
Generalforsamling   
Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 12.00  på Sydvesten 
Se dagsorden på vedlagte indstik. 
Pris 100.- pr. person. Tilmelding til kontoret fra den 7/1 - den 17/1 
 

Liv i sproget. 
Tirsdag den 12. marts kl. 14.00 på hovedbiblioteket i Esbjerg 

Professor i nordisk litteratur Johannes 
Nørregaard Frandsen fortæller i sit fore-
drag om det danske sprog, som er en le-
vende organisme. Vores sprog forvandler 
sig, slår knuder på sig selv, flader ud, er 
pænt eller grimt, men virker og fungerer. 
Johs. Nørregaard Frandsen viser ved 
hjælp af ”skæve” og morsomme eksem-

pler, at sproget er levende – og at det er bedst sådan! 
Der serveres kaffe og kage. 
Pris 50,- pr. person. Tilmelding til kontoret fra den 20/2 – den 7/3 
 

Otto Frello museet – en guidet rundvisning 
Torsdag d. 25. april kl. 13.00 

”Der må gerne være en usikkerhed og en 
spænding. Hvad var det egentlig vi så – blev vi 
taget ved næsen eller hvad?” 
Ordene er maleren Otto Frellos (1924-2015) 
og netop spændingen mellem kunst og fidus 
går igen i mange af hans malerier, der fasci-
nerer de fleste med deres væld af detaljer. 
Motiverne rummer både det dagligdags og 
det mystiske.  

Vi får en guidet rundvisning på det nyrenoverede Museum Frello, Kirke-
pladsen 1, 6800 Varde 
Vi mødes i museet kl. 13.00. Rundvisningen varer ca. en time. kl. 15.00 er  
der kaffe/the med brød på 
Hotel Arnbjerg, Arnbjerg Allé 2, 6800 Varde. 
 

Tilmelding til kredskontoret fra den 1/4 – den 11/4 
Max antal 60 personer 
Pris 50,- pr. person 

Årets udflugt. 
Tirsdag den 21. maj kl. 11.00. 
I år er udflugten et kør selv arrange-
ment til Ribe Vikinge Center, Lustrup-
vej 4, Ribe og til Gram Slot, Slotsvej 
54, Gram. 
Vi skal med guiden rundt i vikingernes 
Ripa. Derefter spiser vi vores med-
bragte mad og har tid på egen hånd 
indtil kl. 14.00, hvor vi overværer en 
falkoneropvisning. 
 

 
Herefter forlader vi Ribe og kører til 
Gram Slot, hvor vi får serveret kaffe 
og kage, inden vi skal på en guidet 
rundvisning. Der bliver også tid til at 
gå lidt rundt i parken inden aftens-
maden serveres kl. 18.00. 
 
 

Max antal 60 personer 
Pris 200,- pr. person.  
Tilmelding til kontoret fra den 25/4 - den 9/5. 
 
Hvis enkelte medlemmer ikke har mulighed for at deltage, når det er 
et kør selv arrangement, kan I give besked ved tilmelding, så vil besty-
relsesmedlemmerne tilbyde at tage jer med. 
 
 

Esbjerg Lærerforenings Generalforsamling 
Tirsdag den 21. 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 25/2 - den 8/3, så vil vi reservere et pensio-
nistbord til den fælles spisning. 

http://vardemuseerne.dk/maleren-otto-frello/

