
Marienbergvej 17 

4760 Vordingborg 

Telefon: 66 10 60 60 

E-mail: 060@dlf.org  

http://www.kreds60.org 

 

Formand: 

Mette Brendstrup Laursen 

E-mail: MEBR@dlf.org  

mobil: 23 35 40 80 

 

Konsulent: 

Susanne Skovgaard Refnov 

E-mail: SSRE@dlf.org   

 

Seniorkontaktperson i 

kredsstyrelsen: 

Mette Brendstrup Laursen 

E-mail: MEBR@dlf.org   

 

Aage Carlsen  tlf. 55769395/  25139978

 aage.carlsen@mail.dk 
 

Annemarie Grüner tlf. 40754828 

 agruner@city.dk  

 

Dorte Sejerø  tlf. 20192363/  55377127

 sejdorte@mail.dk  

 

Kirsten Heinesen  tlf. 55372980/  29862180  

 kirsten@heinesen.net  

 

Knud Jacobsen  tlf. 22215525  

 knudjacobsen@gmail.com  

 

Hanne Prytz  tlf. 61687089 

 hanne.prytz9@gmail.com 

 

Inge-Lise Jensen  tlf. 55992202/  23867202  

 ringelise@hotmail.dk  

 

Inge Knudsen  tlf. 56725161/  28193161

 wesse@lic-mail.dk  

 

Inge Larsen  tlf. 50918843 

 inge4654@gmail.com 

 

Svend Erik Kristensen tlf. 22986342 

 sek@sveka.dk  

 

Ingrid Oxlund  tlf. 22824824 

 ingrid@oxlund.org  
 

Kirsten Stauner   tlf. 55996357/  21683842

 ammendrupgaard@mail.tele.dk  

 

Kirsten Sørensen  tlf. 61785206   

 soekir48@gmail.com    

 

Vibeke Sabroe  tlf.  41291689/  55564496 

 vibekesabroe@gmail.com      

Seniorerne har også deres egen mail-adresse: 

kreds60seniorer@gmail.com   

Senior60-arbejdsgruppen 

Sidst opdateret maj 2018 

Vi vil gerne opfordre andre til at være 

med i arbejdsgruppen, som er sammen-

sat af frivillige.  

Du kan deltage i hele arbejdet, eller du 

kan stå som ansvarlig for et bestemt 

arrangement. 
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Fraktion 4 

 

Som pensionist kan du fortsat være medlem 
af Danmarks Lærerforening og nyde en lang 
række fordele. 

Som pensioneret medlem bliver du del af 
Fraktion 4, der er for de medlemmer, der er 
gået på pension eller efterløn.  

Som medlem af Fraktion 4 betaler du kun et 
reduceret kontingent, både til foreningen og 
til kredsen. Når du fylder 75 år, bliver du kon-
tingentfri. 

 

Din lokale kreds 

Du kan fortsætte som medlem i den kreds, 
hvor du hidtil har været medlem—altså der, 
hvor du har arbejdet—men hvis du bor i en 
anden kreds, har du også mulighed for at 
flytte medlemskabet til bopælskredsen. 

 

Lærerkredsen Faxe Vordingborg, Kreds 60 

Kreds 60 omfatter Faxe og Vordingborg kom-
muner. På bagsiden kan du se, hvornår og 
hvordan du kan kontakte kredskontoret. 

 

Senior60-arbejdsgruppen 

 

En gruppe fraktion 4-medlemmer 
planlægger en række arrangementer 
og udflugter, som du er velkommen til 
at deltage i.  

 

Se detaljeret program på kredsens 
hjemmeside:  

http://www.kreds60.org/ 

 

Kontaktpersonernes mailadresser ses 
på næste side. 

 

 


