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Seniorklub 60 

Kredskontoret, Marienbergvej 17, 4760 Vordingborg   

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

Aktiviteter forår 2020 

 
 

 

 

Torsdag 30/1 Foredrag om Sri Lanka 

kl. 14 – ca. 16 Ivan Ingemansen fortæller om sine rejser til Sri Lanka i 2014 og 2015.  

 Ved hjælp af billeder og filmklip fortæller han om sine oplevelser af landet blandt 

andet med fokus på landets unikke natur. 

Der bliver budt på kaffe/ the og kage. 

Sted: Kredskontoret, Marienbergvej 17, 4760 Vordingborg 

 Kontaktpersoner: Aage Carlsen 2513 9978 

 

  

 

 

 

Torsdag 19/3  Besøgscenter Masnedø og Vordingborg by 

Kl. 10 – ca. 14.30 Vi mødes på kl. 10 ved Vejdirektoratets Besøgscenter Masnedø, Brovejen 16 B, 

 4760 Vordingborg. Projektleder Ulrik Blindum vil orientere om byggeriet af den 

 nye Storstrømsbro. Broen forventes åben for biler 2022 og for de nye eltog i 2023. 

 Kl. 11.30 – 13: Frokostbuffet på Cafe Klint, Algade 95 Slotstorvet. Der er fri 

 parkering i Voldgade, ved Vævergangen og ved Prins Jørgens Allé.  

 Kl. 13 kommer Dorthe Wille-Jørgensen og guider os rundt i de historiske dele af 

 Vordingborg. 

 Pris: 195/ 225kr. for ikke medlemmer. Drikkevarer er for egen regning. 

 Indbetales senest d.19.2 til: Lån og Spar Bank: reg.nr. 0400 konto: 4018511717 

 Deltagerantal: Max. 30. 

 Kontaktperson: Vibeke Sabroe ( 5556 4496/ 4129 1689 ) 

 

 

 

 

 

Onsdag 22/4 Tur til Haslev 

Kl. 15- ca. 18.30 I over 100år, indtil det blev lukket i 2010, var der et seminarium i Haslev. Samme 

 år nedlagdes også Haslev udvidede Højskole. Begge skoler var stiftet af Indre 

 Mission. I højskolens bygninger drives i dag højskole, galleri og hostel under 

 navnet EMMAUS. Seminariets bygninger stod tomme i ca. 5 år, indtil Faxe 

 Kommune købte dem og satte en renovering i gang. 

 Vi mødes kl. 15 på EMMAUS, Højskolevej 9 til en kop kaffe/te og får en 

 rundvisning. Derefter fortsætter vi til seminariet, hvor vi mødes kl. 17. Her vil 

 Karsten Møller fortælle om renoveringen og vise rundt. 

 Pris: Gratis / 25 kr for ikke medlemmer (betales ved arrangementet). 

 Min. 15 personer, max 30. 

 Kontaktperson: Inge Larsen 5091 8843 
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Tirsdag 5/5  Synagogerne i København med aftensmad. Kør selv. 
kl. 12.45 – ca. 19 Synagogen i Krystalgade er en af verdens smukkeste og mest særegne synagoger. 

 Den er en helt særlig blanding af orientalsk og dansk kultur. Vi hører om, hvorfor 

 Synagogen ser ud, som den gør. Hvem bruger Synagogen og hvornår? Hvad er en 

 thorarulle? Hvad er shabbat? Hvad laver man i en synagoge? Hvad vil det sige at 

 spise kosher? Og meget mere. 

 Alle kender sikkert Synagogen i Krystalgade, men det er nok de færreste, der ved, 

 at der ikke langt derfra findes en mindre synagoge. Vi skal se dem begge og spise 

 aftensmad i den jødiske restaurant Taim, der ligger ved siden af Den lille Synagoge. 

 Kl. 12.45 mødes vi udenfor Synagogen i Krystalgade, der ligger 5 min. fra 

 Nørreport Station. Der er først sikkerhedstjek, og så får vi en times rundvisning. 

 Kl. 14 – 16 er der mulighed for selv at gå rundt i byen. Måske få en kop kaffe, se 

 Kgs. Have eller Botanisk Have med Drivhuset. Der er frit valg. I får udleveret et 

 kort over den indre by. 

 Kl. 16 mødes vi udenfor Den lille Synagoge, Ole Suhrsgade 12 

 Kl. 17 er der buffet, kaffe og kage i den jødiske restaurant Taim lige ved siden af. 

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

Indbetales senest d.5.4 til: Lån og Spar Bank:reg.nr. 0400 konto: 4018511717 

Deltagerantal: max. 40 

 Kontaktperson: Kirsten Heinesen (5537 2980, 2986 2180) 
 

 

 

 

 

Mandag Aften-/nattur til Naturområde Sydgården 

18/5 kl. 21.30 -? Mødested: P-pladsen, Roneklintvej 5, Jungshoved. 

 På det privatejede naturområde, Sydgården, har Vordingborg kommune i 

 samarbejde med  Den danske Naturfond etableret gode og nye leveforhold for 

 løvfrøer, flagermus og markfirben. På området er der blevet gravet mere end 20 nye 

 småsøer. Samtidig er der blevet anlagt grusstier og træbroer, så man kan færdes til 

 fods på området. Bag parkeringspladsen er der blevet opført en shelter og en   

 bålplads. Aftenturen vil give deltagerne mulighed for at høre om det nye 

 spændende naturområde. Hvis alt går vel, vil vi komme til at se og høre løvfrøerne, 

 som først kvækker, når mørket sænker sig, og måske kan vi også være så heldige at 

 se nogle af områdets flagermus på jagt over søerne. 

 Medbring lommelygter/pandelamper. 

 Der vil blive tændt bål ved shelterpladsen, hvor man kan tilberede de af kredsen 

 indkøbte pølser og brød. Medbring selv drikkevarer. 

 Fornuftigt tøj og fodtøj, der kan tåle vand, anbefales. 

 Turen er gratis.  

 Turleder: Lise og Knud Jacobsen     

 Kontaktperson: Knud Jacobsen (2221 5525 ) 
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Onsdag  16/6         Bustur til Andelslandsbyen Nyvang 

Kl. 8.15 - 18.00 
      Afgang: Hjemme: 

 Marienbergvej 17 (Kredsen) 8:15  18.00 

 Bårse Runddel (tanken)  8:30  17.45 

 Rønnede Butikstorv   8:45  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, der er bestilt hestevogn, varighed er ikke helt bestemt. 

 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. 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  er der kaffe ved bussen på Holbæk Havn. Vi hygger lidt på havnen og ser 

 på de mange træbåde. Vi kører derfra kl. 16.30 

 Pris:  300/ 350 kr. for ikke medlemmer.  

 Indbetales senest 16.5 2020 til: 

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

 Kontaktperson: Dorte Sejerø 5537 7127/ 2019 2363 
 

 

Onsdag 12/8 Revy 2020 

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: 600/650 kr. for ikke medlemmer. Drikkevarer for egen regning. 

 Indbetales senest d. 12/6 til Lån og Spar Bank: reg. nr. 0400 konto: 4018511717 

 Kontaktperson: Kirsten Heinesen ( 5537 2980 ) 

 

 

 Til orientering 
  

 EFTERÅRSTUR til Malmø og Lund 2021  

 

 15. - 17. september 2021 

 

 Vi er gået i gang med forberedelserne til denne tur. 

 Detaljerne kommer vi nærmere ind på i efterårsprogrammet 2020, 

men vi vil gerne nævne, at vi som udgangspunkt arbejder med bl. 

a. Turning Tower, Lund Domkirke, Jarikborg og Bosjö Kloster. 

 Vi skal bo på Scandic St. Jørgen, der ligger lige ved Gustav Adolfs 

Torv i det centrale Malmø. 

 Er Du/I interesserede? Så giv en uforpligtende tilkendegivelse nu 

på Tilmeldingslisten, så vi ved, om vi skal arbejde videre. 

 Vi forventer, at prisen på turen  i delt dobbeltværelse  kommer til 

at ligge på ca 3000 kr. - afhængigt af, hvor mange der ønsker at 

deltage. 

 Arrangører er Inge Larsen og Hanne Prytz. 
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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.  

Ved nogle ture er der sat et max. for deltagere. Så er det ”Først til mølle- princippet”. Vi vil dog altid lave 

ventelister, som tages i brug ved afbud. 

Vores planlægningsgruppe kan altid bruge nye medlemmer, så du er velkommen til at henvende dig til en af 

os eller blot give os nogle ideer og ønsker.  

 

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.  
 

 

 
 

 

 Vejledning til hvordan du udfylder og sender tilmeldingslisten. 

 

      1.  Du udfylder den vedhæftede fil – Tilmeldingslisten. Den bliver udsendt i både word og  pdf 

2. Du udfylder den med dine valg 

3. Gem den udfyldte tilmelding på pc – navn: Tilmelding 

4. Du åbner dit mail- program 

5. Udfyld ”Til” med senior60@dlf.org 

6. Vedhæft din udfyldte tilmelding 

7. Send din mail 

8. Vi skal have din tilmelding senest d. 15. december 2019 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
 

Aage Carlsen  tlf. 55769395/25139978 aage.carlsen@mail.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 Larsen  tlf. 50918843  inge4654@gmail.com 

Svenn Erik Kristensen tlf. 22986342  sek@sveka.dk  

Ingrid Oxlund  tlf. 22824824  ingrid@oxlund.org  
Vibeke Sabroe  tlf. 55564496/4129 1689  vibekesabroe@gmail.com 

Lis-Anne Johansen tlf. 5159 6941  lis-anne@th-johansen.dk 

 

 

 

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 tilmeldingsliste. 
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