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  Lærerkreds 44  
Køge og Stevns 

    
 

 

OBS!!  
Tilmelding til disse arrangementer kan tidligst ske  

Tirsdag den 31. maj 2022, kl. 10.00 
til kredskontoret på telefon 56 66 29 66 

 

 

Program juni – september 2022 
 
Vær opmærksom på nye regler for tilmelding – se side 2. 

-o- 
 
Onsdag den 15. juni 2022: Sommertur til Dragør 
Vi skal have en guidet tur til Dragør og hollænderbyen Store Magleby. 
Transport: Bussen afgår kl. 09.10 fra Hårlev station og kl. 09.30 fra Køge Station på Østre Banevej 
Frokost spiser vi ca. kl. 12.00 på fortet i Dragør – (3 stk. drikkevarer per person er inkluderet i prisen). 
Pris er kun 300,00 kr. per person. 
Antal: Der er desværre kun plads til 30 deltagere. 
Forventet hjemkomst er ca. 17.30.  
(Dragør er ikke en stor by, men vi gør opmærksom på, at der skal gås en hel del).  
Tilmelding til kontoret senest torsdag den 9. juni 2022.  
 
 
Torsdag den 4. august 2022: Revy og spisning på Bakken    
Vore klassiske revytur med bus afgår fra Hårlev station kl. 14.00 og fra Køge Station på Østre Banevej 
kl. ca. 14.20. 
Der ”fri leg” inden spisningen kl. ca. 18.00.  
I får nærmere besked om stedet i bussen. 
Revyen starter kl. 20.00. Der er kun de bedste pladser til alle, og billetterne bliver uddelt i bussen. 
Vi kører hjem umiddelbart efter revyen. 
Prisen er 350,00 kr. per person. (Det er et godt tilbud, alene billetten koster 570 kr.). 
Max 51 deltagere. Det er vores erfaring, at turen hurtigt bliver udsolgt. 
Tilmelding til kontoret senest onsdag den 22. juni 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Vi forbeholder os retten til at aflyse arrangementer, hvis der ikke er deltagere nok. 
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Tilmelding til Kreds 44’s arrangementer 
 
Tilmeldingsregler:  
Det er kun muligt at tilmelde sig selv plus én ledsager. 
Ved tilmelding beder vi dig oplyse navn samt telefonnummer på både dig selv og eventuel ledsager.  
 
Tilmelding er bindende! Ved afbud opkræves betaling, hvis foreningen har udgifter forbundet med 
afbuddet. 
Du kan kun tilmelde/afmelde dig et arrangement ved at ringe til kredskontoret på tlf. 56 66 29 66. 
 

Information 
 

Tilmelding til disse arrangementer starter tirsdag den 31. maj 2022, kl. 10.00 til kreds-
kontoret. 
 

Ved tilmelding beder vi dig oplyse navn samt telefonnummer på dig selv og eventuel ledsager. (Vi 

bruger telefonnummeret, hvis nogen skulle være forsinket til en tur). 
 
Vi beder om, at I betaler til vores konto: Kreds 44, reg. 2340 konto 8974562627. Betal venligst senest to dage 
før arrangement. Husk at skrive dit navn og dato for arrangementet på indbetalingen. Eksempel: Ole Olsen-
14.2.-1 person. 
 
Tilmelding er bindende. Ved afbud opkræves betaling, hvis foreningen har udgifter.  
Husk venligst: du kan kun tilmelde/afmelde dig et arrangement ved at ringe til kredskontoret: 56 66 29 66.  
 
Har du ideer til arrangementer for Kreds 44, fraktion 4, kan du sende dit forslag til Jens Hessel: 
ipjh@hotmail.com 
 
Har du brug for at kontakte os, når vi er på tur, kan du bruge: 
Jens Hessel:   23 90 56 06   Elin Hermansen:  23 30 57 11 
Mogens Tranders: 31 34 41 50  Henning Jakobsen 28 60 48 04 
Anne Karlsson: 29 60 22 12 
 
Kreds 44 har en hjemmeside. Her kan man se det aktuelle program, aktivitetsudvalgets medlemmer og en om-
tale af, hvordan pensionistarbejdet fungerer i Kreds 44. 
 
Venlig hilsen 
Aktivitetsudvalget 
 

P.S! 
Kender du en, der ikke modtager vores program, så bed venligst vedkommende om at ringe til Helle 
på kredskontoret på telefon 56 66 29 66. 
Programmet bliver altid mailet til medlemmerne og ændringer/rettelser/tilføjelser er altid vel-
komne, så rigtig mange modtager programmet. 
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