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Greve Lærerforening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vilkår for aktivitetsgruppens arbejde 

 

Puljen fra Greve Lærerforening bruges således: 

 

➢ Der afholdes minimum 2 fuldt betalte arrangementer for 

medlemmer af fraktion 4, evt. spisning kan betales af 

medlemmerne selv. Det ene af disse arrangementer er 

Årsmødet og aftales med kredsformanden, således at en fra 

kredsstyrelsen kan deltage. 

 

➢ Ledsagere og andre medlemmer af DLF, som ikke er 

medlemmer af fraktion 4, betaler altid kostprisen. 

 

➢ Personer, der kunne være medlem af DLF, men ikke er det, 

kan ikke deltage i seniorarrangementerne. 

 

➢ Rejser eller større arrangementer kan afholdes, men her er 

der fuld deltagerbetaling. 

Greve Lærerforening har intet med sådanne arrangementer at 

gøre. 

  



 

 

Nykøbing Falster Revyen  

Søndag den 23. januar kl. 11.30 

 

 

 

I denne mørke tid må vi have gang i lattermusklerne. Vi prøver, om det kan lade sig 

gøre ved Nykøbing Falsters vinterrevy. 

Mødested:  

Afg. Hundige Station kl. 11.30 

Afg. Karlslunde Station kl. 11.45 

 

Program: 

Kl. 13.00 Spisning i Teaterbygningen 

Kl. 15.00 Revy 

Kl. ca. 16.30 – tilbage til Greve 

 

Pris for medlemmer 350 kr. 

Pris for pårørende 500 kr. 

Tilmelding på mail til 043F4@dlf.org            mellem 1. – 8. december 2021. 

 

Max. 20 deltagere. 

Der betales, når du/I modtager mail om dette. Bemærk, at du/I selv er ansvarlig 

for at afhænde billetter, hvis man bliver forhindret.                                                                             

Afbud til Vibeke mobiltlf. 22790532 

mailto:043F4@dlf.org


 

 

 

Rundvisning på Frihedsmuseet 

Onsdag den 16. februar kl. 10.50 

 

 

Mødested: Esplanaden 13, 1263 København K 

Program: 

Kl. 11.00 Rundvisning på museet 

Kl. 13.00 Spisning i MORMORS café, Bredgade 45 

 

Gå under Jorden i besættelsestidens Danmark. Kom helt tæt på den danske 

modstandskamp. Museet, der er det største enkeltmuseum i Danmark om 2. 

verdenskrig, fortæller om besættelsen og modstandskampen i Danmark. 

Det oprindelige museum brændte i 2013, men med donationer på 30 mio. kroner 

stod det nye museum, der for størstedelen er underjordisk, færdigt i 2020. 

Guiden vil bl.a. fortælle om samarbejdspolitikken under krigen, sabotage, 

hverdagsliv og redning af jøder. 

Pris for medlemmer 150 kr.  

Pris for pårørende 200 kr. 

 

Tilmelding på mail  043F4@dlf.org            mellem 1. – 20. januar 

 

Max. 20 deltagere. 

I tilfælde af afbud fra 4 dage før arrangementet ringes til Birgitte Brozek mobiltlf. 

51709564 
 

 

mailto:043F4@dlf.org


 

 

 

Rundvisning på Politimuseet 

Fredag den 18. marts kl. 10.15 

 

 

Program: 

Kl. 10.30 Rundvisning på museet 

Kl. 13.00 Frokost på Restaurant Ravnsborg 

 

En pensioneret betjent vil fortælle om korpsets oprindelse i 1600 – tallet, om 

opgaver og udfordringer med opklaring og efterforskning gennem tiderne, samt 

nogle af danmarkshistoriens mest berømte og berygtede kriminelle. Betjenten vil i 

løbet af rundvisningen komme med egne oplevelser. 

 

Pris for medlemmer 150 kr. 

Pris for pårørende 200 kr. 

 

Tilmelding på mail 043F4@dlf.org      mellem 1. – 7.marts. 

 

Max. 25 deltagere. 

 

I tilfælde af afbud fra 4 dage før arrangementet – ringes til Birgitte Jørgensen 

mobiltlf. 40144215 

 

Buslinje 1A stopper ved Fælledvej (Sankt Hans Torv) eller buslinje 5C og 350s til 

Elmegade. 
 

mailto:043F4@dlf.org


 

 

 

Rundvisning på CopenHill 

Torsdag den 21. april kl. 11.30 

 

 

 

Mødested: Vindmøllevej 6, 2300 København S. (Bus 9A går til Lynetten) 

Vi bliver taget med på toppen af Amager Bakken via elevator, hvor vi får en 

rundvisning samt information om projektet, udfordringer og visioner.                                                                              

Det varer 45 – 60 min. Husk tøj efter vejret og godt fodtøj.                                                                                                                                       

Vi slutter med frokost på toppen. 

Pris for medlemmer 150 kr. 

Pris for pårørende 200 kr. 

 

Tilmelding kun pr. mail 043F4@dlf.org         mellem 1. – 7. april. 

Max. 25 deltagere. 

I tilfælde af afbud fra 4 dage før arrangementet ringes til Annie Jørgensen 

mobiltlf. 27473090 

 

 

 

 

mailto:043F4@dlf.org


 

 

 

”Fra industrihavn til bæredygtig havnebydel” 

Tirsdag den 17. maj kl. 10.30 

 

 

 

Rundvisning i den nye Nordhavn. 

Mødested: Metrostationen Orientkaj 

Vi mødes på stationen med vores guide Elisabeth Sandel, som fører os på en ca. 2 

timers tur gennem den nye bydel (Se evt. mere på nettet). 

Vi slutter turen med frokost. 

Pris for medlemmer 150 kr. 

Pris for pårørende 200 kr. 

 

Tilmelding pr. mail 043F4@dlf.org          mellem 21. – 28. april 

Max. 25 deltagere. 

I tilfælde af afbud fra 4 dage før arrangementet ringes til Birthe Brøbech mobiltlf. 

29602665 
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CIRKUSREVYEN 

Onsdag den 15. juni kl. 13.00 
 

 

Traditionen tro skal vi på Bakken og i Cirkusrevyen. 

Mødested: Restaurant Bøgely 

Program:                                                                                                                                                                

Kl. 13.00 Spisning på Restaurant Bøgely                                                                                                              

Kl. 17.00 Cirkusrevyen 

 

Pris for medlemmer 400 kr.                                                                                                                                        

Pris for pårørende 600 kr. 

Tilmelding kun pr. mail 043F4@dlf.org       mellem 1. – 8. januar. 

Der betales, når du/I modtager mail om dette. Bemærk, at du/I selv er ansvarlig 

for at afhænde billetter, hvis man bliver forhindret. Evt. spørgsmål og                                                                          

afbud til Vibeke mobiltlf. 22790532 

Max. 20 deltagere 

mailto:043F4@dlf.org


 

 

 

Til opslagstavlen 

Arrangement Dato Tilmelding Pris for 

medlemmer 

Pris for 

pårørende 

Vinterrevy 23. januar 1. - 8. dec. 

2021 

350 kr. 500 kr. 

Frihedsmuseet 16. februar 11. – 20. 

januar 

150 kr. 200 kr. 

Politimuseet 18. marts 1. - 7. marts 150 kr. 200 kr. 

CopenHill 21. april 1. - 7. april 150 kr. 200 kr. 

Nordhavn 17. maj 21. - 28. 

april 

150 kr. 200 kr. 

Cirkusrevy 15. juni 1. - 8. 

januar 

400 kr. 600 kr. 

 

NB: Det er vigtigt, at du afmelder mindst 2 dage før et 

arrangement, da der kan være nogen på venteliste.                                                 

Hvis du ikke mindst 2 dage før et arrangement melder afbud, 

hæfter du selv for betalingen. 

NB: Tilmelding til alle arrangementerne kan kun sendes pr. mail ti 

043F4@dlf.org 

 

mailto:043F4@dlf.org

