
Sangeftermiddag   

Onsdag d. 2. december kl. 14.00 i 
Bramming Sognegård, Nørregade 52 A - 
ved sognepræst Pernille Plesner Trold-
borg, Gørding. 

Pernille Skriver:  

Vi skal sammen besynge adventstiden samt en hel masse andet godt fra 
vores danske sangskat. Gammelt og nyt. 
 Jeg vil fortælle små historier og anekdoter undervejs og drage en pa-
rallel til vores hverdagsliv med alle de smukke og skæve nuancer, det 
måtte indeholde. 
En julehistorie skal I naturligvis heller ikke snydes for. 
 

Jeg glæder mig til at komme og garanterer veloplagthed og et smitten-
de humør.  
Der serveres gløgg og æbleskiver (gratis) 
Tilmelding til kontoret 9/11 - 20/11 (max 80) 
  **************** 
Bestyrelsen 
Else Møller Kristensen           28 97 67 10 (Formand) 
Lars Storgaard  53 30 27 24 (Næstform. &P-Forum) 
Lars Klivager Jensen 24 85 41 16 (Regnskabsf.&P-Forum) 
Ruth Juul  61 66 88 51 (Sekretær) 
Inger Gamborg Andersen 23 20 76 54 
Birgitte Manniche 27 29 30 21 
 
Kredskontoret: 
Jyllandsgade 22,6700 Esbjerg 
Telefon: 75 13 41 11 
E-Mail: 100@dlf.org 
www.elf100.dk 

 

 

Esbjerg Lærerforenings Seniorklub 

Program 

for efterår 2020 

Arrangementer for medlemmer med  

ægtefælle/ledsager 

 

Vi vil gerne kunne kommunikere med vores 
medlemmer via mail. Det kræver, at vi har 
den korrekte mailadresse. Den henter vi fra 
DLF’S centrale medlemssystem. Gå derfor 
venligst ind på: DLF.org og log ind på min side. 
Her kan mailadressen rettes til, hvis det er 
nødvendigt. 

mailto:100@dlf.org
http://www.elf100.dk/


Udflugt til Keramikmuseet CLAY og FJORDENHUS i Vejle 

tirsdag den 8. september. 

Kl. 11.00: afgang med bus fra Sæddingcenterets parke-

ringsplads (ved Tarphagevej) 

Ca. 11.20 opsamling ved motorvejsafkørsel 72. (Bramming). 

KL. 13.30 guidet rundvisning på mu-

seet CLAY, som har en særudstil-

ling med Carl Henning Pedersen. 

Der serveres kaffe og kage. 

KL. 16.30 besøg i FJORDEN-

HUS i Vejle, hvor vi selv vil for-

fortælle om den spændende 

bygning, og I får mulighed for 

selv at se nærmere på byggeri-

et tegnet af Olafur Eliasson. 

KL. 18.30 er der middag på SKIBELUND KRAT, og vi regner 

med hjemkost til Esbjerg ca. klokken 21. 

 

Hvis du tager madpakke med, må du indtage den undervejs, 

da der ikke er et madpakkested, og vi har ikke sat tid af. 

Alt dette for kun 150,- (coronapris!). 

Tilmelding 20/8 – 28/8 til kontoret, giv besked om, hvor du 

stiger på bussen – og om du evt. gerne selv vil køre. (max. 

antal 50) 

Foredragseftermiddag i selskab med Siegfried Matlok, 

tirsdag den 27. oktober kl. 14.00 på Hovedbiblioteket i Es-

bjerg. 

Siegfried Matlok, seniorkorrespondent 

og tidligere chefredaktør for ”Der 

Nordschleswiger”, fortæller om genfor-

eningen og om at leve i et mindretal i 

grænseregionen. 

Der serveres kaffe og kage. Pris 50,- 

Tilmelding til kontoret 5/10 – 20/10 

 

Fortsættes næste side 
 


