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Seniorklub 60 

Kredskontoret, Marienbergvej 17, 4760 Vordingborg   

tlf. 66106060 – E-mail: kreds60seniorer@gmail.com  – Hjemmeside: www.kreds60.org  
  
Aktiviteter Forår 2018 

 

 
    

Torsdag  25/1  Myanmar  

Kl. 14.30 – 16.30 Eftermiddagen byder på et rejseforedrag om Myanmar og en pause med kaffe/the og 

kage. 

 Ivan Ingemansen beskriver i ord og billeder en rejse til Myanmar (Burma) i 2011. Et 

land hvor livet på mange måder er 50 til 100 år bag efter vores tidsregning. 

 Arrangementet foregår på kredskontoret, Marienbergvej 17, Vordingborg. 

 Kontaktperson: Aage Carlsen 25139978 

 
 

 

 
 

 

 

Tirsdag  20/3 Bytur i Næstved 

Kl. 10.30 – ca 16 Vi mødes kl. 10.30 ved Boderne, Sct. Peders Kirkeplads 8, 4700 Næstved. Her får vi 

en rundvisning i Kæhlersamlingen. Vi hører om Kæhlerfamiliens historie, 

produktionsformer o. m.a. 

 Kl. 12 – 13 er der frokostbuffet på Hotel Kirstine. 

 Kl. 13 – 15 går vi tur med Rasmus Nielsen. Han vil i adstadigt tempo med en del 

stop undervejs føre os rundt i middelalderbyen, dengang Næstved var en rig 

handelsby. 

 Kl. 15 – ca 16 er der kaffe/te og kage på Hotel Vinhuset. 

 Der er fri og ubegrænset parkering i Rådhushaven ved Det ny Rådhus. 

 Pris: 290/300 kr for ikke medlemmer. Drikkevarer er for egen regning. 

 Indbetales senest 20/2  til Lån og Spar Bank – reg. nr. 0400 konto: 4018511717 

 Kontaktperson: Vibeke Sabro ( 5556 4496 ) 

 

 

 
 

 

 

Onsdag 18/4 Kørselvtur til Mosede Fort 

kl. 10.20 – ca 13.30 Vi mødes på parkeringspladsen Mosede Strandvej 87 A, 2670 Greve kl. 10.20. 

Udstillingen ”På kanten af krig – neutralitet mellem krig og velfærd” omhandler 

situationen i Danmark for 100 år siden, da 1. verdenskrig rasede rundt om os. Vi får 

en rundvisning i udstillingen kl. 10.30. Efter besøget kører vi til spisestedet  

”Kabyssen” på Ishøj Havn, Søhesten 14, Greve og spiser frokost (3 stk. smørebrød). 

 Pris incl. drikkevarer er 85 kr., som betales på turen. 

 Kontaktperson: Inge Larsen 5091 8843. 
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Torsdag 24/5 Bustur til Odsherred 

Kl. 8.00 – 18.30  

    Afgang: Hjemme:  

 Kredsen  8.00  18.30 

 Bårse  8.15  18.15 

 Rønnede  8.30  18.00 

 

 Hempel Glasmuseum 
 Vi ankommer til museet kl. 10 og får en introduktion på 20 – 30 minutter. 

 Herefter er der tid til på egen hånd at besøge udstillingen. Kl. 12 er der frokost på 

 Restaurant Anneberg. Buffet med 1 øl/  glas vin. Herefter kaffe. 

 Esterhøj og Esterhøjstenen. 
 Vi skulle gerne ankomme til parkeringspladsen kl. 14. Herfra skal vi gå 150m ad en 

 markeret sti til Esterhøj, hvor vi nyder lidt frisk luft og en utrolig udsigt over 

 landskabet.( www.geoparkodsherred.dk/esterhoej-esterhoejstenen-gdk618983) 

 Odsherred Kunstmuseum  
 Her kan vi se mange af de kendte landskabsmalerier, som kunstnere har malet efter 

 inspiration fra landskabet ved Esterhøj. Der er fælles introduktion og 2 på hinanden 

 følgende omvisninger à 25 min. I ventetiden kan man studere museet yderligere eller  

  evt. for egen regning købe kaffe mm inden hjemturen. 

 Pris: 200kr./250kr for ikke medlemmer. 

 Indbetales senest 24. april 2018 til: 

 Lån og Spar Bank: reg.nr.0400 konto: 4018511717 

 Vi kan højst være 50 – så det er først til mølle. 

 Kontaktpersoner:Hanne  Prytz (6168 7089) og Kirsten Heinesen (2986 2180) 

 

 

  

Torsdag 14/6 Tur til Hundevæng Overdrev på Møn. 

Kl. 10.00 – ca 13 Vi kører selv og mødes ved Møns Fyr, Fyrvej 5, 4791 Borre. Vi spiser frokost på 

 stedet så medbring madpakke og drikkevarer. 

 Vores guide på turen er skovfoged H.C. Gravesen, som skriver følgende om stedet: 

 ”Hundevæng Overdrev er et meget nyt overdrev. For godt 20 år siden blev arealet 

 dyrket som ager. Derefter lagt brak indtil fredningen i 2013, hvorefter Naturstyrelsen 

 har overtaget ejerskab og pleje. Over årene har der udviklet sig en unik overdrevs-   

 flora med bl.a. mange orkideer. I foråret 2017 blev der lavet en estimering af 

 orkideforekomsten, og det blev her anslået, at der på arealet er ca. 250.000 

 blomstrende orkideer, primært skovgøgelilje. Nærheden til klinten gør kun 

 oplevelsen større.” 

 Kontaktperson: Knud Jacobsen (tlf. 2221 5525) 
 
 

    

Onsdag  15/8 Nykøbing F. Revy 2018     

Kl. 17:30 – ca. 22.30 Vi mødes kl. 17:20 ved "Trekanten", Slotsbryggen 24, Nyk. F. 

 Parker tæt ved teaterbygningen – gå ad Slotsgade - forbi Det hvide Pakhus –  

drej til venstre ad Gl. Toldbod – fortsæt ad Sjællandsgade over en lille gangbro – drej 

til venstre – gå til nr. 24. Det tager ca. 15 min. at gå turen. 

 Kl. 17:30  To-retters menu. 

 Efter spisningen går vi til teaterbygningen. Forestillingen starter 

 præcis kl. 20.  Der er mulighed for at købe forfriskninger i pausen. 

 Pris: kr.575/600 ikke medlemmer. (drikkevarer for egen regning) 

 Indbetales senest den 15.6.18. til: 

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

 Kontaktperson: Kirsten Skotte 22 30 18 01
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EFTERÅRSTUR til Kolding! 

 
Traditionen tro laves der også i 2018 en flerdagestur. Denne gang går turen til 

 

Christiansfeld, Kolding og Fredericia 

 
 25. – 27. september 2018 

Pris:  2.995 kr. i delt dobbeltværelse. 

Tillæg for enkeltværelse pr. person:  650 kr. 

 

Turen indeholder: transport i bus, 2 x overnatning i delt dobbeltværelse, 2 x morgenbuffet, 2 x middag på 

hotellet samt frokost (3 håndmadder) på 1. dagen. Frokost 2. og 3. dag er for egen regning. Drikkevarer 

ligeledes. 

Hotel: First Hotel Kolding (3***) – beliggende i centrum af Kolding. 

For ikke medlemmer af DLF senior 60 betales til dækning af entreer m.m.  250 kr. 

Beløbet indbetales på konto: Reg: 0400 konto: 4018511717 ved bindende tilmelding. 

Foreløbigt program: 

1. dag: transport fra Sydsjælland, besøg på Isbådsmuseet i Halskov, rundvisning i Christiansfeld, 

ankomst til Kolding. 

2. dag: Fredericia – byvandring med guide i det historiske Fredericia inkl. besøg i den historisk miniby, 

voldene m.m. Besøg i Christianskirken (guide). 

3. dag: Koldinghus (guide), mulighed for besøg på Trapholt kunstmuseum, transport til Sydsjælland.  

Forhåndstilmelding – se tilmeldingsblanket. 
Ved forhåndstilmelding skal opgives navn, adresse, tlf. og e-mail. 

Dobbeltværelse/enkeltværelse. Ved dobbeltværelse skriv i rubrikken”Bemærkninger” med hvem. 

Det er ikke en bindende tilmelding, men meget tæt derpå! 

 

Bindende tilmelding senest 15. juni 2018 

I vil blive orienteret om betalingsfrister m.m. 

Ørslev gruppe- og specialrejser står for opkrævningen. 

Kontaktpersoner: Inge Larsen (inge4654@gmail.com) og Svenn Erik Kristensen (sek@sveka.dk) 

  

Turplan: 
25.09.18 07.45  Vordingborg     08.00  Bårse     08.15   Rønnede 

  09.15 – 10.15 ophold ved Isbådsmuseet, Korsør (Kaffe og en dram v. bussen) 

  12.00 – 12.30  Madpakkepause ved Hylkedal, Kolding 

  13.00 – 15.30  Christiansfeld 

  16.00   Kolding 

26.09.18 09.00  afg. Hotel 

  09.45 Byvandring med guide starter i Fredericia Miniby 

  10.45 Bussen kører os til midtbyen, hvor den guidede byvandring fortsætter. 

  14.45 Bus til Christianskirken stadig med guide.  

  16.30 retur til Kolding 

27.09.18 09.00 Bus læsses 

  10.00 – 11.30 Koldinghus rundvisning 

  11.30 bus kører evt. til Trapholt kunstmuseum for interesserede. 

  13.45 retur fra Trapholt.  

  14.00 Opsamling i Kolding og kørsel langs fjorden, inden vi fortsætter over Fyn. 

  15.30 – 16.15 Monarch Knudshoved (Kaffe v. bussen) 

  17.30  Rønnede                   17.45   Bårse              18.00    Vordingborg 
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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 den 18. dec.      
 

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@mail.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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