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Seniorklub 60 

Kredskontoret, Marienbergvej 17, 4760 Vordingborg   

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

Aktiviteter efterår 2020 

 
 

Kære alle sammen! 

Meget er jo blevet aflyst eller ændret i denne coronatid. Aktivitetsprogrammet bærer 

derfor præg af nye ture og aflyste ture, der bliver gentaget. Alle ture skal tilmeldes på 

ny. Mange ture har et max. antal. Så det er ”først til mølle”. 

 

 
 Revy 
 Nykøbing Falster Revyen er aflyst i år og reservationen fremskrevet til 11/8 2021. 
 Ny tilmelding i forårsprogrammet. 
 
 

 

 

Tirsdag 15/9 Vinarrangement på Tuemosegård Haslev 

kl. 11.30 –  Vi mødes kl. 11.30 på Tuemosegård, Broksøvej 80, 4690 Haslev.  

 Vi starter med en rundvisning og fortælling om vingårdene. Bagefter går vi 

indenfor og får fortalt og vist de remedier, der bruges til vinfremstillingen samt får 

et kig ind i vineriet. Vi smager på mindst 5 vine, hvortil der serveres hjemmebagt 

knækbrød og vand. Under smagningen orienteres om de krav, en vinproducent er 

underlagt. 

 Vi slutter  med tapasbuffet med forskelligt pålæg, paté, italiensk salat, mayonaise, 

remoulade, forskellige oste, smør og brød samt kaffe og te. 

 Til maden kan resten af vinen fra smagningen nydes. 

Pris: 200/250 for ikke medlemmer. 

Indbetales senest d. 15.8 til Lån og Spar bank: reg.nr. 0400 konto:4018511717 

Max 30 deltagere 

 Kontaktpersoner: Hanne Prytz (6168 7089) 

 

  

 

 

 

Onsdag 30/9  Besøgscenter Masnedø og Vordingborg by 

Kl. 9 – ca. 14.30 Vi mødes  kl. 9 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: Frokost 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: 200/ 250kr. for ikke medlemmer. Drikkevarer er for egen regning. 

 Indbetales senest d.30.8 til: Lån og Spar Bank: reg.nr. 0400 konto: 4018511717 

 Deltagerantal: Max. 28 

 Kontaktperson: Vibeke Sabroe ( 5556 4496/ 4129 1689 ) 

mailto:senior60@dlf.org
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Tirsdag 20/10  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.20.9 til: Lån og Spar Bank:reg.nr. 0400 konto: 4018511717 

Deltagerantal: max. 40 

 Kontaktperson: Kirsten Heinesen (5537 2980, 2986 2180) 

 

 

 

 

 

Onsdag 11/11 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 

 

  

 

 

 

 

Torsdag 26/11 Julefrokost 

Kl. 10 – ca. 16  Vi mødes i Biografcafeen i Vordingborg og ser en film. Det er endnu ikke  

  bestemt, hvilken film det bliver. Der kommer besked til jer, når vi ved mere. 

  Frokost: kl.12.30 på Udby Kro. Det bliver en frokostbuffet 

 Pris: 200/250kr.for ikke medlemmer. 

 Indbetales senest 26.10 til Lån og Spar Bank: reg.nr. 0400 konto: 4018511717  

 Kontaktperson: Ingrid Oxlund 2282 4824 
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EFTERÅRET 2021 

 

Busrejse til MALMØ fra onsdag d. 15/9 til fredag d. 17/9 2021. 

 
Den foreløbige rejseplan: 

 

Onsdag:  Efter endt opsamling kører vi over Øresundsbroen. Efter ankomst til Malmø kører vi mod 

Turning Torso - et af byens smukke vartegn - hvor vi får rundvisning/foredrag. Vi kommer op på 53. og 54. 

sal,  og er vejret klart, kan vi se den danske side af Øresund. Efter frokost fortsættes til Malmøhus Slot, 

hvor der vil være tid til på egen hånd at opleve historiens vingesus. Derefter tid til at nyde den gamle bydel 

i Malmø, inden vi indkvarteres på hotel Scandic St. Jørgen Malmø. 

 

Torsdag:  Dagen starter med et besøg i Lunds Domkirke, hvor vi får en guidet rundvisning. Herefter vil 

der være tid på egen hånd til f.eks. at besøge Botanisk Have/Historiske Museum og få frokost for egen 

regning. Når vi kommer tilbage til Malmø, kan dagen sluttes af med et besøg på Moderna Museet.  

 

Fredag:   Når vi har tjekket ud, siger vi farvel til Malmø med en times kanalrundfart i byen.  Efter 

sejladsen kører vi mod Bosjö Kloster, hvor vi skal have en guidet rundvisning og nyde en fælles frokost. 

Kaffe/te er med i frokosten, andre drikkevarer for egen regning. Sejlads med ForSeas sidst på 

eftermiddagen fra Helsingborg til Helsingør. Hjemkomst først på aftenen. 

 

Turen gennemføres ved min. 30 deltagere. 
Pris pr. person ved 40 - 45 deltagere         kr. 3.260- 

Pris pr. person ved 35 - 39 deltagere         kr. 3.387- 

Pris pr. person ved 30 - 34 deltagere         kr. 3.530- 

Tillæg for enkeltværelse kr. 655. 

Éntreer og guidning ikke medlemmer kr. 336. 

Prisen inkluderer: 4* turistbus fra Ørslev rejser. 

2 overnatninger på Scandic St. Jørgen i Malmø. 

2 x morgenbuffet og 2 x fælles aftenbuffet på hotellet. 

3 håndmadder + 1 øl/vand på udrejsedagen. 

Frokost på Bosjö Kloster. 

Éntre og rundvisning Turning Torso, rundvisning Lund Domkirke, kanalrundfart i Malmø og rundvisning 

Bosjö Kloster. 

 

Dette er en forhåndstilmelding, hvor vi vil bede jer om at tilkendegive, om I ønsker at deltage, uanset hvad 

det endelige deltagerantal bliver  mellem 30 og 45. Det giver os mulighed for at arbejde videre. 

Når vi udsender næste program, skal I foretage den endelige tilmelding. 

 

Kontaktpersoner:  Hanne Prytz  (6168 7089) og Inge Larsen ( 5091 8843) 
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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.  
 

 

Tilmelding 

 

Tilmelding kan foregå ved enten at udfylde den gule tilmeldingsliste og vedhæfte en e-mail eller skrive en 

e-mail, hvor alle ture noteres med deltagerantal etc. Sendes senest 6. aug. til hanne.prytz9@gmail.com 

 

 

 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 hanne.prytz9@gmail.com 

6. Vedhæft din udfyldte tilmelding 

7. Send din mail 

8. Vi skal have din tilmelding senest d. 6. august 2020 

 

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 tilmelding
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