Seniorklub 60
Kredskontoret, Marienbergvej 17, 4760 Vordingborg
tlf. 66106060 – E-mail: kreds60seniorer@gmail.com – Hjemmeside: www.kreds60.org

Aktiviteter efterår 2019

Onsdag 14/8

Revy 2019
For dem, der er tilmeldt. Husk Nykøbing F. revyen!

Tirsdag d.20/8
Kl. 10 – ca. 16

Sejltur på Maribosøerne og besøg i Maribo Domkirke.

Onsdag 11/9
Kl. 8.15 - 18.00

Bustur til andelslandsbyen Nyvang

Kør selv tur.
NB!!!Da vi måtte skuffe så mange, har vi valgt at gentage turen!!!
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. 20.7 til: Lån og Spar Bank: reg.nr. 0400 konto: 4018511717
Deltagerantal: min 25 og max 40
Kontaktperson: Hanne Prytz 6168 7089

Marienbergvej 17 (Kredsen)
Bårse Runddel (tanken)
Rønnede Butikstorv

Afgang:
8:15
8:30
8:45

Hjemme:
18.00
17.45
17.30

Andelslandsbyen Nyvang er en slags moderne frilandsmuseum med bygninger,
butikker m.m. I har sikkert hørt om stedet.
Rundvisningen er kl. 10.30 og tager 2 1/2 time. Vi skal gå langs vejen og bl. a. se
husmandsstedet, som I nok har set i fjernsynet. Turen er på 1,6 km. I følge personalet
på Nyvang kan vi gå turen også med nedsat gangfunktion.
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Frokost: ca kl 13 er der varm mad incl. 1 stk. drikkevare på Madam Blå.
Efter spisningen er der mange butikker og andet at se på. Igen ifølge personalet er
der erfaring for, at der er meget at opleve omkring spisestedet.
Kl. 15.30 er der afgang fra Nyvang.
Kl. 15.45 Holbæk Havn. Vi hygger lidt på havnen og ser på de mange træbåde.
På hjemturen er der kaffe ved bussen.
Pris: 250/ 350 kr. for ikke medlemmer.
Indbetales senest d. 11/8 2019 til:
Lån og Spar Bank – Reg.nr. 0400 konto: 4018511717
Kontaktperson: Dorte Sejerø 5537 7127/ 2019 2363

4/10 – 7/10

4 dages bustur til Stralsund, Rügen og Hindensee. Tranetur.
Hvis du er interesseret i turen, men ikke tilmeldt, skal du ringe til Aage Carlsen for at
høre om der stadig er plads.
Kontaktpersoner: Aage Carlsen 2513 9978

Torsdag 31/1o
kl. 10.30 –

Besøg på Samlermuseet Thorsvang i Stege.

Torsdag 28/11
Kl. 10 - ca. 16

Julefrokost

Vi mødes på museets parkerinsplads, Thorsvangs Alle, Stege kl. 10.30. Vi skal
besøge”Verden af I går”. Vi går en tur i de gamle butikker og værksteder, der bugner
af alverdens ting. Samlingen drives af ildsjæle, der hjælper med at vedligeholde og
videreudvikle museet.
Frokost: Kl. 12.30 i museets cafe.
Herefter kan man fortsætte med at se de ting, man ikke nåede i første omgang. I
bestemmer selv, hvor længe, I vil blive.
Yderligere oplysninger om museet og billeder kan man finde på museets
hjemmeside: www.thorsvangsamlermuseum.dk
Pris: 155/205 kr. for ikke medlemmer. Drikkevarer er for egen regning.
Indbetales senest d. 30.9 til: Lån og Spar Bank: reg. nr. 0400 konto4018511717
Kontaktperson: Kirsten Sørensen 6178 5206

Vi mødes i biografen i Præstø og ser en film. Det er endnu ikke besluttet, hvilken
film, det bliver. Der kommer besked til jer, når vi ved mere.
Frokost: kl. 12.30 serveres i Bårse Forsamlingshus. Det er en frokostbuffet.
Pris: 250/300kr. for ikke medlemmer. Drikkevarer er for egen regning.
Indbetales senest d. 28/10 2019 til:
Lån og Spar Bank: reg.nr. 0400 konto: 4018511717
Kontaktperson: Ingrid Oxlund 22824824
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Rundvisning på Københavns Rådhus

Tirsdag 3/12
kl. 13 - ca. 15

Københavns Rådhus er opført i årene 1894 – 1905. Det er tegnet af arkitekt Martin
Nyrup, som bl.a. var inspireret af rådhuset i Sienna. Vi skal høre om rådhusets
historie og opleve arkitektoniske og udsmykningsmæssige finesser. Rundvisningen
slutter med, at vi smager den berømte rådhuspandekage og får et glas vin.
Vi mødes kl. 12.50 i rådhushallen, indgang fra Rådhuspladsen med byens juletræ.
Pris: 130 kr.
Indbetales senest 3/11 til: Lån og Spar bank - 0400 konto: 4018511717
Kontaktperson: Inge Larsen 50918843

3 dages bustur til Aalborg
Vi er i gang med planlægningen af en efterårstur 2020. Vi tager denne gang til Aalborg. Det foreløbige
arbejdsprogram ser således ud: (Ret til ændringer forbeholdes)
1. dag
2. dag

Transport
Byvandring

3. dag

Transport

Besøg på Lindholm Høje, middag på hotellet, et indlæg om Aalborg
Formiddag: Havnefronten / de kulturelle oaser
Eftermiddag: Det gamle eller det nye Aalborg.
Middag på hotellet – aften til egne oplevelser
Rebild Bakker

Foreløbig dato: 16. – 19. september 2020
Vort hotel ”First Hotel Aalborg” ligger meget centralt.
Det endelige program med priser kommer i forårsprogrammet 2020. Vi vil dog meget gerne have en
foreløbig tilmelding, hvor du tilkendegiver, at du er interesseret. (se tilmeldingsskemaet)
Kontaktperson: Svenn Erik Kristensen tlf.: 2298 6342 mail: sek@sveka.dk

Obs!

Obs!

Obs!

Tilmeldingslisten
Tekst til tilmeldingslisten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Du åbner den vedhæftede fil – ”Tilmelding”
Du udfylder den med dine valg
Gem den udfyldte tilmelding på din pc – navn: Tilmelding 2/2019
Du åbner dit mail-program
Udfyld ”Til” med senior60@dlf.org
Tilknyt din udfyldte tilmelding
Send din mail.

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.
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Husk, at du senest en måned før arrangementet skal indbetale deltagerbeløb 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
Afbud skal altid ske til kontaktpersonen, også senere afbud ( p.g.a. Sygdom ell. Lign.)

Af hensyn til planlægningen har vi brug for din tilmelding ( bilag ) senest d. 29/5

Med venlig hilsen
Aage Carlsen
Annemarie Grüner
Dorte Sejerø
Kirsten Heinesen
Knud Jacobsen
Hanne Prytz
Inge Larsen
Svend Erik Kristensen
Ingrid Oxlund
Kirsten Sørensen
Vibeke Sabroe

tlf. 55769395/25139978
tlf. 40754828
tlf. 20192363/55377127
tlf. 55372980/29862180
tlf. 22215525
tlf. 61687089
tlf. 50918843
tlf. 22986342
tlf. 22824824
tlf. 61785206
tlf. 41291689/55564496

aage.carlsen@mail.dk
agruner@city.dk
sejdorte@mail.dk
kirsten@heinesen.net
knudjacobsen@gmail.com
hanne.prytz9@gmail.com
inge4654@gmail.com
sek@sveka.dk
ingrid@oxlund.org
soekir48@gmail.com
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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