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Medlemsarrangementer i skoleåret 2021/22 

8. oktober 2021: Koncert med Love Shop på Paletten 
Skoleårets første medlemsarrangement er med Love Shop, der har glæ-
det sig meget til igen at komme ud og spille for et live publikum. 
Medlemmer af Viborg Lærerkreds tilbydes en favorabel pris på 100 kr. 
pr. billet (inkl. 1 øl/vand) - normalprisen er 320 kr. 
Læs mere om bl.a. tilmelding på kredsens hjemmeside eller på facebook 

 

11. november 2021: Stand-up med Uffe Holm 
Under overskriften StayTheFuckHome ser Uffe Holm tilbage på co-
ronaperiodens bøvl og udfordringer gennem  komiker-brillerne. Med-
lemmer af Viborg Lærerkreds tilbydes en favorabel pris på 125 kr. pr. 
billet (inkl. 1 øl/vand) - normalprisen er 345 kr. 
Læs mere om bl.a. tilmelding på kredsens hjemmeside eller på facebook 

 

28.-29. januar 2022: Åbent Medlemskursus 
Viborg Lærerkreds inviterer medlemmerne til åbent medlemskursus 
med faglige input og masser af socialt samvær. 
Det foregår fra fredag den 28. januar til lørdag den 29. januar 2022.  
Læs mere om bl.a. tilmelding på kredsens hjemmeside eller på facebook 

 

26. februar 2022: Skolevolley 
Efter et volley-fattigt 2021 er Viborg Lærerkreds’ volleyturnering heldig-
vis tilbage i 2022. Det er sjovest, hvis du er med - så saml dine kolleger til 
en hyggelig og svedig dag. Prisen er kun 50 kr. og inkluderer morgen-
brød, smørrebrød og godt selskab.  
Læs mere om bl.a. tilmelding på kredsens hjemmeside eller facebook 

 

10. marts 2022: Generalforsamling 
Generalforsamlingen er Viborg Lærerkreds’ højeste myndighed, og næ-
ste ordinære generalforsamling bliver afholdt den 10. marts 2022. Ind-
kaldelse følger med opslag på kredsens hjemme- og Facebook-side. 
Dagsorden ifølge vedtægterne, hvilket i lige år indebærer valg til for-
mand, næstformand og kredsstyrelsen. 
Læs mere på facebook 
 

 

Vi håber at se rigtig mange af jer og glæder os til at debattere, blive klo-
gere, svede  og grine sammen med jer. 

Alle arrangementer er kun for medlemmer af Viborg Lærerkreds, så grib 
fat i dine kolleger og få nogle gode oplevelser sammen med dem.  

 

Kredskontorets 
træffetider 

Mandag  8.00 - 15.00 

Tirsdag    8.00 - 15.00 

Onsdag   8.00 - 15.00 

Torsdag   8.00 - 15.00 

Fredag     8.00 - 13.00 
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Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrev fremover, så giv besked på ovenstående mailadresse 

https://www.dlfviborg.dk/media/14615570/love-shop-opslag-hjemmeside.pdf
https://fb.me/e/1FTCu5Lgl
https://www.dlfviborg.dk/media/14615558/uffe-holm-opslag-hjemmeside.pdf
https://fb.me/e/Vw7ZJ0pz
https://www.dlfviborg.dk/media/14638217/aabent-medlemskursus-2022-opslag.pdf
https://fb.me/e/dN6IpstVR
https://www.dlfviborg.dk/media/14638205/volleyturnering-feb-2022.pdf
https://fb.me/e/32uyifIvB
https://fb.me/e/4o0CE4DWc
mailto:140@dlf.org

