
Fraktion 4 kreds 51 

I Odsherred Lærerkreds` fraktion 4 er der forskellige tilbagevendende begi-

venheder: 

 Teateraftener med spisning 

 Sommerudflugter 

 Litteraturkreds 

 Julefrokost 

 Årsmøde med foredrag 

 Eventuelle ture over flere dage 

PENSIONISTUDVALGET ODSHERRED LÆRERKREDS: 

NAVN ADRESSE MAIL TELEFON 

Annie Hass Torslundevej 48 

4520 Svinninge 

anniehass@mail.dk 59264051 

42342448 

Jan Erik Olsen 

 

Holmager 7 

4520 Svinninge 

jan.erik@olsen.mail.dk 59265280 

24645280 

Grethe Funch Poppelrækken 6 

4573 Højby 

grethefunch@gmail.com 21837373 

Lis Larsen Hovedgaden 54 

st.tv.4520 Svinninge 

konggaard27@beskedboks.dk 61282695 

Ann-Britt Gellert Egebjergvej 127 

4500 Nykøbing Sj  

annbritt.gellert@gmail.com  29245842  

Vi er pt. omkring 140 pensionistmedlemmer i fraktion 4/ kreds 51. Vi håber du har lyst til 

at blive en del  af vores fællesskab. Har du spørgsmål eller forslag så hører vi gerne fra 

dig. Du kan orientere dig om vores aktiviteter på kredsens hjemmeside.  
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93305151 

051@dlf.org 

DLFodsherred.dk 

Odsherred Lærerkreds - kreds 51 

Højby hovedgade 29, 4573 Højby 

Pensionist i kreds 51
Fortsæt som medlem i DLF 

Når du går på pension eller ef-

terløn, kan du fortsætte dit med-

lemskab i DLF for et stærkt ned-

sat beløb på 130 kr. om måne-

den.  

Du bevarer kontakten til DLF og 

kan benytte foreningens med-

lemstilbud. Du har stemmeret 

og kan påvirke debatten og be-

slutningerne i din lokale kreds. 

og foreningen.  

Du bevarer kontakten til andre 

pensionerede lærere, og får mu-

lighed for at deltage aktiviteter 

og arrangementer i den lokale 

fraktion 4 og i DLF. 

LÆS MERE PÅ DE FØLGEN-

DE SIDER 

Det er ikke altid,  

du opdager,  

hvad DLF 

gør for dig, 

før vi holder op med at 

gøre det! 

 

FAGFORENING ER NOGET 

VI GIVER TIL HINANDEN 

Danmarks 

Lærerforening 

 

Odsherred 

mailto:annbritt.gellert@gmail.com


 

Medlemsfordele 

medlemslån 

gruppelivsforsikring 

billige lån 
ældreboliger 

Lærerstandens brandforsikring 

Forbrugsforening 

Sinatur rabat  
medlemsblad 

Lærestandens  

Brandforsikring 

Når du fylder 60 år, får du rabat på en del forsik-

ringer.  

Gruppelivsforsikring Du kan forsætte din gruppelivsforsikring til du 

bliver 70 år.  

Medlemslån Du kan søge om et fordelagtigt medlemslån på 

op til 200.00 til lav rente 

Billigt billån Du har mulighed for et billigt billån hos Lån 

&Spar med en meget lav rente. 

Ferieboliger Du kan leje et af foreningens 6 ferieboliger. 

Lejligheder 

 

Du kan leje et af foreningens 30 boliglejemål. De 
slås op på hjemmesiden og udlejes ved lod-
trækning. 

Rabat på Sinatur Hotel-

ler 

Du bevarer medlemsfordelene ved ophold på 

foreningens konferencehoteller. 

Forbrugsforening Som medlem af Forbrugsforeningen  optjenes 
bonus på 9% ved køb i tilknyttede forretninger. 

Medlemsbladet Folke-

skolen 

Du modtager fortsat medlemsbladet Folkesko-

len. 

Pensionistkurser Du kan deltage i foreningens pensionistkurser 

og nordiske kurser. 

Understøttelseskassen Du kan ansøge om økonomisk støtte i en  eks-

traordinær vanskelig situation. 

Ældrebolig Du har fortrinsret til boliger i Teglgården, Mid-

delfart  

Tjenestemændenes 
Låneforening 

Ansøg om lån på optil 200.000 kr. Gælder også 

overenskomstansatte. 

Du beholder dine medlemsfordele med et fraktion 4 medlemskab 

lejligheder 

understøttelseskassen 

Fraktion 4 

Når foreningen forhandler løn, kan det have indflydelse på din pension 

Fraktion 4 har 1 medlem i hovedstyrelsen og 10 kongresdelegerede 

• Som medlem af fraktion 4 er du med til at vælge både hovedstyrelses-

medlemmet og de delegerede—og du kan selv stille op til tillidsposter i 

foreningen 

• På årsmødet vælges 2 lokale repræsentanter, som indgår i et samar-

bejdsforum med andre fraktion 4 medlemmers repræsentanter på Sjæl-

land om politiske opgaver. 

• Hvert 2. år vælges der 2 deltagere til DLF`s centrale årsmøde samt 10 

kongresdelegerede. 1 hovedstyrelsesmedlem vælges på landsplan hvert 

4 år.  

• Fraktions 4`s hovedstyrelsesmedlem hedder Jørn Kokkendorff og Grethe 

Funch fra vores lokale fraktion 4 er valgt som kongresdelegeret. 

• Kredsens pensionistudvalg , som pt har 4 medlemmer vælges af med-

lemmerne og der afsættes hvert år et beløb i kredsens budget til udval-

gets arbejde. 

• Fraktion 4 er del af Faglige Seniorer -  Faglige Seniorer er en selvstæn-
dig organisation for fagbevægelsens seniormedlemmer.  

• Du bliver kontingentfri 12 år efter folkepensionsalderen.  


