
 
1 

Seniorklub 60 

Kredskontoret, Marienbergvej 17, 4760 Vordingborg   

tlf. 66106060 – E-mail: senior60@dlf.org  – Hjemmeside: www.kreds60.org  
 

Aktiviteter forår 2019 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 23/1 Foredrag om udgravningsfund ved Vester Egesborg. 
 

kl. 14 – ca. 16 Spændende foredrag ved forskningsleder, Jens Ulriksen, fra Museum 

 Sydøstdanmark. Jens Ulriksen skriver om udgravningen og fundene bl. a. :” Vester

 Egesborg er  en specialiseret anløbsplads, der fra 6. - 10. årh. e. Kr. lå ved bredden 

 af Dybsø Fjord på Sydsjælland. Pladsen er blandt de største og fundrigeste af 

 slagsen, og den har bl.a. fungeret som samlingsplads og træningslejr for 

 skibsmandskaber inden de oversøiske togter. Meget tyder desuden på, at der har 

 været en anledning til et lokalt eller regionalt strandmarked, når skibsmandskaberne 

 er kommet hjem igen. Vester Egesborg har indgået i netværk, der spænder fra det 

 lokale og regionale til det internationale.” 

 

Eftermiddagen slutter med valg til Pensionist Forum. Det er et samarbejde mellem 

5 kredse: Nykøbing F., Næstved, Ringsted, Slagelse og Vordingborg.  De 5 kredse 

holder to møder af to timers varighed om året. Det er på skift på de forskellige 

kredskontorer. Der er fast dagsorden, det punkt, der fylder mest, er udveksling af 

ideer. Vi har fået mange gode ideer og erfaringer fra de andre kredse. Derudover 

holdes et årsmøde på Storebæltcentret, med alle landets kredse. Der tales om her og 

nu og Dlf's politik. Der er altid gode foredragsholdere.Vi har to pladser. Kirsten 

Heinesen er villig til at fortsætte, mens Vibeke Sabroe ønsker at stoppe. Der bliver 

budt på kaffe/ the og kage. 

Sted: Kredskontoret, Marienbergvej 17, 4760 Vordingborg 

 Kontaktpersoner: Kirsten Heinesen (55372980) og Knud Jacobsen (22215525) 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag/ Torsdag Rundvisning på TV2Øst. 
26/2 og 28/2 kl. 18.50 Der er rundvisning på TV2Øst, mens de laver aftenudsendelse. Vi mødes på  

 parkeringspladsen ved TV2Øst kl.18.50. Der kan højst være 25 personer, så vi har  

 planlagt med to datoer. I kan vælge mellem den 26. og den 28. Ved tilmelding 

 skrives den dato, der ønskes. Kan du/I begge dage bedes dette også noteret. 

 Pris: 25 kr. pr. deltager. Indbetales senest d. 26. jan. 2019 til: Lån og Spar   

 Bank -Reg.nr. 0400 konto: 4018511717 

 Kontaktperson: Kirsten Sørensen ( 61785206 ) 
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Torsdag  28/3         Bustur til Det blå Hus og Rungstedlund. 
Kl. 8- 18.45 
      Afgang: Hjemme: 

 Marienbergvej 17 (Kredsen) 8:00  18.15 

 Bårse Runddel (tanken)  8:15  18.00 

 Rønnede Butikstorv   8:30  17.45 

  

 Det blå Hus. 

 Vi skal besøge Bjørn Wiinblads hjem i Lyngby fra kl. 10-12. Han boede her fra 

 1966  og til sin død i 2006.  Der er både bolig og værksted i huset. Vi  bliver vist 

 rundt i hans private hjem, hvor alt stadig står, som da han levede. Vi bliver delt i to 

 hold. Så der bliver også lejlighed til at se værkstedet, hvor maledamerne sidder og 

 arbejder samt butikken med alt, hvad der stadig kan købes af Bjørn Wiinblad.  

 Det skal oplyses, at der er trapper i huset og ingen elevator. 

 

 Derefter Frokost lige ved siden af på Frilandsmuseets Restaurant. Vi får 3 stk. 

 smørebrød og 1stk. Drikkevare. 

 

 Kl. 13.30 kører vi til Rungstedlund, hvor vi skal se Karen Blixen Museet. Vi  får 

 en guidet rundvisning i to hold samtidig. Vi hører om Rungstedlund og Karen 

 Blixens liv og forfatterskab. 

 Derefter serveres der kaffe/te og kage i museets Cafe.  

 Rungstedlund er omgivet af en dejlig park, hvor Karen Blixen ligger begravet. Hvis 

 vejret tillader det, bliver der lejlighed til at se parken på egen hånd. Vi kører fra 

 Rungstedlund ca. kl. 16.30. 

 Pris:  225/ 275 kr. for ikke medlemmer. Indbetales senest d. 28. febr. 2019 til: 

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

 Vi kan højst være 45, så det er efter ”Først til Mølle” princippet.   

 Kontaktpersoner: Inge Larsen ( 50918843 ) og Kirsten Heinesen ( 55372980 ) 
 

 

 
 

       

Tirsdag 21/5 Faxe - et knudepunkt i den kolde krig. Kør selv tur. 
kl. 11 - ca. 15 Ved afslutningen af den kolde krig kom det frem, at området omkring Faxe Bugt 

skulle spille en afgørende rolle i et evt. angreb på Danmark. Historikeren Thomas 

Tram Pedersen, der i flere år har forsket i dette område, vil sætte os ind i den 

tidsalder. 

 Kl.11 mødes vi ved parkeringspladsen på Faxe Ladeplads Havn. Her får vi en kort 

indføring. 

  Derefter kører vi til Æblehaven, Nygade 5, 4640 Faxe, Hvor der er frokost.  

 Kl. ca 12.30 er der foredrag her ved Thomas Tram Pedersen. Varighed ca. 2 timer 

incl. en kort kaffepause. 

 Pris 125/ 150 kr. for ikke medlemmer.  

 Indbetales senest 21/4 til: Lån og Spar bank - 0400 konto: 4018511717 

 Kontaktperson:  Svenn Erik Kristensen ( 2298 6342 ) 

 

 

 

 

 



 
3 

 

Torsdag 13/6  Sejltur på Maribosøerne og besøg i Maribo Domkirke. Kør selv tur.    
Kl. 10 – ca. 16 P- plads med fri parkering findes bag det gamle rådhus ca. 5 minutters gang fra  

 domkirken. 

Kl.10 mødes vi ved domkirken. Herfra går vi til den nærliggende anløbsbro, 

hvorfra turbåden, ”Anemonen”, vil sejle os på en to timers rundtur på søerne med 

de mange øer og holme. Undervejs gør vi et kortere ophold på øen, Borgø. 

Naturvejleder, Uffe Nielsen, vil på hele turen fortælle os om den fredede natur, det 

spændende plante- og dyreliv og de mange kulturhistoriske seværdigheder. 

Praktiske oplysninger: Der kan ikke købes drikkevarer ombord, men man er 

velkommen til selv at medbringe dem. Båden er overdækket, og der findes toilet 

ombord. 

Kl.12.30 spiser vi frokost i Pilgrimshuset nær domkirken. 

Kl. 14 deltager vi i den offentlige rundvisning i domkirken. Kirken er Danmarks 

eneste hallekirke. Det vil sige en kirke, der består af tre næsten lige høje skibe 

under et fælles tag. Maribo Domkirke er foruden et flot bygningsværk også en 

kirke, der rummer uerstattelige klenodier. 

Kl. 15 drikker vi kaffe/ the m. hjemmebagt Pilgrimskage i Pilgrimshuset. 

Pris: 125/ 150 kr. for ikke medlemmer. Drikkevarer for egen regning, 

Indbetales senest d. 13.5. til: Lån og Spar Bank: reg.nr. 0400 konto: 

4018511717 

Deltagerantal: max 40, så det er efter ”Først til Mølle” princippet. 

Kontaktperson: Knud Jacobsen: tlf.22215525 
 

 

 

 

Onsdag 14/8 Revy 2019. 

Kl. 17.30 -ca 22.30 På utallige opfordringer mødes vi i Nykøbing F. til en festlig aften. Vi begynder  

med at spise sammen i Cafe ”Trekanten”, Slotsbryggen 24, 4800 Nykøbing F.  

 Kl. 19.30 går vi til Teatret i Østergågaden 2 og nyder her et par timers 

underholdning. 

 Pris: 550/600 Kr. for ikke medlemmer. Drikkevarer for egen regning. 

 Indbetales senest d. 14.6. Til Lån og Spar Bank: reg. nr. 0400 konto: 

4018511717 

 Kontaktperson: Kirsten Heinesen ( 55372980 ) 

  

 

 

 

 
Torsdag 3/10 -  4 dages bustur til Stralsund, Rügen og Hiddensee og 

 Søndag 6/10    ikke mindst nogen traner. 
   Foreløbig turbeskrivelse medfølger. 
   Turen inkluderer 4*turistbus fra Ørslev Rejser, 

 3 overnatninger på Hotel Arcona Hotel Baltic i Stralsund, 

 3 morgenbuffet og 2 middage på hotellet,  

 1 udflugt til Hiddensee med sejllads t/r, hestevognstur og frokost, 

 1 x 4 timers sejllads inkl. middag om bord til tranernes overnatningspladser, 

   3 håndmadder på turen ned, 

 Gratis kaffe i bussen. 

Pris pr. person i dobbeltværelse 3.765,00 kr. 
   Tillæg for enkeltværelse 575,00 kr. 
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Alle entreer er betalt for medlemmer – ikke medlemmer skal selv betale entreer. 

Da programmet ikke er helt færdigt, kan entreer først oplyses senere. 

 

Forhåndstilmelding senest 1. marts 2019 (næsten bindende) 

Ved forhåndstilmeldingen opgives navn, adresse, tlf. (helst mobil) og e-mail. 

Dobbeltværelse/enkeltværelse (ved dobbelt med hvem). 

Bindende tilmelding vil ske omkring maj – herefter følger indbetaling af 

depositum og slutbeløb. Ørslev rejser står for opkrævning. 

Kontaktperson: 

Aage Carlsen     +45 25 13 99 78 aage.carlsen@mail.dk 
 

Hvis man ønsker morgenmad på færgen 3/10, skal man selv bestille og betale 

(p.t. 139,00 kr/pr. Pers.). 

 

Alle aftaler er endnu ikke på plads, specielt Rederiet Hiddensee har ikke 

fartplanerne 2019 på plads før januar, så det kan medføre ændringer i den 

foreløbige rejseplan. De, der tilmelder sig, vil selvfølgelig løbende blive holdt 

underrettet. 
  

 Foreløbig rejseplan for turen til 

Stralsund efteråret 2019. 

 
Torsdag d. 03.10.2019: 
06.45  afgang Rønnede   07.00 Bårse Runddel  07.25 Søparkeringen Vordingborg  

09.00  Sejlads Gedser - Rostock 

10.45  Ankomst Rostock – derefter mulighed for indkøb hos Calle. 

12.00 Afgang fra Calle. 

 3 håndmadder indtages et eller andet sted undervejs. 

 På turen til Stralsund planlægges  besøg ved Günzer See (traner) og 

traneinformations-centret. 

15.00 Indkvartering på Arcona Hotel Baltic i Stralsund. 

16.00 Byrundtur 

19.00  Middag på hotellet. 

Fredag d. 04.10.2019: 
08.00 Afgang fra hotellet. 

09.15 Sejlads Schaprode – Vitte (Hiddensee). 

10.00 Programmet på Hiddensee starter med hestevognskørsel (ca. 1,5 time) til 

Kloster, hvor der er frokost. Vi prøver at få en aftale vedrørende Asta Nielsens 

sommerhus, men det er endnu ikke faldet på plads). 

16.05 er vi tilbage i Schaprode og kører mod Stralsund. 

19.00 Middag (buffet) på hotellet. 

Lørdag d. 05.10.2019: 
 Jeg planlægger en formiddag på Rügen, hvor bl. a. Putbus, Binz og Prora 

(Hitlers ferieparadis) indgår. Det store museum i 5 etager om Prora er lukket, 

da der åbenbart er flere penge i lejligheder – det har jo rykket noget i 

planlægningen.  

 Frokost for egen regning i en eller anden by evt. Stralsund. 

 

15.45  Mødes vi – stedet oplyses senere – for at sejle ud til tranerne. 

16.00 Sejlads fra Stralsund inkl. aftensmad ombord. 
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Søndag 06.10.2019: 
 Tjek ud fra hotellet – tiden får I senere. 

 Resten af formiddagen på egen hånd i Stralsund. 

12.15 Alle er på plads i bussen, og vi kører direkte til Border Shoppen i Rostock. 

14.15 Afgang fra Border shoppen. 

14.30 Fremmøde Scandlines 

15.00 Sejlads Rostock – Gedser. 

16.45 Ankomst Gedser 

17.50 Ankomst Vordingborg    18.15 Bårse Runddel     18.30 Rønnede/Butikstorvet 

 

Hilsen Aage 

 

PS.  Hvis I ønsker morgenmad på færgen 3/10 skal I selv bestille og betale. 

 

 

Obs!                                                    Obs!                                                   Obs! 
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 senest en måned før arrangementet skal indbetale deltagerbeløb (større end 99 kr.) til:  

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. 10/12      
 

 

Med venlig hilsen 

 
 

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

Annemarie Grüner tlf. 40754828  agruner@city.dk  

Dorte Sejerø  tlf. 20192363/55377127 sejdorte18@gmail.com 

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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