
 

Generalforsamling   
Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 12.00  på Sydvesten 
Se dagsorden på vedlagte indstik. 
 
Pris. Kr. 100,- pr. person.  
Tilmelding til kontoret fra den 6. januar til den 17. januar  
 

Besøg på Jacob A. Riis museet i Ribe 
 
Tirsdag den 10. marts kl. 13.00 mødes vi ved 
Det Gamle Rådhus – Von Støkens Plads – til en 
introduktion om det nye museum. 
Herefter går vi til museet, hvor vi på egen hånd 
kan se filmen om Jacob A. Riis og se 
fotografierne. Senere er der kaffe og kringle i 
restaurant Backhaus. 
 
Pris Kr. 100,- pr. person. 
 

Tilmelding til kontoret fra den 17. til den 28. februar 
 
 

Esbjerg Lærerforenings Generalforsamling 
 

Torsdag den 19. 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 til den 7. marts, så 
vil vi reservere et pensionist- bord til den fælles spisning. 
 
 
 
 
 
 

 

Årets udflugt onsdag d. 13. maj 2020 
Brunkul og kunst 

I år skal vi på en bustur til Herningområdet. Vi skal besøge Søby 
Brunkulsmuseum og Carl-Henning Pedersens og Else Alfeldts Museum 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, 
købmandsforretning, forsamlingshus, spisehus, DSB-spiseskur, entreprenør-
kontor og forskelligt maskineri brugt under arbejdet med at udvinde 
brunkullene. 

Carl-Henning Pedersens og Else Alfelts 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 Domkirke og udsmykningen af 
Angligården, som er nabo til museet i Herning. 

 
Program: 
Kl. 08.00 Afgang Skovgrillen Ribe 
Kl. 08.15 Afgang Gredstedbro Hotel 
Kl. 08.30 Afgang Jernbanegade ved stationen Bramming 
Kl. 09.00 Afgang Sædding Centrets p-plads, Tarphagevej, Esbjerg 
Kl. 10.30 til 13.30 Søby Brunkulsmuseum. Guidet rundvisning, spisning af 
medbragt mad, tid på egen hånd. 
Kl. 14.00 til 16.00 Carl-Henning Pedersens Museum. Guidet rundvisning, kaffe 
og kage, tid på egen hånd. 
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 omkring kl. 20.30 

Pris: Kr. 300,- pr. person 

Tilmelding til Kredskontoret fra den 20. april til den 1. maj. Husk at 
oplyse, hvor man ønsker at stige på bussen. 

Max. Deltagerantal: 60 


