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Fortsæt dit medlemskab af 
kreds 121 

 



 

 

Du ønskes VELKOMMEN til din nye fraktion: Kreds 121, Fraktion 4 i Danmarks 

Lærerforening  

                        Herningegnens Lærerforenings Pensionistforening 

 

Pensionistlivet er fyldt med nye muligheder og tilbud om aktiviteter, der kan være 

med til at fylde din nye pensionisttilværelse. 

Et af disse tilbud er, at du kan fortsætte dit medlemskab af Danmarks 

Lærerforening. 

 

Ved et fortsat medlemskab af Danmarks Lærerforening her i Kreds 121, har du 

mange fordele, som du kan læse om i denne folder.  

Det drejer sig både om lokale arrangementer og generelle tilbud fra DLFs centrale 

organisation. 

 

 

Formålet med HLFs Pensionistforening 
 

• at bringe medlemmerne i god kontakt med hinanden 

• at varetage pensionisternes interesser inden for Danmarks Lærerforening  

• at arrangere sammenkomster og ture i årets løb  

 

 

HLFs Pensionistforeing 

Der er ca. 500 medlemmer i HLFs pensionistforening, som ledes af en bestyrelse 

på 5 medlemmer samt 2 suppleanter.  

Der afholdes generalforsamling i november. 

 

Møderne/arrangementerne finder sted i HLFs bygning, Pontoppidansvej 4, 

Herning, hvis ikke andet er angivet i programmet. 

Til møder/arrangementer kan ægtefælle/ledsager deltage. 

 

Medlemskab af Kreds 121, Fraktion 4 koster ca. 1100 kr. om året.  

Kontingentet kan fortsat trækkes fra på selvangivelsen, som kontingent til faglige 

foreninger, hvis du har været tjenestemandsansat. 

 

Som noget nyt er medlemskabet gratis fra den 1. i måneden efter, der er gået 12 

år fra opnåelsen af ret til livet som folkepensionist.  

 

 

Bestyrelsen i Herningegnens Lærerforenings Pensionistforening 



 

 

Medlemstilbud: 

 

HLFs pensionistforening forår og sommer: 

 

• 3 arrangementer i HLFs bygning eller lokalområdet  

• en dagsudflugt hvert andet år  

 

 

HLFs pensionistforening efterår og vinter: 

 

• 3 arrangementer i HLFs bygning eller i lokalområdet  

• en flerdagsrejse i Danmark eller udlandet hvert andet 

år 

• generalforsamling i november i HLFs bygning  

 

 

Ferieophold – leje sommerhus 

 

• Du kan med din familie leje dig ind på foreningens kursusejendomme. 

Denne mulighed foreligger fortrinsvis i skoleferierne. 

• Foreningen har 6 sommerhuse til udlejning. De kan fortrinsvis lejes uden 

for skoleferierne. Reservation foregår online på DLFs hjemmeside.  

 

 

Seniorkurser 

 

• Hver sommer arrangerer DLF 4 kurser for medlemmer.  

Kurserne har fagligt og kulturelt indhold og afholdes på foreningens kur-

susejendomme. Kurserne annonceres i Folkeskolen i februar. 

Foreningen dækker rejse og ophold. Du har mulighed for at invitere en 

ægtefælle/ledsager med – dog for egen betaling. 
 

 

Faglig seniorer 

 

• DLFs medlemskab af Faglig Seniorer gør det også muligt at deltage i deres 

arrangementer – se opslag i deres Nyhedsbrev – fagligsenior.dk 

 

 

 

 

HUSK 

Som pensionist kan du fortsætte i foreningens 

gruppelivsforsikring, til du fylder 70 år.  

Nedsat forsikringspræmie i Lærerstandens 

Brandforsikring. 

Men først og fremmest er du også, efter du er 

gået på efterløn/pension, med i et solidarisk 

fællesskab med såvel aktive som pensionerede 

kolleger 

https://fagligsenior.dk/


 

 

Kontakter: 

 

Adresse: 

Herningegnens Lærerforening 

Kredskontoret: Pontoppidansvej 4, 7400 Herning 

tlf. 97 12 31 33, e-mail: 121@dlf.org 

 

Lærerforeningens hjemmeside: www.dlf121.dk 

 

Folkeskolens hjemmeside: www.folkeskolen.dk.  

 

 

Bestyrelsen: 

 

Marie Kjeldsen, formand 

 

Svend Wedel, næstformand 

 

Jytte Lauridsen, sekretær  

 

Agnete Skriver 

 

Hanne Rønde 
 
 

 

 

Vi håber at se dig 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i  

Herningegnens Lærerforenings Pensionistforening 
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