
 

VARDE LÆRERKREDS	

 

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

Kontingent 
Pr. 1. januar 2019 har kredsen 255 medlemmer i fraktion 4. 
Kontingentet er pr. 1. januar 2019 i alt kr. 116 pr. måned, som er 
fordelt således: 
Til hovedforeningen:  kr. 71 
Til kredsen:  kr. 45 
Heraf får seniorafdelingen tilbageført kr. 16 pr. medlem pr. måned. 
Kontingentet opkræves halvårligt. 
 
Nyttige links og adresser 
 
www.kreds103.dk   
www.dlf.org 
 
Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 København K,  
telefon nr. 3369 6300. Husk at henvendelse til foreningen skal ske 
gennem Varde Lærerkreds. 
 
Held og lykke med din nye hverdag. 
Vi håber at se dig. 
 
 
Venlig hilsen, 
på seniorbestyrelsens vegne 
 
Ella Pedersen 
formand 

 
 

         Velkommen til Seniorafdelingen i 
        Varde Lærerkreds 

 
 

 

Seniorbestyrelsen består af: 
 
Ella Pedersen, formand 
Olga Skov, næstformand 
Kurt Pedersen, kasserer og sekretær 
Marie Aggeboe 
Bente Holm 

Tilmelding til arrangementer: 
Marie Aggeboe, tlf. 2085 3616 –  
marieaggeboe@gmail.com 
 

Fra	seniorernes	tur	på	Skallingen	august	2019	
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Velkommen 
Seniorafdelingen for fraktion 4´s medlemmer i Varde Lærerkreds vil 
hermed byde dig velkommen blandt tidligere lærere i Varde kom-
mune. Fraktion 4 er medlemmer, som er gået på pension eller efter-
løn. 

Formål 
Formålet med seniorafdelingen er at varetage pensionisternes inte-
resser indenfor Danmarks Lærerforening og bringe dem i kontakt 
med hinanden ved arrangementer af forskellig art. 
 

Lokale aktiviteter 

Seniorafdelingen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 
Generalforsamlingen afholdes i februar/marts. 
Seniorafdelingen har som mål at lave 8 arrangementer om året.  
Vi planlægger for et halvt år ad gangen, og i juni og december ud-
sendes planen for det følgende halvår til alle medlemmer. 
Vi tilstræber at lave et program med et varieret indhold for at tilgo-
dese så mange medlemmers interesser som muligt. Det kan være 
foredrag, sang, besøg på virksomheder, museer osv. Arrangemen-
terne placeres så vidt muligt på forskellige ugedage. 
Sommerudflugten er en heldagstur, hvor vi oplever natur, historie 
og kultur i en bestemt egn af Danmark. Undervejs spiser vi en god 
frokost. 
Først i december laver vi et julearrangement, hvori der indgår en ju-
lefrokost og et eller flere kulturelle indslag. 
Hvert halvårsprogram vil altid indeholde nogle ”ud af huset”- arran-
gementer. 

Arrangementerne er normalt gratis, men til fortæring, bus og dyre 
foredragsholdere kan der blive opkrævet et beløb, som i hvert en-
kelt tilfælde fastsættes af bestyrelsen. 
Kom og mød ”gamle” kolleger og/eller mød nye og få nogle gode 
oplevelser. Snakken plejer at gå livligt. 
Alle medlemmer og ægtefæller/samlevere kan deltage i arrange-
menterne. 

Fordele ved medlemskab 
Som pensionist kan du fortsat være medlem af Danmarks Lærer-
forening og nyde en lang række fordele. 
Som medlem af fraktion 4 betaler du kun et reduceret kontingent, 
både til foreningen og til kredsen. Når du fylder 75 år bliver du kon-
tingentfri. 
Hvis du som pensioneret medlem har brug for råd og vejledning, 
skal du henvende dig til Varde Lærerkreds. Kredsen inddra-
ger Danmarks Lærerforenings sekretariat, hvis det er nødvendigt. 
Du har stadig stemmeret og kan påvirke debatten og beslutninger-
ne i din lokale kreds. På den måde har du stadig indflydelse på for-
eningens politik og dens forhandlere. 
Fraktion 4 har et medlem i hovedstyrelsen og 10 delegerede i kon-
gressen. Du er med til at vælge både hovedstyrelsesmedlemmet og 
de delegerede, og du kan selv vælges til tillidsposter i foreningen. I 
hovedstyrelsen har hovedstyrelsesmedlemmet fra fraktion 4 ikke 
stemmeret i sager, der omfattes af foreningens aftaleret - bortset fra 
sager, der omfattes af foreningens generelle aftaleret på det statsli-
ge område. 
 

 


