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Seniorklub 60 

Kredskontoret, Marienbergvej 17, 4760 Vordingborg   

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

Aktiviteter Efterår 2018 

 

 

 

Onsdag 15/8 Revy i Nykøbing Falster 
 Reminder fra forårsprogrammet. 

 

 

 

  

Torsdag 23/8 Bytur i Stege 

Kl. 10 - ca. 15.30 I anledning af byens 750 års jubilæum tilbyder vi en tur til Stege.  

 Kl. 10  mødes vi ved turistkontoret, der ligger ved havnen. En guide vil tage os med 

 en tur rundt i Stege på Silderuten. 

 Kl. 12      Frokost på Residens Møn, Langelinie 44. 

 kl. 13.30  har vi aftalt et besøg på Liza´s Galleri. 

 Kl. 14.15  besøger vi Middelalderhaven, hvor en af de frivillige vil fortælle og svare 

 på spørgsmål. 

 Kl. 15 slutter vi af med kaffe/te og kage i Luffes Gård. 

 Pris: 200/250kr. for ikke medlemmer. Drikkevarer er for egen regning. 

 Indbetales senest d. 23. juli 2018 til: 

 Lån og Spar Bank: reg.nr. 0400 konto: 4018511717/ 55564496 

 Kontaktpersoner: Dorte Sejerøe 20192363 og Vibeke Sabroe 41291689 
 

 

 

 

 25/9 – 27/9 3 dages bustur til Christiansfeld, Kolding og Fredericia 

 Hvis du er interesseret i turen, men ikke tilmeldt, skal du ringe til Inge Larsen. 

 HUSK – ikke medlemmer skal indbetale 250,00 kr. for entreer på  

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

 Kontaktpersoner: Inge Larsen 50918843 og Svenn Erik Kristensen 22986342 

 

 

 

 

 

Torsdag  4/10   Svinø Kirke og  Avnø Naturcenter. 

Kl. 10- 15 ? Kl. 10.00 mødes vi ved Svinø Kirke, hvor Sognepræst Mette Magnusson fortæller 

om kirken og om Mindelunden for faldne allierede flyvere. 

 Ca. kl. 12 er der frokost med egen medbragt mad og drikke. Frokosten kan enten 

indtages i Naturcentrets store bålhytte eller i fællesrummet i Naturcentrets bygning. 

 Ca. kl. 12.30 fortæller Ivan Ingemansen om Avnøs historie og Avnøs natur. 

 Herefter går vi ud til sælerne, og så er der valgfrie vandreture på Avnø. 

 Der er megen udendørsaktivitet, så vær opmærksom på vejrudsigten. 

 Arrangementet er et kør-selv arrangement.  

 Kontaktperson: Aage Carlsen 25139978       aage.carlsen@mail.dk 

 

 

 

mailto:seniorklub60@gmail.com
http://www.kreds60.org/


 
2 

 

Torsdag  8/11         Bustur til Frederikssund 

Kl. 8- 18.45 
      Afgang: Hjemme: 

 Marienbergvej 17 (Kredsen) 8:00  18.45 

 Bårse Runddel (tanken)  8:15  18.30 

 Rønnede Butikstorv   8:30  18.15 

  

 Willumsen Museet. 

 Vi ankommer til museet ca. kl. 10. Der er lidt ”elastik” i køretiden, da trafikken kan 

 være i kø gennem Fredrikssund. Rundvisningen starter først kl. 10.30. Vi skal se 

 udstillingen ”Ekkorum” og bliver evt. delt i to hold. 

 Kl. 12.30:  Frokost på Kalvøen, der er meget smukt beliggende ud til fjorden.  

 Vi får en frokosttallerken – en kombination af klassisk og nyt. 

 Kl. 14.10 kører vi videre til Hytholm Keramik, der ligger på Skenkelsøvej 30. Her  

 bliver vi modtaget af et smukt dækket bord med kaffe og hjemmebagt kage lavet af 

 Hytholms norske kone. Efter kaffen vil keramikeren fortælle om sit arbejde og vise 

 os rundt også i butikken. 

 Pris:  245/ 295 kr. for ikke medlemmer. Drikkevarer for egen regning. 

 Indbetales senest d. 8. okt. 2018 til: 

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

 Vi kan højst være  40,  så det er efter ”Først til Mølle” princippet.   

 Kontaktperson: Dorte Sejerøe: 55377127/ 20192363 

    

 
 

       

Torsdag 29/11 Julefrokost 

kl. 10 - ca. 15 I år mødes vi i biografen På Kanten i Faxe. Filmen er ikke klar endnu. Der kommer 

besked senere. Frokosten er bestilt på Ko&Co i Faxe Ladeplads (tidligere La Mer).   

 Pris 250/ 275 kr. for ikke medlemmer. Drikkevarer for egen regning. 

 Indbetales senest 29/10 til: Lån og Spar bank - 0400 konto: 4018511717 

 Kontaktperson:  Ingrid Oxlund (2282 4824). 
 

 

 

 

 

  BEMÆRK – BEMÆRK: 

  

3/10 – 6/10 2019: Tur til Stralsund og Rügen. 

 Se medfølgende bilag. 

  

 Kontaktperson: Aage Carlsen 25139978       aage.carlsen@mail.dk 
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Aktivitet Efterår 2019 

 

Vi havde i 2013 en tur til Rügen bl. a. for at se traner. 

Jeg kunne godt tænke mig, at arrangere endnu en tur til 

Rügen for endnu engang at se traner, men også opleve 

noget nyt – det nye skulle være et besøg på øen Hiddensee. 

Vi skal bo i Stralsund, hvilket giver mulighed for at gå på 

opdagelse i denne skønne by. 

 

Turen er med 3 overnatninger fra 3/10 til 6/10 2019. 

3 x morgenmad og 2 gange aftensmad på hotellet. 

1 fire timers sejltur med middag til tranernes 

overnatningspladser. 

1 udflugt til Hiddensee med sejlads t/r, hestevognstur på 

øen og frokost. 

 

Pris pr. person i dobbeltværelse 3.765,00 kr. 

Tillæg for enkeltværelse 575,00 kr. 

 

Endeligt og mere fyldigt program vil selvfølgelig blive 

udarbejdet, hvis forhåndsinteressen er stor nok. 

Eventuelle entreer vil for medlemmer være inkluderet i 

prisen – ikke medlemmer vil få en ekstraregning.  

 

Er du interesseret, så udfyld forhåndstilmeldingen (ikke 

bindende), så arbejder jeg videre, og det endelige program 

vil komme ud med forårsprogrammet for 2019, og endelig 

tilmelding (så godt som bindende) vil blive i starten af 

februar 2019. 

 

Kontaktperson: 

Aage Carlsen +4525139978 aage.carlsen@mail.dk 
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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 d. 12/6.      
 

 

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@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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