
Foredrag med Siegfried Matlok.   
Hovedbiblioteket i Esbjerg d. 1. november kl. 14.00. 
Siegfried Matlok vil fortælle om genforening og 
Grænseland samt den aktuelle situation efter 
valget i Tyskland. 
Der serveres kaffe og kage. 
Pris: Kr. 50,- pr. person 
Tilmelding til kontoret d. 11. – 27. oktober.  
(NB: lukket i uge 42!) 
 
 

Sangeftermiddag   
Onsdag d.  1. december kl. 14.00 i Bramming Sognegård, Nørregade 
52 A - ved sognepræst Pernille Plesner Troldborg, 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 un-
dervejs og drage en parallel 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 smit-
tende humør.  
 

Der serveres gløgg og æbleskiver (gratis) 
Tilmelding til kontoret d. 10. – 24. november (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 

 
 
 

Esbjerg Lærerforenings Seniorklub 

Program 

for efterår 2021 

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 der-
for venligst ind på: DLF.org og log ind på min side. 
Her kan mailadressen rettes til, hvis det er nødvendigt. 

 
 
 

Jyllandsgade 22,6700 Esbjerg 
Telefon: 75 13 41 11 
E-mail: 100@dlf.org 

www.elf100.dk 

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


Årets udflugt tirsdag d. 14. september 

Brunkul og kunst 

I år skal vi på en bustur til Herning-
området. Vi skal besøge Søby 
Brunkulsmuseum og Carl-Henning 
Pedersens og Else Alfeldts Mu-
seum i Herning. Dagen slutter af 
med middag på Billum Kro. 

 
Søby Brunkulsmuseum 

Museet skildrer arbejdsliv og dagligdag for de arbejdere, der sled i 
brunkulslejerne fra 1940-erne og frem til 1970. Det sker blandt andet 
i form af fotos, genstande og værktøj fra perioden, ligesom museet 
råder over tre autentiske arbejderhjem fra 1940’erne, købmandsfor-
retning, forsamlingshus, spisehus, DSB-spiseskur, entreprenør-kontor 
og forskelligt maskineri brugt under arbejdet med at udvinde brun-
kullene. 
Vi får en guidet tur, hvor der fortælles om og på museet, ligesom vi 
skal på en bustur rundt i det unikke landskab, som de gamle brunkuls-
lejer udgør i dag. 
 

Besøget slutter af med, at vi spiser vores medbragte mad. Der vil også 
være tid på egen hånd, inden turen går videre til: 
Carl-Henning Pedersens og Else Alfeldts Museum i Herning 

Museet er et kunstnermuseum bygget op omkring en enestående 
samling af ægteparrets værker. Carl-Henning Pedersen donerede 
flere tusinde af sine og hustruens billeder til Herning by, der i 1976 
etablerede museet.  
Carl-Henning Pedersen indtager sin plads i de grupperinger, der i 
årene før anden verdenskrig lancerede den moderne, abstrakte kunst 
i Danmark. Blandt meget skal nævnes hans udsmykning af Ribe Dom-
kirke og udsmykningen af Angligården, som er nabo til museet i Her-
ning. Ligesom Carl-Henning Pedersen hører Else Alfelt til i gruppen af 
eksperimenterende pionerkunstnere, som fra 1930’erne og frem 
satte den abstrakte kunst på programmet i Danmark. 

Vi skal have en guidet rundvisning på museet. Besøget slutter af med 
kaffe og kage, ligesom der er tid på egen hånd inden turen går mod 
Billum Kro. 
 

Program:  
Kl. 08.00 Afgang Skovgrillen Ribe 

Kl. 08.15 Afgang Gredstedbro Hotel 
Kl. 08.30 Afgang Jernbanegade v/sta-
tionen Bramming 

Kl. 09.00 Afgang Sædding Centrets p-
plads, Tarphagevej, Esbjerg 

Kl. 10.30 til 13.30 Søby Brunkulsmu-
seum.  
Kl. 14.00 til 16.00 Carl-Henning Pedersens Museum.  
Kl. 17.30 Billum Kro. Aftensmad. Drikkevarer betales individuelt. 
 

Forventet ankomst til Sædding er kl.19.30, hvorefter turen går via 
Bramming og Gredstedbro til Ribe, hvor vi forventer at være om-
kring kl. 20.30 
 

Pris: Kr. 350,- pr. person 

 
Tilmelding til Kredskontoret fra mandag d. 30. august til mandag  
d. 6. september. Husk at oplyse, hvor man ønsker at stige på bussen. 
Man kan evt. køre selv. 
Max. Deltagerantal: 50  
 
 
 
 
Generalforsamling: Sydvesten, Fiskerihavnsgade 6, 6700 Esbjerg. 

Tirsdag, den 28. september 2021 kl. 12.00 

 

 

Dagsorden vedlægges program. 


