
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsensegnens  

Lærerpensionister 

Kreds 110 & 116 

 

 

 

 

 

Program  

Efterår 2022 

 

 

 



 

 

Rundvisning på TV2 
Odense (Kvægtorvet) 

Rundvisningen begynder i TV2s 

biograf, hvor rundviseren fortæller om 

husets historie, organisation, public service-forpligtelse, finansiering, 

programplanlægning, seertal, reklamer m.v.  

Derefter går turen til det store aktualitetsstudie, hvorfra TV2 blandt andet 

sender større sportsudsendelser og ’Station 2’. Man kommer også til at se 

nyhedsstudiet udefra og får et indblik i, hvordan en nyhedsudsendelse bliver 

til, og hvordan TV 2 arbejder døgnet rundt. 

Onsdag den 7. september 2022 

Kl. 14.00 Afgang med bus fra Dyrskuepladsen (Bemærk dette!) 

Kl. 14.15 Afgang fra Østjysk Idrætscenter  

Kl. 16.00 Rundvisning  

Kl. 18.00 Rundvisningen er slut, hvorefter der vil være en sandwich samt øl/vand  

Kl. 20.00 Hjemkomst 

Pris pr. person Deltagerantal max. 50 personer!  

Medlemmer   150 kr.  

Ikke medlemmer  200 kr. 

Tilmelding og betaling senest d. 29. august 2022 

Arrangør   Kjeld Jensen 



 

 

Frokost og  

”Humor i musikken”.   

 

Onsdag den 5. oktober 2022  

 

Hedensted Sognegård, Bytorvet 20, 8722 Hedensted 
 

Kl. 12.30 – 13.30  

Der ser serveres 2 stk. smørrebrød og en ostemad. 

Til frokosten er der en øl eller sodavand. 

 

Kl. 13.30  

Anders Errboe med venner fra hedengangne 

Østjysk musikforsyning giver os 1. halvleg af 

foredraget ”Humor i musikken”. 

Med eksempler fra verdens- og 

hverdagsmusikken i både levende og 

mekanisk gengivelse vil Anders Errboe og vennerne oplyse om, hvorfor den 

musikalske humor aldrig bliver umoderne. 

Kl. 14.15  

Kaffe med småkager 

 

Kl. 14.30 

2. halvleg af Humor i musikken  

Medlemmer  125,00 kr. 

Ikke medlemmer 175,00 kr. 
 

 
 

Arrangør   Jann Besenbacher   23 30 74 38 



 

 

Julefrokost og foredrag 

 

 

Torsdag den 24. november 2022  

 

OASEN, Sognegårdsvej 3, 8700 Horsens   

 

Kl. 12.00 – 13.00 Foredrag ved Anders Jørgen Bonde 

Er der noget at grine af når vi bliver gamle – når alderdommen bliver 

en kvalitet. 

Med udgangspunkt i et møde med mennesker, der er nået til en af de 

ældste klasser i livet skole giver han et muntert indblik i det livets 

efterår, som for de fleste rummer mange spændende nuancer. Ofte kan 

det være et liv på trods, men selv her kan alderdommen vise sig at 

være en udfordring, der giver mening og livskvalitet. Og her spiller en 

god gang lune og en varm latter en ikke ringe rolle.  

Anders Jørgen Bonde er tidligere præst på landet, provst og bonde. Landbokulturen er hans 

inspirationskilde. Her er der netop tradition for at tillægge livserfaringen en stor betydning. Og det er 

foredragsholderens opfattelse, at den ældre rummer en ressource af indsigt, som samfundet som helhed 

kunne være tjent med at drage nytte af. 

Foredraget holdes i causeriets muntre form, hvor der er noget til eftertanken. 

Kl. 13.00 - … Julefrokost – inkl. Kaffe - Drikkevarer er ikke med i prisen. 

 

Medlemmer  200 kr. 

Ikke- medlemmer 250 kr. 

 

 

 

Arrangør   Jens Peter Jessen   24 96 68 11 



 

 

Læg mærke til følgende: 

Angående tilmelding og betaling: 

Der er først mulighed for tilmelding fra  

tirsdag den 9. august 2022 fra kl. 9:00.  

Alle tilmeldinger sker til Horsens Lærerforening på tlf. 7564 8191   

Der er kun telefonisk tilmelding, og man kan kun tilmelde sig selv og evt. 

ægtefælle/samlever eller et andet medlem af foreningen. 

Vi gør opmærksom på, at der kan være kø på telefonen, så vi beder om jeres 

tålmodighed. 

Betaling sker senest en uge efter den telefoniske tilmelding på 

kontonummer:  Reg.nr. 1685 Konto nr. 3226939805  

Vigtigt: 

Ved indbetaling oplyses: 

1/ Dit navn 

2/ Kreds 

3/ Antal tilmeldte 

4/ Om evt. tilmeldte ægtefælle/samlever er medlem eller ej  

5/ Hvilket/hvilke arrangementer, der tilmeldes. 

  

Har du ikke mulighed for at betale elektronisk, bedes du kontakte 

kredskontoret 

  

Hvis du bliver forhindret i at møde efter din tilmelding, bedes du melde afbud 

senest 3 dage før arrangementet, ellers vil du skulle betale alligevel. 

Ved ture med overnatning gælder de samme afbudsregler som ved andre 

bus/rejseselskaber. 


