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Seniorklub 60 

Kredskontoret, Marienbergvej 17, 4760 Vordingborg   

tlf. 66106060 – E-mail: kreds60seniorer@gmail.com  – Hjemmeside: www.kreds60.org  
 

Aktiviteter Efterår 2017 

 

 

Onsdag 16/8 Revy i Nykøbing Falster. 
 Reminder fra forårsprogrammet. 

 

 

  

Tirsdag  22/8          Bustur til København 
     Afgang: Hjemme: 

 Marienbergvej 17 (Kredsen)  8:15 18.45 

 Bårse Runddel (tanken)  8:30 18.30 

 Rønnede Butikstorv  8:45 18.15 

  

 Ved Mindeankeret i Nyhavn mødes vi med Annette Birch kl.10.30 

 Vi vil blive ført på en byvandring gennem Frederiksstaden. Turen tager ca.1,5 timer  

 Og arrangeres i forbindelse med jubilæet for salget af De Vestindiske Øer. 

 På denne tur følger vi sporet af slavehandelen fra Nyhavn og ind blandt  

 Frederiksstadens palæer. 

 Besøg på Arbejdermuseet 

 12.45 spiser vi frokostplatte i Cafe&Øl-Halle som ligger i forbindelse med  

 Arbejdermuseet. Til frokosten hører en øl, en vand eller et glas vin. 

 13.30-14.30 er der omvisning på Arbejdermuseets udstilling ”Stop Slaveri”. 

Arbejdermuseets særudstilling sætter fokus på slaveri som et massivt problem i 

verden, både i fortiden – men i særdeleshed også i nutiden.  

 De færreste af os ved, at der i verden aldrig har været så mange slavegjorte  

 mennesker som i dag. 

 Er vi mere end 30 deltagere bliver der 2 omvisninger. Ventetiden kan bruges på  

 egen hånd i museets øvrige udstillinger. 

 Vi kører først fra København kl.17 – så der er lidt tid på egen hånd. Torvehallerne 

 ligger fx som en mulighed  lige overfor! 

 Pris:  200kr/ 250 kr ikke medlemmer 

 Indbetales senest d. 22.juli  2017 til: 

  Lån og Spar Bank – Reg.nr. 0400 konto: 4018511717 

 Vi kan højst være  50,  så det er efter ”Først til Mølle” princippet.   

 Kontaktperson:Hanne Prytz  (Tlf. 61687089) 

    

 
  

Søndag 24/9  4 dages bustur til Hamburg  

Onsdag 27/9  Tilmelding til turen er sket, så dette er blot en orientering. 

 HUSK – ikke medlemmer skal indbetale 325,00 kr. for entreer på  

 Reg. nr. 0400   konto:   4 018 511 717. 

 Kontaktperson før turen: 

 Aage Carlsen (2513 9978)  

 Kontaktpersoner på selve turen: 

 Annemarie Grüner  (4075 4828) og Kirsten Sørensen (6178 5206) 
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Tirsdag  24/10  Kør selv tur til Trelleborg og Glasgalleriet St.Gala.  

Kl. 10.15 – ca 15 Vi mødes på museets parkeringsplads Trelleborg Alle 4, 4200 Slagelse. Der er guidet 

rundvisning på museumsområdet kl. 10.30 – 11.30. Frokosten indtager vi i museets 

cafe kl. 12. Derefter kører vi samlet til det nærliggende glasgalleri St. Galla, 

Strandvejen 119, Hejninge, hvor vi skal tilbringe nogle spændende timer i selskab 

med Branca Lugonja. Hun vil fortælle om sit og familiens liv ”Fra eksjugoslavien til 

Danmark” og senere vise os rundt i værksted og galleri. Der er også  mulighed for 

selv at gå rundt på gården. Der serveres kaffe og kage. 

 Pris: 200 kr/ 225 kr for ikke medlemmer.  Indbetales senest d. 24/9 til:  

 Lån- og Spar Bank reg. nr. 0400. konto: 4 018 511 717. 

 Drikkevarer er for egen regning. 

 Kontaktperson: Kirsten Heinesen ( 5537 2980 ) 

 

 

 

Lørdag 28/10 Besøg på Marjatta. 

kl. 13 – 15.30 Vi mødes kl. 12.50 på parkeringspladsen ved den økologiske butik Strandvejen 15,  

 4733Tappernøje. Vi modtages kl. 13 af lederen af Marjatta, John Bay Sørensen, der 

 vil fortælle om skolens historie, filosofi og de principper, den bygger på og som er 

 inspireret af Rudolf Steiner. Efterfølgende fortæller lederen af undervisningen om 

 hverdagen og eleverne. Derefter vises vi rundt i de forskellige bygninger på området. 

 Besøget slutter i skolens cafe, hvor vi får kaffe og kage. 

 Pris 50 kr. som betales på turen.  

 Kontaktperson: Vibeke Sabroe (5556 4496) 

 

 

Tirsdag  7/11           Kunsttur til Folketinget. 
kl. 17 – 20.30 Vi mødes kl. 17 i Rigsdagsgården på Christiansborg. Vi skal igennem et 

 sikkerhedscheck, før vi går op i Snapstinget, hvor vi skal være kl. 17.15 for at spise 

 varm mad. Kl. 19 er der guidet kunsttur rundt i Folketinget. Rundvisningen varer 1 

 time og 30 minutter.    

 Der er plads til 30 personer, og vi prioriterer dem, der ikke har været med før. 

 Pris: 250 kr., der dækker mad, drikkevarer og rundvisning.  

  

 Indbetales senest d. 7/10 til: 

  Lån og Spar Bank – Reg.nr. 0400 konto: 4018511717 

 Kontaktperson:Kirsten Sørensen (6178 5206).  

  

 

       

Torsdag 30/11 Julefrokost. 
kl. 10 - ca. 15 På opfordring fra adskillige medlemmer holder vi i år julefrokosten i Stege. Fremover 

vil vi skifte til et nyt sted hvert år. 

 Vi mødes i biografen på Storegade kl.10. Senere spiser vi frokost på Residens Møn, 

der ligger på Langelinie 44. Der er parkering ved hotellet.  

 Pris 275/ 300 kr. for ikke medlemmer. Drikkevarer for egen regning. 

 Indbetales senest 30/10 til: Lån og Spar bank - 0400 konto: 4018511717 

 Kontaktperson: Inge Knudsen (5672 5161) og Ingrid Oxlund (2282 4824). 
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25/9 – 27/9:  3 dages bustur til Kolding 

2018  Vi er i gang med planlægningen, og kan foreløbig sige, at vi skal bo centralt i  

  Kolding med udflugter til Middelfart og Fredericia. 

  Det endelige program med priser kommer ud med Forårsprogrammet 2018.  

  Nu har I mulighed for at langtidsplanlægge for mulig deltagelse. 

 Vi er jo vore egne rejseledere på disse ture, så hvis nogle af jer har kendskab til 

 området og har lyst til at delagtiggøre os i dette, så hører jeg gerne fra jer. 

  Kontaktperson før turen: 

   Aage Carlsen   +4525139978    

  aage.carlsen@mail.dk 

 

 

 

 

Ved alle arrangementer, hvor ikke andet er nævnt, sørger man selv for transport – vi er selvfølgelig 

behjælpelige med at skabe kontakter til samkørsel. 

Ved senere tilmelding kan vi ikke garantere en plads, men du er altid velkommen til at kontakte os og høre, 

om der alligevel er plads.  

Husk, at du fremover senest en måned før arrangementet skal indbetale deltagerbeløb (større end 99 

kr.) til konto: Lån og Spar Bank - Reg.nr. 0400 konto: 4018511717 

NB: Ved mange af arrangementerne forpligter vi os med et deltagerantal og dermed også en  

 økonomi,  hvorfor vi er nødt til at gøre din tilmelding bindende (d.v.s. at du ikke kan  

 forvente tilbagebetaling ved afbud ). 

       Bliver du forhindret i at deltage - så meddel det i god tid –  

 senest 1 måned før arrangementet 

       evt. senere afbud skal gives direkte til kontaktpersonen.  
 

Af hensyn til planlægningen har vi brug for din tilmelding  ( bilag ) senest d. 30/6.      
 

Med venlig hilsen 

 

Aage Carlsen  tlf. 55769395/25139978 aage.carlsen@mail.dk 

Annemarie Grüner tlf. 40754828  agruner@city.dk  

Dorte Sejerø  tlf. 20192363/55377127 sejdorte@mail.dk  

Kirsten Heinesen tlf. 55372980/29862180 kirsten@heinesen.net  

Knud Jacobsen  tlf. 22215525   knudjacobsen@gmail.com  

Hanne Prytz  tlf. 61687089  hanne.prytz9@gmail.com 

Inge-Lise Jensen tlf. 55992202/23867202 ringelise@hotmail.dk  

Inge Knudsen  tlf. 56725161/28193161 wesse@lic-mail.dk  

Inge Larsen  tlf. 50918843  inge4654@gmail.com 

Svend Erik Kristensen tlf. 22986342  sek@sveka.dk  

Ingrid Oxlund  tlf. 22824824  ingrid@oxlund.org  
Kirsten Stauner   tlf. 55996357/21683842 ammendrupgaard@mail.tele.dk  

Kirsten Sørensen tlf. 61785206  soekir48@gmail.com    

Vibeke Sabroe  tlf.  41291689/55564496  vibekesabroe@gmail.com 

 

 

 

Nye pensionister får aktivitetsprogrammet første gang pr. brev - 

derefter udsendes det kun pr. mail – så husk at sende os din mailadresse ved at udfylde 

vedlagte tilmeldingsskema. 
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