at
gulvvask en gang om ugen i et klasselokale er for lidt.

Handicap- og psykiatriudvalget
• Der har været behandlet følgende punkter:
• Trivselsmidler, APV, budget, rammeaftale om det specialiserede social

og undervisningsområde, fraværsstatistik, Det sociale kapitel –
integrations- og oplæringsstillinger, handicappolitik 2012 – 2015, om
lægning af servicelovens § 104, fremtidige virksomhedsstrukturer,
strategioplæg 2013, udfærdiget tre høringssvar, HR redegørelsen.

Dagtilbud.
Der har været behandlet følgende punkter
Turnusanalyse på daginstitutions - og klubområdet, Medindflydelse og
medbestemmelse, Social kapital, udfærdiget fem høringssvar, budget 2013
– 2016, vikardækningspulje i dagtilbud, APV, og endelig er vi begyndt at
forberede implementering af Kultur i Center for Dagtilbud.

Fagpolitisk samarbejde
De faglige organisationer med ansatte i Slagelse kommune har møder
forud for alle HovedMED-udvalgsmøder. Det er givtige møder, hvor vi
kan afstemme vores holdninger til initiativer fra kommunen. Især på det
seneste har der været stor aktivitet i forbindelse med kommunens opsi-
gelse af aftalen om honorering af TR og tid til fællestillidsrepræsentanter.

I det forpligtende kredssamarbejde, hvor vi er sammen med kredsene i
den sydvestlige del af regionen, har vi månedlige møder forud for DLF´s
Hovedstyrelses møde. Her drøftes dagsordnen med „vores“ hovedsty-
relsesmedlem, ligesom der er erfaringsudveksling kredsene imellem.
I dette samarbejde har vi afholdt 3 kurser for tillidsrepræsentanter med
afsæt i de behov en undersøgelse har peget på. Der har været afholdt
møder hvor temaerne inklusion, specialundervisning, enhedskole og sko-
lereform er blevet drøftet. Da flere af de øvrige kommuner allerede har
gjort sig både positive og negative erfaringer på og inklusionsområdet,
har vi kunne udnytte det i arbejdet i de kommunale arbejdsgrupper i Sla-
gelse kommune, kredsen har været repræsenteret i.

Skriftlig beretning 2012
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Lærerne/arbejdsforhold

Skolestrukturdebatten medførte som bekendt, at Vestermose skole og
Nørrevangsskolen pr. 1. august blev nedlagt. Heldigvis kunne alle læ-
rerne overføres til andre skoler. Desværre fik ikke alle lærere deres første
ønsker opfyldt, men det er vores indtryk, at det var en så god proces som
muligt i en svær situation.
Ressourcetildelingsmodellen blev ændret, så den fremover tilgodeser de
mindre skoler og specialklasserækker. Desuden kom der flere midler ud
for at understøtte tidlig indsats og inklusion. Endelig fik skoler med un-
derskud eftergivet dette
Ressourcetildelingsmodellen tilskynder til uskøn konkurrence skolerne

imellem i stedet for samarbejde med respekt for hinandens ulige mulig-
heder/forudsætninger

Der er blevet visiteret færre elever til hel- og behandlingsskolerne og til
CSU. Nogle af eleverne er blevet i normalskolen, og denne inklusion af
elever med særlige behov har presset lærerne i den daglige undervis-
ning. Der har ikke været tilbudt og givet den fornødne efteruddannelse,
og støttefunktionerne fra Center for Skoles side har været uklare. Sidste
år blev der imidlertid nedsat to arbejdsgrupper om organisering af den
vidtgående specialundervisning og en økonomisk model. Begge deltog
kredsen i.

Styrelsen:

I efteråret 2012 forlod Peter Brandt og Tina Meier kredsstyrelsen. Peter
for at blive afdelings-leder på Antvorskov skole, og Tina for at blive pæ-
dagogisk konsulent i Holbæk. var gode og solide arbejdskræfter, vi mi-
stede. Men i stedet kom Anette Pedersen og Anne Gade Nielsen i styrel-
sen og har på fornemt vis vist sig at være fuldgyldige erstatninger. Det
betyder så til gengæld, at vi er ved at have „opbrugt“ vores suppleanter.
Derfor foreslår vi et suppleringsvalg på generalforsamlingen.

Sagsbehandling

Løn. Der har været sager om for meget eller for lidt udbetalt løn. I nogle
tilfælde har der været tale om ganske betragtelige beløb, som er efter-
betalt til vores medlemmer. På samme måde kan der være tale om, at
medlemmer har fået udbetalt for meget løn. Også i disse sager bistår kred-
sen med vurdering og eventuel forhandling.
Herudover indgår kredsen en hel del lønaftaler, både for grupper og for
enkeltmedlemmer.
• Sygdom. Lærere bliver som alle andre syge af „ude fra kommende“

sygdomme. Men desværre har der i de senere år også været flere og
flere, der bliver syge på grund af forhold i jobbet.

• En stor del af de lærere, der bliver sygemeldte i en længere periode og
i nogle tilfælde afskediget, er blevet det på grund af forhold på skolen:
tempo, nedslidning, forhold til ledelse og kolleger.

• Kredsen støtter selvfølgelig medlemmerne under sygdomsforløbet og

Skriftlig beretning 2012
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medvirker ved samtaler mm., men vi kan sjældent gøre ret meget for
at løse problemerne grundlæggende, da løsningerne skal skabes
internt på skolerne i forholdene mellem de ansatte og arbejdsgiveren,
herunder kommunen.

• Pensionering – tilbagetrækning . For de fleste lærere kommer et
tidspunkt, hvor man ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet,
eventuelt trinvis. Derfor er der mange der henvender sig med ønske
om at få foretaget beregninger og diskutere muligheder. I nogle tilfælde
også for at planlægge omfanget af indsatsen på arbejdsmarkedet i de
kommende år.

• Andre sager. Af andre sager kredsen har medvirket ved kan nævnes:
samarbejdsvanskeligheder, orlov, seniordage, løn under ferie,
afholdelse af ferie, fleksjob, arbejdstid, ansættelsesbreve, ancien-
nitetsberegninger og afskedssager.

Tillidsrepræsentanterne
Det har været et hårdt og arbejdsomt år for tillidsrepræsentanterne. Med-
lemmerne har stillet krav, lederne har stillet krav, og ikke mindst har kreds-
styrelsen stillet mange krav til TR, og dem har de imødekommet flot! Vi
oplever hurtig og kvalificeret respons på vore anmodninger. TAK.

Pensionister
Vi har en aktiv pensionistfraktion, det i det forløbne år har lavet et stort
antal vedkommende og velbesøgte arrangementer for vore pensionister.
For at styrke pensionistarbejdet i kredsen lægger vi på til at indskrive
pensionistfraktionen i kredsens vedtægter.

Arrangementer
• Det årlige kursus på Gl. Avernæs var i år med deltagelse af skoleledere,

arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. AMR deltog denne gang da em-
net var Social Kapital, hvor et samarbejde mellem de tre grupper er
afgørende for at få et godt resultat. I samarbejde med Center for Skole
og skolelederne besluttede vi, at alle skulle deltage i en spørgeskema-
undersøgelse for at kortlægge, hvordan det ser ud med den socile ka-
pital på området under CfS. I november var samme deltagergruppe til
en opfølgningsdag for at få præsenteret resultatet af undersøgelsen. Der
var den dag også mulighed for at se på en mere målrettet indsats ved at
udarbejde en handleplan.

• Magtanvendelse. Steen Dam, juridisk medarbejder i DLF og en
politibetjent gav de fremmødte til et medlemsmøde i oktober en
glimrende indsigt i væsentlige aspekter omkring magtanvendelse.

• Møde for børnehaveklasseledere. Som tidligere blev Ulla Koch
Sørensen, medlem af hovedstyrelsen i DLF, inviteret til det årlige møde
for at fortælle om aktuelle emner på området.

• Åbent kursus. Igen i år er der „fuld hus“ . Dette år blev entertainer Per
Helge Sørensen og kunstner Estrid Marie Eriksen inviteret til at belyse
emnet „Gode historier i ord og billeder“.

Økonomiske forhold:
Siden 2009 har der været en nedgang i antallet af lærerstillinger i Slagelse

Skriftlig beretning 2012
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kommune på ca. 143, og det har naturligvis også haft konsekvenser for
antallet af medlemmer. Vi har i den periode mistet over 100 medlemmer.
Det har betydet, at vi i perioden har skåret i budgettet og nu for budget
2013 helt ind til benet. Alligevel har det været nødvendigt af foreslå en
kontingentstigning. Vi stiller samtidig et forslag om at mindske antallet
af styrelsesmedlemmer med én, så der fremover kun vil være 6 styrelses-
medlemmer.

Fagligt udvalg
har i løbet af året særligt arbejdet med:

• Lokal arbejdstidsaftale - Fagligt udvalg har i foråret sammenskrevet
de fortolkningsspørgsmål der har været taget op i
fortolkningsudvalget de senere år. Sammenskrivning er sendt til Cen-
terfor Skole, som har videresendt dokumentet til skolelederne.

• OK 13 – Udvalget drøfter løbende de fremsatte overenskomstkrav og
orienterer TR vedr. krav, procedurer m.m. Senest har udvalget
udarbejdet informationsmateriale vedr. forhold i forbindelse med en
evt. konflikt.

• Opgaveoversigter – En af de større sager i fagligt udvalg, har været
gennemgang af opgaveoversigterne fra 16 af kommunens skoler. Ud
fra de problemområder gennemgangen viste, har udvalget arbejdet
på flere fronter. Der har været afholdt møde med Center for Skole
om de aftalestridige forhold. Center for Skole har efterfølgende taget
disse op med skolelederne. Fagligt udvalgt har derefter udsendt brev
til TR med konkrete anvisninger på de problemområder, vi så på den
enkelte skole. Sideløbende hermed, har vi udarbejdet en Tjekliste,
som kan bruges til at gennemgå egen opgaveoversigt for at sikre, at
opgaveoversigten er korrekt udformet.

• Bagsideoplysninger – Som opfølgning på gennemgangen af
opgaveoversigterne, har vi set på enkelte ønseddelstikprøver med
henblik på at rette op på eventuelle problemfelter.

• MED-aftalen – Efter revision af kommunens MED-aftale, har vi
arbejdet på at lave en pixiudgave af denne og at videreformidle vig-
tige orhold vedr. MED-systemets formål og organisering.

Pædagogisk udvalg
Her har fokus været på:
• Inklusion. Udviklingen på skolerne har været fulgt tæt. Da vi har

vurderet, at der er ikke just har været overskud blandt lærerne, har vi
fravalgt en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne.

• Specialundervisning. Der har været set på udmøntningen af den
nye lovgivning. Derudover har arbejdet i to kommunale arbejdsgrup-
per omkring budgetmodel organisereing været fulgt tæt.

• Ny Nordisk Skole. På TR-møde har der været en præsentation og en
opfordring til at deltage i dette projekt. Pt. deltager tre skoler.

• Skolereformen. Vi har drøftet og undersøgt, hvad der ligger af
erfaringer indenfor de områder, reformen omfatter, Lokalt har vi bl.a.
erfaring med heldagsskolen.

Skriftlig beretning 2012
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Arbejdsmiljøudvalget:
• APV. Alle kommunens arbejdspladser skulle udarbejde en elektronisk

APV. Efter lange drøftelser i HovedMED blev det besluttet, at
undersøgelsen skulle foretages anonymt. Nu ligger alle
sikkerhedsgrupper inde med et stort materiale om
arbejdsmiljøtilstanden på arbejdspladserne. Nu kommer så arbejdet
med at gøre noget ved de blotlagte problemer.

• Rengøring. Næsten alle arbejdspladser i kommunen er blevet påvirket
af byrådets beslutning om udlicitering af rengøringen. Konsekvensen
er, at skolerne ingen mulighed har for at prioritere rengøringsydelsen.
Den er fastlagt i licitationen. Og den rengøringsstandart er ikke
tilstrækkelig. Den første skole har fået et påbud fra arbejdstilsynet om
at gøre bedre rent. Det skal så betales af skolens samlede budget. APV-
undersøgelserne viser ligeledes, at de fleste medarbejdere klager over
manglende rengøring. Kun de skoler, der selv har ansat deres
rengøringspersonale har ingen klager!

Kredsstyrelsen

Skriftlig beretning 2012

„Næsten alle ar-
bejdspladser i
kommunen er blevet
påvirket af by-
rådets beslutning
om udlicitering af
rengøringen. Kon-
sekvensen er, at
skolerne ingen mu-
lighed har for at
prioritere
rengøringsydelsen“

Kredsstyrelsen gør sig klar til generalforsamlingen
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Der er sket en stor udvikling i mødeaktiviteten for pensionerede lærere i kreds 54. For snart 10 år
siden, da et par stykker af os gik ind i arbejdet, var der som regel et par møder før og efter jul.
Et foredrag samt julefrokost før jul - et foredrag og en udflugt efter jul. Vi deltog med glæde i det
hele og har mange gode minder fra foredrag og oplevelser fra starten i 2000.

Siden har medlemmernes forslag og vores engagement bevæget sig, så vi de sidste to år har været
aktive med pensionisterne i 26 dage, dertil kommer det forpligtende samarbejde med andre kredse.
Det forpligtende samarbejde giver inspiration og nye ideer, vi har blandt andet erfaret, at alle de 4
andre kredse „beholder“ et eventuelt overskud til året efter, så de bedre kan få økonomien til at række.
Den viden er også blevet vores kreds bekendt via referater fra vores fælles møder.
Ved fælles arrangementer over kredsgrænserne har vi også fået mulighed for at deltage i hinandens
møder, idet vi har inviteret til Mogens Petersens fantastiske revyeftermiddag her i Slagelse, og vi har
kunnet deltage i et dyrt møde med Simi Jan i Karrebæksminde.

Det er med stor glæde, at vi igen i år tilbyder en tur til det jyske, husk at tilmelde jer – også jer, der
måske først bliver pensioneret i årets løb. I kan altid ringe og få en snak om mulighederne.

Se telefonnumre og hele vores program for 2013 på bagsiden af dette Kredsinformation.

Inger-Margrethe og Carsten Jørgensen - Connie og Max Køhlert

Til pensionerede lærere i kreds 54

Der er et liv
efter skolen
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Husk tilmelding i god tid: 58 52 82 88 eller 58 54 71 12 – i „sidste øjeblik“ på 26 24 71 12.

Tirsdag den 19. februar: Vi mødes kl. 14 til sangdag og førstehjælp/hjertemassage.
Vi hygger os med fællessang, socialt samvær og nyder Pernilles kaffe,te.
Vi har koblet en specialist på angående genoplivning - i værste tilfælde.

Tirsdag den 16. april: Kl. 14 mødes alle interesserede ved Slagelse Kaserne – Garderhusarerne.
Vi får et par timer med besøg i staldene og foredrag om hestedragonen.
Socialt samvær med kaffe og te som sædvanligt.
N.B.: Dronningens dag.

Tirsdag den 11. juni: Så er der udflugt til København.Vi skal først besøge de kongelige stalde.
Så på kanalrundfart til Frihedsmuseet. Ind imellem skal vi spise

Tilmelding senest 1. juni: sandwich med kaffe og te som vi plejer og hvis tiden tillader det, skal
vi slutte med Storm P. museet. Turen hjem går gennem smuk natur og
indeholder et stop med spisning på en kro, inden vi slutter i Slagelse.
Vi starter kl. 8,00 på Nordre Stationsvej som sædvanlig.
Turen koster 300 kr. for medlemmer og 500 kr. for gæster.

På opfordring: Vi er klar med planlægning af en tur til det Nordjyske over Fyn – jysk
i uge 37 (10-11.12.(13)) . natur – Ejer Bavnehøj – Rold Skov – Ålborg – ophold i Skagen.

En hel dag i Skagen – og måske en ekstra dag i Vendsyssel.
Hjemtur Viborg – Silkeborg – skøn natur. Lad os få et feedback snarest.

Se vedlagte forslag og -: Ring om jeres interesse snarest på 58 54 71 12 eller 26 24 71 12.
Tirsdag den 1. oktober: Kl. 14 mødes vi igen på Kredskontoret til et festligt foredrag med Per

Sonne. Han vil på vanlig og festlig vis trække os igennem historien.
Vi håber på det sædvanlige hyggelige sociale samvær til kaffe og te.

Tirsdag den 29. oktober: Kl. 14 mødes vi til en rejseeftermiddag. Egon og Kirsten Langhorn,
som allerede har syet mørklægningsgardiner til salen, kommer og
fortæller og viser billeder fra Galapagosøerne – i Darwins fodspor.
Selvfølgelig er der almindeligt samvær med kaffe, te og bagværk.

Tirsdag den 3. december: Julefrokost – vi forsøger at lave et godt program med hygge og
julestemning, som vi plejer. Aktive må gerne melde sig på forhånd.
Pris: 50 kr. Tilmelding mindst en uge før – senest 25. november.

Til pensionisterne i kreds 54

I disse kolde tider skal der nok være nogle,
som misunder pensionisterne deres frie liv!

Program for 2013


