
Guidet rundtur på Esbjerg Havn 
Onsdag d. 29. august kl.13.15 

Det er i år 150 år siden Esbjerg Havn blev grund-

lagt. Udviklingen har været enorm, og specielt i 

de senere år er havnen blevet udvidet markant, 

men samtidig er det blevet vanskeligere for me-

nigmand at følge livet på havnen. På denne tur 

får vi mulighed for at komme lidt tættere på. Vi 

kører rundt i området i bus med en guide fra 

Esbjerg Havn, som vil fortælle nærmere om, hvad 

vi ser. 

Turen begynder på parkeringspladsen, Måge-

parken, overfor Blue Water Arena, hvor bussen samler os op kl. 13.15. Turen 

rundt på havnen tager ca. 11/2 time. 

Herefter er der kaffe/the med brød på Danhostel Esbjerg, Gammel Vardevej 

80. 

Tilmelding til kredskontoret fra den 13. august til den 23. august.     

Max antal 65. 

Pris kr. 50.- pr. person 
 

Født i et Tugthus. 
Mandag d. 8. oktober kl. 14.00 på Hovedbiblioteket i Esbjerg. 
 

Vi har fået foredragsholderen - (tidligere læ-

reruddannet fra Ribe Seminarium) - Niels Ole 

Frederiksen til at komme og fortælle om sin 

barndom i Horsens Statsfængsel, hvor hans far 

var viceinspektør og senere inspektør. 

Niels Ole Frederiksen vil i foredraget fortælle 

om nogle fanger, han som barn kom i kontakt 

med. Fængslet var fortrinsvis fyldt op med 

efterkrigsfanger, som bl.a. blev kaldt landsforrædere. 

 

 

 

En beretning om udbryderkongen 

Carl August Lorentzen bliver det 

også til. Flere kender uden tvivl 

hans poetiske ord: " Hvor der er en 

vilje, er der også en vej." 
 

Der serveres kaffe og the. 
 

Tilmelding til kredskontoret fra 

den 18. september til den 28. 

september  
 

Pris: kr. 50.- pr. person 
 

Julearrangement. 
Tirsdag d. 4. december kl. 14.00 i Bramming Sognegård, Nørregade 
52A. 
 
Samme dato som sidste år har vi den glæde atter at 
byde Erik Sommer velkommen til en eftermiddag i 
Lærerforeningens Seniorklub. 
 
Vi får sang og fortælletime - med udgangspunkt i høj-
skolesangbogen som er en guldrandet samling af hi-
storie, sprog, natur og billeder af det at være menne-
ske i en både poetisk og fysisk verden. 
 
Erik Sommer har komponeret melodier for både voks-
ne og børn. 
 
Eftermiddagen byder også på gløgg / æbleskiver, the 
og kaffe 

Tilmelding til kredskontoret fra den 13. november til den 22. novem-
ber.             
 
Pris: Gratis 
Deltagerantallet er begrænset til 80 
 

Der kan betales med Mobilpay. 


