
 
	

 

 Kontor:          Telefon:   E-post: 
 Stausvej 30            7522 3500  103@dlf.org 
 6800 Varde    
 

 

Tirsdag den 10. december kl. 11. 
 

Juleudflugt til Vester Starup Kirke, Smede-
bakken 36, 7200 Grindsted 

Vester Starup Kirke er en lille landsbykirke fra 
ca. 1200, smukt beliggende på en lille bakke i 
engene syd for Holme Å. Sognepræst Søren 
Pedersen, som også er præst i Agerbæk, har lo-
vet at fortælle os lidt om kirkens historie mm. 
Vi skal naturligvis, som vi plejer, synge et par julesalmer. Søren Pedersen 
har også lovet, hvis det er muligt, at tage organisten med. 
Kl. 12.30 kan I glæde jer til Agerbæk Hotels velsmagende julefrokost 
(Storegade 7, 6753 Agerbæk). 
Alt dette for kun kr. 150 kr. / 200 kr. (eksklusiv drikkevarer)  
Tilmelding og betaling senest mandag den 25. november  
til Kurt Pedersen, e-mail: ruthkurt@icloud.com, (5188 7168.  
Konto i Sydbank:  Reg. 7700 konto 1338177.  
 
 

 ved sen framelding o.l. 
Nødtelefon  2968-3298 
              Leif Jørgensen  
 

VARDE LÆRERKREDS 
 

Seniorafdelingen 

Program for 2. halvår 2019 
 

 

Seniorbestyrelsen består af: 
Leif Jørgensen, formand 
Ella Pedersen, næstformand 
Kurt Pedersen, kasserer 
Marie Aggeboe 
Olga Skov 
Tilmelding til arrangementer: 
Marie Aggeboe  ( 2085 3616 
marieaggeboe@gmail.com 
 
               
 

Fra seniorernes sommertur til Digegrevens gård og Schackenborg 



 
  

 

Mandag den 26. august kl. 13.00 – Tur på Skallingen 
Mødested: Ho Ellipsen, Skallingevej 14, 6857 Blåvand 
(umiddelbart inden man kører fra skoven ud på Skallingen)  
Skallingen – når nyt land opstår 
I det nordlige vadehav mellem Blåvand og Fanø ligger det ca. 7 km lange 
stykke land, Skallingen. Landet er relativt nydannet og er opstået gradvist 
efter en stormflod i 1634. Havets bølger aflejrer sand, og den proces fore-
går konstant. Gennem 400 år har Skallingen altså udviklet sig, og området 
er enormt spændende at tale om landskabsdannelse i, fordi der er så tyde-
lige spor efter for eksempel den gamle kystlinje fra før 1634.  
Vi skal gå en runde på ca. 1 km (sand, let kuperet), og vi skal besøge red-
ningsstationen et stykke syd på Skallingen. 

Efterfølgende kaffebord i Ho Golfcenters cafeteria. 

Pris: 60 kr. / 120 kr. 
Tilmelding senest mandag den 19. august. 
 

Tirsdag den 24. sep. kl. 15.00 – Borgercentret, Frisvadvej 35, Varde. 

Mit liv som organist gennem 67 år  
Per Günther, Esbjerg 

På baggrund af både alvorlige og ret så 
fornøjelige oplevelser fortæller Per 
Günther om sit mangeårige arbejde som 
kirkemusiker. I 1962 blev han ansat som 
organist og kantor ved den nyopførte 
Treenighedskirken i Esbjerg, og det var her at han to år senere oprettede 
Treenighedskirkens Drengekor. 
Sideløbende med sit virke ved kirken var han i 18 år ansat som sang- og 
musiklærer ved Esbjerg Statsskole, og han har tillige i alle årene undervist 
i musikforståelse på forskellige aftenskolekurser. 

Pris 60 kr. / 120 kr. 
Tilmelding senest mandag den 16. september. 

 
 

Onsdag d. 30. okt. kl. 15.00 – Borgercentret, Frisvadvej 35, Varde 
Merete og Mogens Brix fortæller om Læger uden Grænser 

Merete og Mogens Brix 
har skrevet en bog om de-
res tre børns oplevelser 
som udsendte nødhjælps-
arbejdere for Læger uden 
Grænser. Den er baseret på 
breve og mundtlige beret-
ninger til forældrene, mens 
de var udsendte. De dra-
matiske historier, der både 
danner forlæg for Susanne 
Biers prisbelønnede film ”Hævnen” og karakteren Jacob Sommer i TV se-
rien ”Sommer”, er lånt fra børnenes dagbøger, der er skrevet under deres 
udsendelser. Alle tre børn var meget åbenhjertige i deres breve. De var go-
de til at sætte ord på deres tanker og følelser. Brevene indeholder kniv-
skarpe iagttagelser, dybe følelser og gode refleksioner over deres dramati-
ske oplevelser. Der er dog også humoristiske og direkte morsomme be-
skrivelser, som de har forsøgt at gengive.  
Forældrene har både grinet og grædt sammen med deres børn. Det og 
mange andre ting kommer de ind på i deres foredrag.  
 
Pris for hele arrangementet: 60 kr. / 120 kr. 
Tilmelding senest mandag den 21. oktober. 
 
 
 
 
 
 
 

Den først angivne pris ved arrangementerne er for 
medlemmer og ægtefæller. Den anden pris er for ægt-
fæller, som har været lærere, men som ikke er med-
lemmer af Danmarks Lærerforening. 


