
Esbjerg Lærerforenings Seniorklub 

Program for forår 2022 

 

Arrangementer for medlemmer med ledsager 

 

 

Generalforsamling   
Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 12.00 på Sydvesten 
Se dagsorden på hjemmesiden (HER) 

Pris 100 kr. - Tilmelding til kontoret senest den 10. februar 2022 pr. mail (HER) 

 

 

 

 

Rundvisning, ølsmagning og spisning på Ribe Bryghus. 
Onsdag den 16. marts kl. 16 – 19, Seminarievej 16B, Ribe. 

Ribe Bryghus er flyttet i nye lokaler i 2020 - i den gamle togremise, der er blevet 

gennemrenoveret. Der brygges 2x1000 liter øl ad gangen på et smukt engelsk 

alebrygværk. Der er tale om håndværk fra start til slut. 

Vi får mulighed for at følge brygprocessen og nyde duften fra malt og humle. 

Under rundvisningen vil der være smagsprøver. Efterfølgende serveres tapas 

(drikkevarer under spisning er for egen regning - øl, vin og sodavand kan købes i 

baren) 

(Arriva kører lige til døren) 

Pris 100 kr. pr. person 

Tilmelding til kontoret fra den 1. – 9. marts pr. mail (HER) 

 

 

 

 

Esbjerg Lærerforenings Generalforsamling 
Torsdag den 17. marts kl. 17.30 på UC Syd, Degnevej 16, Esbjerg Ø 
Hvis du som pensionist har lyst til at deltage, kan du tilmelde dig på kredskontoret fra den 20. februar –  

3. marts pr. mail (HER) så vil vi reservere et pensionistbord til den fælles spisning. 

 

 

 

 

https://elf100.dk/medlem/seniorklub
https://elf100.dk/medlem/seniorklub
mailto:100@dlf.org?subject=Generalforsamling%20d.%2029%20januar%202019
mailto:100@dlf.org?subject=Rundvisning,%20ølsmagning%20og%20spisning
mailto:100@dlf.org?subject=Esbjerg%20Lærerforenings%20Generalforsamling


Årets udflugt. 
Onsdag den 15. juni 

 
Kl. 8.00  Skovgrillen, Ribe 

Kl. 8.15  Gredstedbro Hotel 

Kl. 8.30  Banegården Bramming 

Kl. 9.00  Sæddingcentrets p-plads ved Tarphagevej 

Kl. 10.30-13.30 Naturkraft, Ringkøbing. 

Kl. 14.00-16.00 Vestjyllands Kunstpavillon, Videbæk 

Kl. 17.30-19.30 Hodde Kro 

Derefter til Ribe via Sædding, Bramming og Gredstedbro. 

 

Naturkraft er en oplevelsespark, hvor naturens kræfter sættes i spil. 

Vi får en rundvisning med guide i parken. Derefter får vi tid på egen hånd 

til at se og prøve nogle af de lærerige aktiviteter, som både er sjove for børn 

og voksne. Vi spiser vores medbragte madpakke, inden turen går videre til: 

 

 

Arne Haugen Sørensen Museum i Videbæk, en kulturoplevelse 

udover det sædvanlige i den arkitektonisk smukke kunstpavillon, tegnet 

af Henning Larsen. 

Her skal vi se den aktuelle 90-års fødselsdags-udstilling med egne og 

lånte værker af AHS. 

Besøget er med guide. 

AHS er en dansk maler og grafiker, repræsenteret på de fleste danske 

kunstmuseer og kendt for udsmykning i en lang række danske kirker – 

også i vores område. AHS arbejder i et ekspressivt formsprog med 

stærke farver. 

Der serveres kaffe med tilbehør på museet. 

Vi slutter dagen af med middag på Hodde Kro 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Max antal 60 personer 

Pris 350 kr. - Tilmelding til kontoret fra den 25. maj - 6. juni mail (HER). 

 

 

Bestyrelsen: 

 

Else Møller Kristensen (Formand) 28 97 67 10 

Lars Storgaard (Næstfmd., P-forum) 53 30 27 24 

Lars Klivager (Regnskab og P-forum) 24 85 41 16 

Ruth Juul (Sekretær) 61 66 88 51 

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 
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