
 
	

 

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

Mandag den 7. december kl. 11. 
 

Kør selv-juleudflugt til Tarm Kirke,  
Kirkegade 11, 6880 Tarm 

Tarm Kirke er en ung kirke. Det hænger 
sammen med at Tarm siden middelalderen 
har hørt under Egvad Kirke, der ligger 2-3 
km øst for Tarm. 3. søndag i advent den 15. 
december 1912 blev Tarm Kirke indviet. 
Pastor Birgitte Kirstine Nør Jahn vil for-
tælle om kirken og menighedslivet. Desuden vil hun under temaet ”Julens 
sorg og julens glæde” fortælle om julen set med Marias, Grundtvigs og 
vore øjne. 
Vi vil også synge nogle julesalmer. Desværre er mandagen organistens fri-
dag, men vi er jo en sangglad flok, så det klarer vi nok alligevel. 
Efter fortællingen skal vi se på den meget specielle juleudsmykning, som 
kirkegården er så kendt for. 
Vi slutter af med at spise frokost på Skavenhus, Skavenvej 24, 6880 Tarm. 
Alt dette for kun kr. 150 kr. / 200 kr. (ekskl. drikkevarer)  
Tilmelding og betaling senest mandag den 9. november  
til Kurt Pedersen, e-mail: ruthkurt@icloud.com, (5188 7168.  
Konto i Sydbank:  Reg. 7700 konto 1338177.  

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. 

 
Seniorafdelingen 

Program for 2. halvår 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

VARDE LÆRERKREDS 

Forud for generalforsamlingen i marts måned  
fortalte Jens Pflugmacher om naverlivet 

foto kp 



 
  

Fredag den 4. september kl. 8.00 – ca. 18.00 
Mødested: P-pladsen ved Stålværksgrunden på Vestervold i Varde 
Tur til Strandingsmuseum St. George i Thorsminde, Bovbjerg Fyr og 
Vestjyllands Kunstmuseum i Videbæk. 

På vej mod Thorsminde nyder vi kaffe og rundstykker i bussen. 
Strandingsmuseet er også forsknings-
center med fokus på de mange stran-
dinger og skibsforlis langs den jyske 
Vestkyst.  
Museet fortæller om Nordsøen som en 
væsentlig transportvej gennem tiderne 
og om befolkningens møder med de strandede søfolk. 
Vi forsætter turen langs kysten til Bovbjerg Fyr, hvor vi nyder en frokost-
tallerken med lokale råvarer og får en lille info om Bovbjerg. 
Turen går herefter til Videbæk, hvor vi besøger Vestjyllands Kunstpavil-
lon. Guiden fortæller om den store kunstsamling, som Arne Haugen Sø-
rensen og hans hustru keramiker Dorthe Steenbuck Krabbe har udvalgt 
gennem de sidste 20 år. Den omfatter malerier, akvareller, litografier, gra-
fik, krucifiks, skulpturer, keramik og modeller til altertavler m.m. 
På hjemturen får vi kaffe og kage. 
Pris: 500 kr. / 600 kr. ekskl. drikkevarer. 
Tilmelding og betaling senest lørdag den 1. august til Kurt Pedersen  
e-mail: ruthkurt@icloud.com, (5188 7168.  
Konto i Sydbank: Reg. 7700 konto 1338177.  

 
 
 
 

 
Mandag den 21. sep. kl. 15.00 – Borgerservice, Frisvadvej 35, Varde 

Havbiolog Peter Skødt Knudsen (også kendt som Store Nørd) 
Hvem, hvad, hvor, hvordan? 
Oplæg til diskussion om rewilding, den nye varme kartoffel i debatten om, 
hvilken natur vi mennesker ønsker at omgive os med.  
Første del af foredraget tager temperaturen på naturtilstanden mht. biodi-
versitet og levesteder i Danmark i dag og vil med udgangspunkt i den ud-
døde megafauna, som huserede på vore breddegrader med store dyr som 
urokse, elge, uldhåret næsehorn og endda mammut, belyse, hvilken betyd-
ning bestande af store græssende pattedyr har for 
landskabet, og hvordan det påvirker andre arter, 
når de forsvinder.  
Efter kaffepausen er anden del af foredraget sat 
op som en debat, der tager udgangspunkt i et re-
fleksionsspørgsmål til publikum. 
Pris for arrangementet: 60 kr. / 120 kr. 
Tilmelding senest mandag den 14. september. 
 

Tirsdag den 27. oktober kl. 15.00 – Borgerservice, Frisvadvej 35, Varde 
Jonni Bindslev fortæller om sit arbejde i politiets rejsehold 

Jonni Bindslev har arbejdet 42 år i politiet, hvor han de sid-
ste 15 år har været med i Rejseholdet. Han har bl.a. arbej-
det med drabssager i Grønland, på Færøerne og selvfølge-
lig i Danmark. Han har sammen med Marie Louise Tok-
svig skrevet bogen ”Guldfuglens kamp mod AK81”.  
Hans sidste sag med Rejseholdet er den i medierne kendte 
"Kundby-sagen", hvor en 15-årig pige tiltales for terror.  
Jonni Bindslev var også med i arbejdet efter Tsunamien i 
Thailand, hvor der omkom 5.000 mennesker, deriblandt 48 danskere. 
I dag arbejder han med unge mennesker, som har haft berøring med krimi-
nalitet og narkotika.  
Pris for arrangementet: 60 kr. / 120 kr. 
Tilmelding senest mandag den 19. oktober. 

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

ved sen framelding o.l. 
Nødtelefon 2085 3616 
 


