
 
	

 

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

Tirsdag den 30. november kl. 11.00 
Kør selv-tur til Ølstrup Kirke, Byvejen 22, 6850 

 
Ølstrup ligger ca. 11 km øst for Ringkøbing. 
Sogne- og arrestpræst Inge-Dorthe Kaasgaard vil 
fortælle om Ølstrup kirke, Noldemaleriet, som blev 
stjålet i 2014 (kom 
tilbage i 2019) - samt 
glimt fra mere end 25 
års præstegerning, 
bl.a. som arresthus-

præst i Ringkøbing Arrest. 
Efter besøget er der julefrokost på Røgind 
Kro, Herningvej 109, 6950 Ringkøbing. 
I det omfang, det er muligt, vil bestyrel-
sen forsøge at finde kørsel til dem, der har behov for dette. 
Pris: Alt dette for kun 150 kr. / 200 kr. ekskl. drikkevarer. 
Tilmelding og betaling senest mandag den 15. november til Kurt Pe-
dersen, e-mail: ruthkurt@icloud.com, (5188 7168.  
Konto i Sydbank: Reg. 7700 konto 1338177.  
 
 

Seniorafdelingen 
Varde Lærerkreds 

 

 
 

Program for 2. halvår 2021 
 

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 
 

Da vi ikke har været på ture i længere tid, kommer 
her et billede fra en tur til Bremen i august 2012 



 
  

Onsdag den 25. august kl. 11.00  
Kør selv-tur til Enghavegård, Ho Bugt Vej 17, 6852 Billum 

 
Besøget starter med en fortælling om virksomhedens vej, til-
gang og udvikling af Enghavegård Osteri & Gårdbutik. Der-
næst introduceres deltagerne til osteriet og ostens univers, 
hvor man kommer helt tæt på håndværket.  
Efterfølgende frokost med Enghavegårds gode økologiske 

oste, hjemmelavet charcuteri, friskbagt brød og passende tilbehør. 

Pris for hele arrangementet: 75 kr. / 150 kr. ekskl. drikkevarer 
Tilmelding senest mandag den 16. august. 
 

Tirsdag den 21. september kl. 15.00 – Rådhuscaféen, Torvet 3, Varde 
Johnni Bindslev fortæller om sit arbejde i politiets rejsehold  
 
Jonni Bindslev har arbejdet 42 år i politiet, hvor han 
de sidste 15 år har været med i Rejseholdet. Han har 
bl.a. arbejdet med drabssager i Grønland, på Færø-
erne og selvfølgelig i Danmark. Han har sammen 
med Marie Louise Toksvig skrevet bogen ”Guldfug-
len, i krig 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.  

Efter arrangementet afholdes generalforsamling. 

Pris for hele arrangementet: 0 kr. / 120 kr. 
Tilmelding senest mandag den 13. september. 

 
Torsdag den 28. oktober kl. 15.00 – Borgerservice, Frisvadvej 35, Varde 
Birgitte Hansen: Den nye Højskolesangborg 
Fællessang og fortælling om Højskole-
sangbogen, som er kommet i en ny ud-
gave i 2020. Hvilke sange gled ud, og 
hvilke nye sange kom med. Programmet 
er bygget op som causeri over Højskole-
sangbogens historie, hvor vi gør nedslag 
forskellige steder i bogen, synger gamle 
og nye sange og Birgitte Hansen fortæller 
om baggrund for sangene og om digtere 
og komponister, og hun akkompagnerer 
på klaveret til fællessangen. 
Undervejs er der kaffe og brød. 
Pris for hele arrangementet: 60 kr. / 120 kr. 
Tilmelding senest mandag den 18. oktober. 
 
 
OBS! Vi må alle være indstillet på, at ændringer og aflysninger kan fore-
komme med meget korte varsler. Dette vil ske pr. e-mail.  
Hvis du ikke allerede har afleveret din e-mailadresse til Varde Lærerkreds, 
er det en god idé at gøre det nu til adressen 103@dlf.org. 
 
 
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. 


