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Tillykke til Marianne Ledstrup,
medredaktør af Sproglæreren
Marianne
Ledstrup fyldte 70 år
den 7. november,
og i den anledning
sender Hovedstyrelsen hende et
stort tillykke.
Marianne Ledstrup har været aktiv i Sproglærerforeningen i mange år; først for mange
år siden i lokalforeningen for Roskildeområdet og nu som en uundværlig
sparringspartner som medredaktør af
bladet Sproglæreren og desuden som
annoncetegner, 2. korrekturlæser og
anmelder af tværsproglige materialer. Uden hendes perspektiver og nye

indspark til bladet havde vi aldrig fået
udviklet bladet til det, det er i dag.
Selvom Marianne er pensioneret,
banker hendes hjerte stadig for
folkeskolen. Ud over arbejdet for
Sproglærerforeningen og bladet
Sproglæreren er Marianne rådgiver i
Forældrerådgivningen under organisationen Skole og Forældre. Her
hjælper og rådgiver hun bl.a. forældre i forhold til børns trivsel og læring i folkeskolen.
Også privat er Marianne optaget
af, hvad der sker i folkeskolen. For
med tiden har Marianne selv fået
børn og senest børnebørn, som boltrer sig i den danske folkeskole. Og så

er det jo godt at være bedstemor, der
kan hjælpe med de tyske gloser m.m.
Når Marianne ikke hygger med
børnebørnene eller sin mand, nyder
Marianne fortsat at drage ud i verden, enten med veninder og venner
eller med sin mand eller sågar hele
familien.
Hovedstyrelsen håber du havde en
dejlig fødselsdag, Marianne, og ønsker dig alt det bedste for fremtiden.
På Hovedstyrelsens vegne
Kirstine Jordan,
ansvarshavende redaktør
af Sproglæreren

Mindeord for Birgitte Glynstrup
12.09 1946 – 28.08 2015
Tidligere medlem af Fransk
Fagudvalg, Birgitte Glynstrup,
er død.
Hun
blev
ansat på Lynge
Skole i Allerød
i 1977 hvor hun
arbejdede som fransk- og tysklærer
frem til sin pensionering i2011. I en
årrække var hun desuden beskikket
censor i tysk.
Som et af de første medlemmer
af Fransk Fagudvalg fra cirka 1990

bidrog Birgitte med masser af engagement og stor faglighed indtil
sin udtræden i 2010. Hun deltog
med liv og sjæl i Fagudvalgets arbejde og var sammen med bl.a.
Sproglærerforeningens tidligere formand, Ingrid Stuart, en stærk talsmand for at ligestille tysk og fransk
hvilket udmøntede sig i Sproglærerforeningens ændrede sprogpolitik fra 2009.
Birgitte var Fagudvalgets kasserer
i en årrække, og hun var medlem af
Sprogpolitisk Udvalg og Landkursusudvalget.

Ud over sit engagement i Sproglærerforeningen var Birgitte også
aktiv lokalt i sin kommune, bl.a.
var hun i en periode menighedsrådsformand i Lynge og Uggeløse
sogne og deltog i det lokalhistoriske
arbejde i Lynge.
Birgitte var sprudlende og fuld af
skæg og højt humør – simpelthen
et festligt og farverigt menneske.
Hun efterlader sig mand, to børn
og to børnebørn.
Æret være hendes minde!
Leon Aktor, Fransk Fagudvalg
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