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For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds 

Besøg på Clay 

Tirsdag d. 29. januar 2019 kl. 14 

Vi vil igen invitere til vores traditionsrige besøg på Clay. 

Vi får en guidet tur i udstillingen – kaffe med brød – mulighed for selv at gå rundt. 

Hele herligheden koster 100 kr. Vi mødes deroppe. 

Tilmelding senest d. 22.jan 2019.  
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"Kør selv tur" til Assens 

Onsdag d. 10. april 2019 kl. 14 

Vi vil besøge Ernsts Samlinger. Samlingen består af sølv, porcelæn og kunst i en 

varieret næsten kitschet blanding. Samlingen opleves i den autentiske lejlighed, der 

står som ejeren Frederik Ernst (1892-1976) skabte den. Der vil være guidet 

rundvisning. 

 

Tag kaffekurven med, den kan nydes i den italiensk inspirerede gårdhave bag 

udstillingen: Østergade 57 Assens. Vi mødes ved denne adresse kl. 14. 

Tilmelding senest 2 april. 

Pris 75kr. 
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Sommertur til Grænsen 

Torsdag d. 6. juni 2019 

Vi kører med Ejby busser som vi plejer.  

Vi starter i Ejby kl. 8.00, samler op ved 

motorvejsparkeringspladserne ved Nr. 

Aaby kl. 8.15 og Middelfart kl. 8.25. 

Derefter kører vi direkte til KZ-

Gedenkstätte Ladelund, Raiffeisenstraße 

3, 25926 Ladelund, Tyskland ( https://kz-

gedenkstaette-ladelund.de/) med en kop 

kaffe og et rundstykke undervejs.  

Vi regner med at være ved KZ-

Gedenkstätte Ladelund fra kl. 10. til kl. 

11. 

Ladelund var en arbejdslejr og i efteråret 

1944 en nazistisk koncentrationslejr lige 

syd for den dansk-tyske grænse ved byen 

Ladelund i Sydslesvig. 

Fangelejren blev oprettet i november 

1944 som udekommando af kz-lejren i 

Hamborg-Neuengamme. Formålet var at 

bygge Friservolden ved vestkysten. 

https://kz-gedenkstaette-ladelund.de/
https://kz-gedenkstaette-ladelund.de/
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Arbejdet bestod blandt andet i at udgrave fem meter dybe pansergrave med parallelle 

løbegrave og artilleristillinger. Lejren var indhegnet med pigtråd og bestod af flere 

barakker, appelplads og fire vagttårne. Op til 120 fanger blev indkvarteret i et værelse 

på cirka 40 m². De fleste sov på halm på gulvene. De hygiejniske forhold i lejren var 

forfærdelige og førte til udbredelse af sygdomme og skadedyr. Ernæringen var lige så 

mangelfuld og 

mange blev 

mishandlet og 

tortureret.  

Lejren blev lukket 

den 16. december 

1944, efter at 

Friservolden blev 

opgivet. I lejrens 

korte tid døde cirka 

300 fanger. På 

grund af den høje 

dødelighed omtalte 

fangerne den som 

en dødslejr.  
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Derefter kører vi til Nolde 

Museet, en halv times kørsel 

fra KZ-Gedenkstätte 

Ladelund. Undervejs spiser vi 

frokost og hvis der er 

interesse, er der lidt tid til 

grænsehandel. Vi er fremme 

ved Nolde Museet ca. kl. 14.  

Her er der bestilt rundvisning. 

 

 

 

Omkring kl. 16 kører vi mod Middelfart, Nr Aaby og Ejby, hvor vi er fremme ved 18 

tiden. 

Pris: Medlemmer og ledsagere kr. 350 – andre kr. 400 kr. 

Tilmelding efter ”først til mølle…”princippet. Sidste tilmelding 23.05.18. I bedes 

give besked om hvor I står på bussen. 
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Fællesarrangement med Nordfyns og Vestfyns Lærerkredse 

Ligger i efteråret 2019 

Nærmere info sendes senere på mail. 
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Julefrokost 2019 

2. december kl. 12.00 

på Sixtus 

 

Vi skal som sædvanligt hygge os med god mad, lidt underholdning samt fællessang. 

Før frokosten vil der blive afholdt et kort møde, hvor der skal vælges medlemmer til 

Pensionistudvalget og Pensionistforum Fyn. Tilmelding senest d. 23.nov.  

Prisen er 250kr.  

 

Vi glæder os til at se jer til julefrokosten. 

Hilsen pensionistudvalget ved Vends Herreds Lærerkreds. 
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