
Senior60’s arbejde 

 

Lærerkredsen yder et årligt tilskud til 

pensionistarrangementer.  

Beløbets størrelse fastsættes på kredsens 

generalforsamling. 

En gruppe frivillige i et aktivitetsudvalg 

planlægger en række arrangementer, 

udflugter og rejser, som vi håber, du har 

lyst til at deltage i. Har du lyst til at deltage i 

aktivitetsudvalgets arbejde, er du også 

meget velkommen til det 

Du har altid mulighed for at kontakte et 

medlem af aktivitetsudvalget, hvis du har 

en god ide til et kommende arrangement.   

Aktivitetsprogrammet udsendes 2 gange 

årligt. Forår og efterår. 

Bemærk, at medlemskab af en lokalkreds 

forudsætter medlemskab af Danmarks 

Lærerforening centralt. 

 

 

 

 

 

Medlemmer med oplyst e-mailadresse  

får tilsendt program for arrangementerne 

direkte på deres mail. Programmet kan 

også afhentes på kredskontoret, samt ses 

på Lærerkredsens hjemmeside: 

www.kreds60.org 

Under ’MEDLEM’ -> ’Senior60’ 

For muligheden for hurtig kommunikation 

er det ligeledes vigtigt, at du opgiver et 

eventuelt telefon eller mobilnummer. 

Hvem kan deltage i Senior60  

arrangementer? 

Alle medlemmer af Senior60 samt deres 

ægtefælle/samlever/bekendte kan deltage. 

Ægtefæller/samlevere, der har udmeldt  

sig efter pensioneringen, kan ikke deltage  

i arrangementer 

 

 

 

 

 

  

               

 

 

     

 

 

      Lærerkredsen Faxe Vordingborg 

         

Du er gået på efterløn eller på 

pension - men du er langt fra færdig 

med DLF.      

Fordele ved at blive som medlem  

i kredsens fraktion 4 – Senior60 

 

 

 

Marienbergvej 17, 4760 Vordingborg 

Tlf.: 66 10 60 60 E-mail.: 060@dlf.org 

Mandag, tirsdag,  

onsdag og torsdag  Kl. 8.30 - 15.30 

Fredag  Kl. 8.30 - 13.00 

http://www.kreds60.org/
mailto:060@dlf.org


 

Hvad får jeg som pensionist for  

mit kontingent til Danmarks 

Lærerforening?                    

Fagpolitisk 

 et medlem af hovedstyrelsen 

 et medlem af bestyrelsen for  

Lærernes Centralorganisation 

 Indflydelse på DLF og LC´s udspil ved 

overenskomstforhandlinger 

 10 delegerede til kongressen 

 et årsmøde med 44 repræsentanter 

 et døgnmøde på Sixtus for de 

kongresdelegerede til forberedelse 

af kongressen.                                                                                                     

Som medlem har du mange gode fordele 

 konsulentbistand ved beregning af 

pensioner og pensionsforhold  

generelt 

 mulighed for deltagelse i et af de 4 

årlige seniorkurser 

 mulighed for deltagelse i Nordisk 

Pensionisttræf-DLF giver et tilskud 

på 1400,- kr. 

 

 

 

 

 

 mulighed for at leje foreningens 

sommerhuse og ferielejligheder  

til nedsat pris 

 mulighed for ferieophold på 

foreningens kursusejendomme  

(Sinatur) til nedsat pris. 

 mulighed for at optage lån i  

Tjenestemændenes Låneforening 

 fastholdelse af medlemskab af 

Gruppeliv til 70 år 

 Medlemsbladet Folkeskolen 

 Kontingentfrihed fra 75 år 

 Udlejningsboligerne i Teglgården  

ved Middelfart 

 

Men først og fremmest er du også, 

efter du er gået på efterløn eller 

pension, med i et solidarisk fællesskab 

med såvel aktive som pensionerede 

kolleger. 

 

Hvad får jeg som pensionist for mit 

kontingent til Lærerkredsen Faxe 

Vordingborg? 

Ja, udover de tidligere nævnte fordele 

kan du glæde dig til 

 Muligheden for at deltage i de 

mange spændende arrangementer, 

arrangeret af Senior60:  

Udflugter, foredrag, møder, rejser, 

julefrokost m.m. til reduceret pris. 

Hyggeligt og socialt fællesskab! 

 

 Endvidere deltager to medlemmer 

fra Senior60 i  

det forpligtende kredssamarbejde, 

for pensionerede kollegaer, sammen 

med Slagelse Lærerkreds, Ringsted-

Sorø Lærerforening, Næstved 

Lærerkreds og Lolland-Falsters 

Lærerforening. 


