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Orientering fra formanden 

 

Kære medlemmer 

Selvom vi – ifølge kalenderen – snart er på vej mod mørkere tider/kortere dage – så kan jeg ikke lade være med at synes, at vi stadig går mod lysere tider 

       for det er jo en kendsgerning (en af de gode) at der er årsmøde lige om lidt … og vi glæder os i den grad til at se jer igen. 
  

Invitationen er allerede sendt ud her i starten af juni – hvis du ikke skulle have modtaget den, så tjek din profil på ForeningLet om vi har din korrekte 

mailadresse, eller om den er havnet i spam. 

Der er sidste tilmeldingsfrist den 16. august… så du har stadig god tid. 

I dette nyhedsbrev kan du også læse om de regionsmøder, som er blevet afholdt hen over forsommeren. 

Jeg håber, I alle får en fantastisk sommerferie, hvad den end måtte bringe       

Mange sommerhilsner 

Gitte Boelt 

formand 

 

https://3087.foreninglet.dk/memberportal/frontpage
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Forårets regionsmøder er vel overstået: 

Region Sjælland valgte i år at afholde Regionsmøde på Holmegård Værk. 

                    

27 forventningsfulde medlemmer var mødt op på Holmegård Værk d. 27. april, hvor vi blev mødt af to friske guider, der skulle vise os rundt på det 

gamle glasværk.  

Vi fik en times tid sammen med vores guides, fortalt en spændende historie om Holmegaard Glasværk som blev grundlagt i 1825, og dermed et af 

Danmarks ældste glasværker.  

Glasværket gik konkurs 2008, hvor Holmegaard-mærket blev overtaget af Rosendahl A/S. 

I 2020 genåbnede stedet under navnet Holmegaard Værk. Det er et museum med et meget stort antal (40.000) Holmegaard-produkter i samlingen 

som er udstillet, nogle af de mest kendte kan man se tæt på. Ud over den store samling af Holmegårdværker, fik vi også set en del af det ”lokale” 

Kähler keramik. Absolut et besøg værd.    

Efter rundvisningen gik vi over i Værkets restaurant, hvor vi fik serveret en dejlig middag. 

Efterfølgende blev der afholdt valg til bestyrelsen og her kan vi med stolthed præsentere 3 bestyrelsesmedlemmer: Kristine, Natascha og Annette 

samt 3 suppleanter: Vibeke, Malene og Jeanette 

Venlige hilsner fra hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

Annette, Kristine, Lone, Malene & Tina  

https://da.wikipedia.org/wiki/1825
https://da.wikipedia.org/wiki/Glasv%C3%A6rk
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Region Hovedstaden mødtes d. 21. april i Hillerød, hvor vi var på en fremragende rundvisning på Frederiksborg Slot, efterfølgende spiste vi på Rib 

House. 

 

 

 

 

Det var en hyggelig eftermiddag og aften, hvor der blev networket en del. Vi glæder os til at se endnu flere medlemmer til næste arrangement. 

På valg havde vi regionens suppleanter Malene Andersen og Lene Eigtved, begge ønskede genvalg og begge blev valgt. 
 

Mange hilsner fra hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

Jette, Nete, Lene, Malene A og Malene K. 
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Region Midtjylland var torsdag den 5. maj 2022 på en tur i en afsidesliggende lille landsby ved den jyske vestkyst. Nærmere bestemt et moderne 

og nybygget destilleri Stauning Whisky. Der var så roligt med vind, hede land, tørvemoser og klitter så langt øjet rækker. 

Vi blev taget godt imod af en ung passioneret mand Jonas, som fortalte os om, hvordan lokalt dyrket korn bliver forvandlet til noget af den fineste 

whisky. Maltningen foregår i nogle store haller på et koldt betongulv, hvor kornet bliver gulvmaltet igennem af en enormt stor maskine. 

Duften af heden lander straks, da vi kommer udenfor til den store ovn, som brænder tørven af, som giver karakter og smag til den maltede byg og 

rug. Dernæst bliver tørven blandet med væske, for at den skal ligge og gære i nogle store beholdere. 

Så kommer vi ind til 24 små pot stills som er store kobberkedler, hvor hele processen med at få lavet wash-still og dernæst den fine spirit-still. 

                

Alle de små steps til den helt rigtige Stauning Whisky ender i yderligere to kæmpe haller, hvor den destillerede væske skal på egetræsfade. Her 

ligger de og tæmmer og mildner smagen fra de gamle tønder. Hvor de suger smagen ud fra tønderne, der giver whiskyen en strejf af vanilje, kokos 

eller fyrretræ. Mulighederne er store, da tønderne kan genbruges 5 gange. På den måde bliver der produceret 900.000 liter/år, som gør dem til den 

største danske whiskyproducent! 
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Til slut gik turen ind i det nybyggede smagsrum, hvor vi alle skulle dufte, rotere og smage på ”de gyldne dråber”. 

Man er helt overvældet, når man har været igennem hele processen, og hørt på en brandgod fortæller Jonas, der bare brænder for historien om 

dette smukke lille bryggeri.  

Derefter gik turen små 600 meter hen til Lowlands Danmark, som er et lille lokalt destilleri. Her mødte vi endnu en livsglad mand Anders med en fortælling 

om destilleriets historie, tilgang til smag og produktion af gin, snaps, likør og husets egen spirituskategori ”Solitary Spirit”. Vi fik først en lille velkomstdrink 

– en af husets egne gin. Samt hele historien om Lowlands` liv. 
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Derefter blev der først serveret solæg, hvilket var noget af en smagsoplevelse. Efterfølgende fik vi serveret tapas med de lokale specialiteter. 
 
Under generalforsamlingen fik vi serveret endnu en lækker lille lokal drink sammen med de traditionelle jordbærtærter. 
Vores 2 suppleanter Mette og Line har valgt at trække sig. Tak for samarbejdet og indsatsen. :)  
Og ind har vi fået Randi Liebetrau Poulsen fra Naur-Sir Skole i Holstebro. 
 

Venlige hilsner fra hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Lotte, Lisbeth, Gunver, Line, Mette og Krestine 

 

Region Syddanmark var den 5. april 2022 på tur til Region Midtjylland, hvor vi besøgte Fængselsmuseet i Horsens, det var en virkelig spændende 

oplevelse, prøv at læse museets beskrivelse herunder det var virkelig mærkeligt at mærke skyggerne på væggene.  

Vi havde også en guide på, så vi fik rigtig meget fortalt bl.a. den spændende beretning om Carl August Lorentzen.   

  

Besøg Europas største fængselsmuseum og mærk den specielle stemning krybe helt ind under huden. Mød fanger og vogtere, når de 

som skygger går forbi på gangen. Du kan se og høre dem på skærme, hvor de fortæller om alt fra familieforhold til problemer med 

narko. Den spektakulære afslutning på besøget kommer, når du går gennem Lorentzens tunnel: En rekonstruktion af den 18 meter 

lange flugttunnel Carl August Lorentzen gravede under fængselsgården i 1949……… 

  

Der var i alt tilmeldt 31. Efter besøget i fængslet kørte vi til Restaurant Amalielund Mad – hvor vi fik valgt to suppleanter Anne Helming (genvalgt) og 

Libbie Melchart begge fra Aabenraa Kommune. Derefter sluttede vi af med middag fyldte pandekager og belgisk vaffel med is.  

 Venligst hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

Birgitte, Judith, Anita & Anne 
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Region Nordjylland var til regionsmøde torsdag den 28. april 2022 i Ålborg. 

Der mødte 28 kvinder op som var spændte på dagens arrangement. Vi skulle mødes i Gigantium, hvor Ålborg Håndbolds direktør Jan Larsen stod for en 

rundvisning. Vi fik en spændende fortælling om Gigantiums historie og de fremtidige planer. Vi var i spillernes omklædningsrum og Lounge-rum, hvor vi fik 

færden af, hvad der foregår uden for håndboldbanen.  

Derefter fortalte Jan om sin rejse fra ”flaskedreng i Vadum til direktør for et succesfuldt håndboldhold i Aalborg”. Jan fortalte mange gode og sjove 

anekdoter fra hans tid i håndbolden, og om de store stjerner han havde krydset på hans vej. Ålborgs mål er at blive verdens bedste håndboldhold, og de 

arbejder benhårdt for det. 
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Efter Jan Larsens historie kom Rikke Nielsen fra LykkeLiga på gulvet. Hun fortalte kort om hendes egen karriere som håndboldspiller, og derefter om det at 

datteren Magda er født med Down Syndrom – både sorger og glæder. Grunden til, at Rikke startede LykkeLiga var, at Magda gerne vil gå til noget ligesom 

hendes søskende. Hun startede i Gistrup Hallen, og nu er LykkeLiga spredt ud til mange andre lande – blandt andet Kina. Rikke viste flere klip fra hendes 

oplevelser med LykkeLiga, og det viser hvor stor glæde LykkeLiga giver både børn og forældre. Rikke er en livsglad pige som fortæller sin historie med 

ærlighed og ironi.  

 

Kendetegnende for dem begge er, at de er dedikeret og virkelig brænder for det de laver. Så selv om man ikke interesserer sig for håndbold, så kunne man 

ikke undgå at blive fanget af deres fortællinger. 

En helt fantastisk eftermiddag og aften. 

Mange hilsner fra hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Mariann, Lisbet, Linda, Charlotte & Lene 

 

 

Og nu til noget helt andet....... 
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Hjemmesiden 
Landsforeningen for Skolesekretærers hjemmeside finder du på adressen: www.l-fs.dk 

 

 

Hjemmesiden er foreningens ansigt på nettet, og skal være informativ for både medlemmerne og andre interesserede. Her kan du læse om vores forening, 

vores visioner, blive medlem, læse nyhedsbreve, se invitationerne til årets regionsmøder og ikke mindst vores årsmøde. Derudover kan du se links til 

samarbejdspartnere og se forslag til uddannelse. 

Medlemsbasen og tilmeldinger til vores arrangementer sker nu i vores medlemssystem ForeningLet. I har nu nogle gange tilmeldt jer regionsmøderne via 

dette system, og det ser ud til at fungere fint i alle regionerne, og for første gang i år, skal tilmeldingen til Årsmødet 2022 nu ske denne vej. Læs mere 

herom under medlemssystemet.  

Så vores hjemmeside og vores medlemssystem er nu to separate systemer, men vi vil selvfølgelig linke mellem de 2 systemer, så indbydelser bliver sendt 

ud fra medlemssystemet, men de kan også findes på hjemmesiden, hvor der vil være link til medlemssystemet 

Her ser du et par skærmklip fra hjemmesiden – men gå selv ind og gå på oplevelse på vores hjemmeside. 

http://www.l-fs.dk/
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Her finder man invitationer til årets regionsmøder:             Her kan man læse om Årsmøde 2022: 

             

 

Vi ønsker dig fortsat god fornøjelse med hjemmesiden. Har du ønsker/forslag til hjemmesiden er du altid velkommen til at kontakte webmaster: Malene K. 

Jensen (webmaster@l-fs.dk). 

 

mailto:webmaster@l-fs.dk
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Medlemssystemet – ForeningLet 

Medlemssystem tilgås ved følgende link: https://3087.foreninglet.dk 

Forsiden du vil møde ser sådan ud:  

   

Login: Du kan logge dig ind i systemet 2 steder: 

  

Du kan logger dig på med din e-mail og så det kodeord, du har modtaget fra os i en mail, hvis du ikke kan huske det, så tryk på glemt kodeord, og du vil 

modtage en mail med et nyt kodeord, det kræver så, at vi har din rigtige e-mail i systemet.  

Næste gang du er inde i systemet, så tjek venligst, at du står med de rigtige oplysninger og opkrævningsmetode, for vores medlemsregistrant står for at 

skulle sende kontingent ud til næste skoleår. 

 

https://3087.foreninglet.dk/
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Tilmelding til arrangementer – lige nu Årsmødet 2022 

Du har modtaget en mail med vedhæftet invitation fra medlemssystemet til årsmødet. I mailen vil der være et tilmeldingslink, som peger ind på forsiden af 

Medlemssystemet, hvor du kan logge ind som skrevet ovenfor. Tilmeldingslinket kan også findes på hjemmesiden under Årsmøde. 

Tryk på ”Tilmelding” og vælg ”Årsmøde 2022”. Så kommer arrangementet frem og man starter tilmeldingen ved at trykke ”Tilmeld”. 

Så udfylder du felterne på første side (bekræftelse på at det er dig) - de fleste felter er formentlig udfyldt – hvis du har husket at logge ind. MEN husk EAN-

nummeret og evt. EAN bruger-ID – da betaling til årsmødet kun kan finde sted med EAN-faktura, som fremsendes til skolen. 

På næste side er der valg, du skal foretage dig: Transport og Overnatning. 

Både ved transport og overnatning er der rullegardiner, så husk at bruge dem, så du får valgt om du skal bruge bustransport og for at vælge om du skal 

have eneværelse, dobbeltværelse, 3-sengs værelse eller siger nej tak til overnatning. 

De 2 sidste felter på siden – skal kun udfyldes – hvis du skal dele værelse med nogen! 
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Når du trykker videre – så får du en bekræftelse på skærmen, denne bliver også sendt til din mail.  

Betaling af kontingent  

Inden sommerferien udsendes opkrævningen for kontingent som dækker perioden 1. august 2022 – 31. juli 2023. 

Kontingentet er uændret på 330 kr. årligt, og det kan betales enten via EAN eller girokort. Girokortet kan tilmeldes til betaling via PBS. Vi vil 
opfordre dig til at tjekke i Foreninglet, om du står rigtigt noteret i forhold til, hvordan du ønsker at betale kontingent. 

Mariann Weinreich, Medlemsadministrator (medlem@l-fs.dk) 
  

Det sidste ord..... Igen har vi fået gennemført skønne regionsmøder, hvor mange er blevet beriget med oplevelser, informationer og sociale relationer. 

Hvor er det dejligt ovenpå de sidste “kedelige” år.  

Vi har i region Nordjylland pr. 31. maj desværre måttet sige farvel til vores herlige bestyrelsesmedlem Linda Nedergaard Jensen. Linda har fået nyt job i “en 

anden verden” og kunne derfor ikke fortsætte i foreningen. Linda havde posten som medlemsregistrant og det var absolut en spændende opgave at finde 

en ny til den post – heldigvis er Mariann Weinreich (også region Nordjylland) sprunget til, så vi er sikre på at vi får alt registreret korrekt til det nært 

forestående årsmøde. 

Vi ønsker Linda stort tillykke med hendes nye eventyr i Århus og sender mange hilsner med ønsket om alt godt fremover.  

Vi håber I alle har modtaget indbydelsen til årsmøde 2022 og vi glæder os rigtig meget til at se jer i Nyborg. PS – vi har passeret 200 tilmeldte. 

Med ønsker om en rigtig dejlig sommer.  På bestyrelsens vegne, Gitte Boelskifte (naestformand@l-fs.dk) 

 

 

mailto:naestformand@l-fs.dk

