
Invitation til besøg på kolonien ”Isøre” i Rørvig 

 

 

Kære pensionistmedlem af Gladsaxe Lærerforening 

Gladsaxe Lærerforening fylder 100 år til november. Det vil vi gerne fejre sammen med jer 

ved at lave et ekstraordinært arrangement.  

Vi håber, at du har lyst til at komme med på endagstur til vores feriekoloni ”Isøre”, som ligger 

tæt ved Rørvig. Du har måske selv været der engang, og netop derfor kunne det jo være sjovt 

at gense stedet. Det er en af de mest brugte kolonier, som Gladsaxe Lærerforening har. 

Mandag den 13. august 10:00 kører vi sammen i bus fra Gladsaxe Lærerforening, med 

ankomst til kolonien kl. ca. 11:30. Her tager vi et lille kig på kolonien udendørs og indendørs, 

hvorefter Gladsaxe Lærerforening byder på frokost. Der vil være øl, vand og snaps til maden. 

Efter maden vil formand, Thomas Agerskov, fortælle lidt om, hvad der sker i GLF. Herefter har 

vi fået Gladsaxe Lærerforenings tidligere forretningsfører, Emil Kestler, til at fortælle lidt om 

koloniernes historie og særligt om Isøre kolonien, som han i sin tid stod for ombygningen af. 

 Dato: Mandag den 13. august 2018 

 Mødested: Gladsaxe Lærerforening på parkeringspladsen 

 Tidspunkt: Vi kører præcis kl. 10:00 

 Hjemkomst: Vi regner med at være retur i Gladsaxe kl. ca. 16:30 

Som udgangspunkt har vi 50 pladser. Tilmelding er ”først til mølle princippet”  

 

Sidste frist for tilmelding er senest mandag den 4. juni 2018 kl. 15. Tilmeld dig ved at ringe til 

Rita på tlf. 39565511 eller send en mail til riha@dlf.org 

Du kan ikke tilmelde dig ved at besvare denne mail. Du skal skrive til riha@dlf.org 

Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til denne sommerfrokost sammen med hinanden og 

med os i Gladsaxe Lærerforening. 

Med venlig hilsen og på sommergensyn 

Gladsaxe Lærerforening 

Stengårds Alle 197 

2860 Søborg 
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