
Silkeborg 27. februar 2019 

 

Kære pensionerede medlemmer i Silkeborg Lærerforening. 

 

Hermed følger forårsprogrammet. Nogle vil bemærke, at 

sommerudflugten ikke er med i dette program. Det skyldes, at 

forretningsudvalget har besluttet – efter rådgivning fra Fanø – at udsætte 

sommerudflugten til sidst i august måned. Vi skal nemlig til Fanø, og et 

spændende program vil tilgå jer senere på foråret. 

 

Tirsdag 30. april i Medborgerhuset, sal C, kl. 13.30 – 15.30 

SMILETS AMBASSADØR – JESPER GRØNKJÆR 

Jesper Grønkjær er eventyrer, forfatter, tryllekunstner og 

samfundsdebattør. 

Jesper har gjort det til sin mission at drage ud til klodens fjerneste afkroge 

for at vise, at smilet er det sprog, vi alle taler. 

I 25 år har han rejst verden rundt og samlet personlige beretninger. Han 

har besøgt indianere, munke, kannibaler, gangstere og beduiner. 

Jesper bliver kaldt smilets ambassadør, og når du har hørt hans foredrag, 

vil du vide hvorfor. 

 

Pris – gratis, men kaffe/te og franskbrød med ost/rullepølse koster 50 kr. 

Tilmelding senest 25. april til kim.overbye@skolekom.dk 

 

 

 

mailto:kim.overbye@skolekom.dk


Torsdag 23. maj udflugt Fængselsmuseet Horsens kl. 9.00 – ca. 15.30 

Turen starter ved P-pladsen, Ansvej 98. Det er P-pladsen ved siden af 

Jysk-Arena (idrætshallerne). Vi kan ikke bruge Østergadekrydset mere. 

Afgang kl. 9.00. 

Ankomst Fængselsmuseet ca. kl. 10, hvorefter vi i to hold får en guidet tur 

på ca. 75 minutter. 

Frokost kl. 12 i autentisk fængselsmiljø på bedste fængselsmaner. Der 

bliver serveret en – efter sigende – smagfuld gryderet med kartoffelmos 

og en øl eller vand (hvis vegetarisk ret ønskes, så oplys dette ved 

tilmeldingen). 

Efter frokost er der mulighed for på egen hånd at studere fængslet til kl. 

14.30, hvor vi kører tilbage til Silkeborg. 

Maximalt deltagertal er 50 – efter ”først til mølle” princippet. 

Pris – 250 kr., der dækker, kørsel, entre, guide, frokost med drikke. 

Tilmelding senest 14. maj til kim.overbye@skolekom.dk 

 

Venlige forårshilsener fra  

Forretningsudvalget 
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