
Rådgivning 
Har du som medlem af fraktion 4 brug for råd og vejledning i foreningsanlig- gender, 
bør du henvende dig til kredskontoret. 

 

Det samme skal du gøre, hvis du ikke modtager Kreds 16s og Pensionistfrak- tionens 
informationer og invitation til medlemsaktiviteter m.v. 

 

Du kan selv tjekke dine medlemsinformationer på Kreds 16ʼs hjemmeside: 
www.kreds16.dk Klik på Min side nederst på forsiden. 

 

Behold din skolekomadresse 
Som pensionst kan du beholde adgang til Skolekom og din Skolekom-e- 

mailadresse. Du kan enten selv flytte din Skolekom fra skolen til ”DLF- 

skolen” eller bede den skolekomansvarlige på din skole om at flytte dit til- 

hørsforhold fra skolen til pensionistgruppen. 

 

Aktivitetsudvalget 2017/18 
Bent Christiansen, tidl. Skole- og Institutionscentret  
Nina Larsen, tidl. Gadehaveskolen 

Sven-Erik Dreisig, tidl. Charlotteskolen  

Susanne Nielsen, tidl. Gadehaveskolen 
Knud Larsen, tidl. Charlotteskolen  

Laila Plett, tidl. Torstorp Skole 
 

Aktivitetsudvalget e-mail: senior16htk@gmail.com 

Det er på denne adresse, at du skal tilmelde dig til vore gratis arrangementer. 
Tilmelding til arrangementer med betaling skal ske via indbetaling til vores bankkonto. 

 

Danmarks Lærerforening, Kreds 16 

Valbyvej 2 

2630 Taastrup 
Tlf.: 4352 4560 (Ma.-fr. Kl. 9 – 14 ) 

E-mail: 016@dlf.org 

www.kreds16.dk 

Pensionist 

Fortsæt 

dit medlemskab i 
Fraktion 4 

Kreds 16 

 
Fortsæt dit medlemskab 

Dine tidligere kolleger ønsker dig tillykke 

med, at du nu har valgt at forlade arbejdsli- 

vet og dit lærerjob i Høje-Taastrup Kommu- 

ne. 

 

Pensionistlivet er fuld af 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 Læ- 

rerforening, Kreds 16, har du mange fordele, 

som du kan læse om i denne folder. Det dre- 

jer sig både om lokale arrangementer og om 

generelle tilbud fra DLFs centrale organisati- 

on. 

 

Medlemskab af Kreds 16 Fraktion 4 koster 

knapt 1.200 kr. om året. Kontingentet kan 

fortsat trækkes fra på selvangivelsen som 

kontingent til faglige foreninger, hvis du har 

været tjenestemandsansat. Når du fylder 75 

år, er medlemskabet gratis. 

 

Læs denne folder og få mere at vide om de 

fordele, der er ved at forblive som medlem af 

din fagforening - også når arbejdslivet er slut. 
Besøg på Københavns Rådhus 

Efteråret 2013. 

http://www.kreds16.dk/
mailto:senior16htk@gmail.com
mailto:016@dlf.org
http://www.kreds16.dk/


Kreds 16 

for pensionister 

Kreds 16’s pensionister har organiseret sig 

med et AKTIVITETSUDVALG, der vælges 

hvert år i februar. 

 
Det er aktivitetsudvalgets opgave at arran- 

gere de sammenkomster og andre kulturel- 

le arrangementer, som tilbydes medlem- 

merne i løbet af året. 

 
I den grå ramme til venstre kan du se nog- 

le af de arrangementer, som Kreds 16’s 

pensionister har været inviteret til. 

 
I løbet af året er der 2 faste og traditionsri- 

ge arrangementer. Det er det årlige NYT- 

ÅRSTAFFEL i starten af februar og SOMMER 

-SKOVTUREN hvert år i slutningen af au- 

gust. Desuden inviteres du til 3– 4 andre 

kulturelle arrangementer. 

 
For at kunne invitere dig til arrangementer- 

ne vil vi meget gerne have din e-mail- 

adresse. Den kan du enten aflevere på 

kredskontoret eller sende direkte til aktivi- 

tetsudvalget. Se adressen på bagsiden. 

 
Fortsat medlemsindflydelse 

Hvert 2. år umiddelbart før NYTÅRSTAFLET 

er der valg til fraktionens Aktivitetsudvalg. 

Hvert 2. år er der valg af 2 repræsentanter 

til DLF, Fraktions 4 - Hovedstaden Vest, 

der bl.a. er med til at finde de 10 Fraktion 

4-medlemmer, der skal repræsentere DLF- 

pensionisterne på DLFs årlige kongres, de 

44 årsmøderepræsentanter og den frakti- 

ons-repræsentant, der skal opstilles til val- 

get til DLFs Hovedstyrelse. 

Fordele ved fortsat 

medlemskab af DLF 

Ferieophold - sommerhusleje 

Du kan med din familie leje dig ind på for- 

eningens kursusejendomme. Denne mu- 

lighed foreligger fortrinsvis i skoleferierne. 

Find oversigten over kursusejendomme i 

Folkeskolen og kontakt kursusstederne for 

nærmere information. 

 
Foreningen har 6 sommerhuse til udlej- 

ning. De kan fortrinsvis lejes udenfor sko- 

leferierne. Reservation foregår online via 

DLFs hjemmeside. 

 
Seniorkurser 

Hver sommer arrangerer DLF 4-5 kurser 

for fraktion 4-medlemmer. 

Kurserne har fagligt og kulturelt indhold 

og afholdes på foreningens kursusejen- 

domme. Kurserne annonceres i Folkesko- 

len i februar. 

Foreningen dækker rejse og ophold. 

 
Nordisk pensionisttræf 

Nordisk Lærerorganisationers Samråd ar- 

rangerer hver sommer et 5 dages pensio- 

nisttræf. Det afholdes på skift i et af de 

nordiske lande. Du kan læse om tid og 

sted i Folkeskolen i februar/marts. 

 
Folkeskolen   og    Lærerkalenderen 

Som medlem af Fraktion 4 får du fortsat 

tilsendt FOLKESKOLEN. 

 
Lærerkalenderen 

Hvert år i april/maj kan du hente Lærer- 

kalenderen på Kreds 16’s kontor. 

Når du bliver 
pensioneret skal du 

huske! 

ATP og 

Lønmodtagernes Dyrtidsfond 
Når du bliver folkepensionist har 

du ret til at modtage ATP. Det 

foregår normalt helt automatisk, 

men vær opmærksom på, om du 

modtager en henvendelse om 

det. 

Penge, der indestår i Lønmodta- 

gernes Dyrtidsfond, kan efter øn- 

ske udbetales fra 60 år. 

 

Forsikringer 
Vær opmærksom på, at nogle 

forsikringsselskaber, bl.a. LB, har 

nedsat forsikringspræmie for pen- 

sionister. 

Som pensionist kan du vælge om 

du vil fortsætte i foreningens 

gruppelivsforsikring til du fylder 

70 år, eller om du vil ophæve 

den. 

 

Efterløn 
Er du berettiget til efterløn, skal 

du i god tid rette henvendelse til 

dlf-a. 

 
Skatteforhold 
Det er en god idé at ændre din 

forskudsregistrering, da dit ind- 

tægtsgrundlag ændres. 

 

Medlemskort for 

Pensionister 
Når du pensioneres kan du få et 

medlemskort fra DLF. Kortet kan 

give rabatter ved f.eks. entré til 

museumsbesøg i ind– og udland. 

Du kan selv printe medlemskortet 
fra www.dlf.org/min side. 

Du kan tage din ægtefælle/ 

ledsager med til alle arrange- 

menter, undtaget dog Nytårs- 

taflet. 

 
De fleste arrangementer er 

gratis eller meget billige for 

medlemmer, mens ægtefælle- 

re / ledsagere skal betale ar- 

rangementets kostpris. 

Faste årlige 
arrangementer 

NYTÅRSTAFLET 

Afholdes normalt den første 

onsdag i februar. 

Eftermiddagsarrangement 

 
SOMMER-SKOVTUREN 

Afholdes normalt den sidste 

torsdag i august. 

Heldagsarrangement 

 
Eksempler på afholdte 

arrangementer 

 
 Besøg på Københavns Råd- 

hus m/rådhuspandekager 

 Julesammenkomst 

 Besøg i DR-byen 

 Vinsmagning 

 Tur til Nyvang ved Holbæk 

 Visesang med ølsmagning 

 Rundvisning på Chistiania 

http://www.dlf.org/min

