
 

 

 

 

Pensionist i Lejre Lærerforening 

 

Velkommen som pensionist i Lejre Lærerforening.  

Kredsens pensionistudvalg laver årligt ca. 8 arrangementer, hvor man kan 

mødes med tidligere kolleger, for det meste sammen med medlemmer fra 

Roskilde Lærerkreds. 

 

Arrangementerne er: busture, foredrag - og fast hvert år julefrokost. 

Kredsen yder tilskud.  

Pensionistudvalgene i de 2 kredse står for planlægningen. 

 

Invitationerne til de forskellige arrangementer bliver sendt ud pr. brev 

eller e-mail.  

Desuden vil årsplanen samt invitationerne til de enkelte arrangementer 

kunne læses på kredsens hjemmeside. 

 

Pensionistudvalget 

 

Kredsen nedsætter et pensionistudvalg, som er åbent for alle medlemmer 

af kredsen. Det består p.t. af kredskassereren  og 3-6 pensionister. Du er 

velkommen til at kontakte udvalget. 

  



 

 

 

Udvalget består af: 

Janette Szameitat, Munkholmvej 190, 4300 Holbæk  

Tlf.: 51920190   - Mail: janette@szameitat.dk 

Lotte Olsen, Præstegardsvej 47, 4300  Hvalsø 

Tlf.: 25 72 09 28  - Mail: Lotte.Olsen@mail.dk 

Inga Søberg Olsen –Skovvej 16A, 4330 Hvalsø –  

Mail: inga.soeberg.olsen@skolekom.dk 

Birgit Gudmansen, Skovlyst 83, 4000 Roskilde 

Tel.: 46372335/51306263 – Mail: birgit-gudmandsen@hotmail.com 

Kredskasserer Anne Jensen, tlf.: 46353454 – Mail 042@dlf.org 

 

 

Bisættelser/begravelser 

Da det er vanskeligt at indhente informationer om bisættelser og 

begravelser, har kredsen ikke mulighed for generelt at være 

repræsenteret; men ved henvendelse til pensionistudvalget eller 

kredskontoret kan der udtrykkes ønske om det. 

 

Kalender 

Danmarks Lærerforenings kalender kan afhentes på kredskontoret eller 

tilsendes, hvis det ønskes. 

 

Årsmøde 

Fra hvert område vælges 2 repræsentanter til årsmødet for DLF-

pensionister. For tiden har pensionisterne i Sjælland på tværs valgt Jan 

Erik Olsen (kreds 51), Lisbet Meyer (kreds 44), Gurli Kofoed-Olsen (kreds 

43) og Elin Mortensen (kreds 52).  
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Pensionisterne i Danmarks Lærerforening 

Pensionisterne vælger på landsplan følgende: 

  

1 hovedstyrelsesmedlem valgt for 4 år.  For tiden er Birgit Bruun  valgt. 

Hun har tlf.  51289444 og   e-mail: bbr@dlf.org 

 

Vi har 10 kongresdelegerede pensionister. I denne periode er Anna 

Pedersen fra Roskilde Lærerforening valgt.   

 

Kontingent 

Kontingentet opkræves 1 gang årligt fra DLF centralt. 

Kontingentstørrelsen kan ses på kredsens hjemmeside. Pt. er det kr. 117 

pr. md., som opkræves hel/halvårligt. 

 

Kontingentfrihed 10 år efter gældende pensionsalder. 

10 år efter gældende pensionsalder, ydes der kontingentfritagelse fra den 

efterfølgende måned. Når du fylder 75 år markeres fødselsdagen med en 

gave fra kredsen.  

 

Ny pensionist – OBS: 

 

Forenede gruppeliv 

Når du ophører din ansættelse på skolen, bliver du automatisk meldt ud af 

Forende Gruppeliv, som udbetaler en forsikringssum ved kritisk sygdom. 

Som pensionist i Danmarks Lærerforening er du berettiget til at tilmelde 
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dig den frivillige gruppelivsordning, så du fortsat er dækket frem til en vis 

alder. Læs mere på 

https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/forsikringer-og-

gruppeliv/gruppelivsforsikring 

 

Som pensionist i DLF kan du nu endnu billigere leje et feriehus i Danmark 

gennem DLF. Læs mere på  

 

https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/ferieboliger 

 

Lejre Lærerforening DLF kreds 42 

Møllebjegvej 2 

4330 Hvalsø  

Tlf. 46353454 

E-mail: 042@dlf.org 

Hjemmeside: www.kreds42.dk  
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