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Lokalbestyrelsen 

Kasserer: 

Kirsten Nielsen 

Dråbystræde 92, Sdr. Dråby 

7900 Nykøbing Mors 

Tlf.: 30 46 14 95 

kirstendraaby@gmail.com 

Formand: 

Leo Kristensen 

Lyngbjergvej 53, 

7900 Nykøbing Mors 

Tlf.: 97 72 48 78 / 40 14 60 97 

leokmors@gmail.com 

Lars Borup 
Heltoften 58, Flade 
7900 Nykøbing Mors 

Tlf.: 21 97 72 33 
llarsbo@gmail.com 
Red. af lokalbladet, ”Det Sker” 
og webmaster 

Næstformand: 

Helle Runge Madsen 

Dalvænget 11 

7900 Nykøbing Mors 

Tlf.: 23 43 44 20 

helle@runges.dk 

Bliv medlem af Ældresagen: 

Som medlem af ÆldreSagen er du auto-

matisk medlem af lokalafdelingen i dit 

område, som mønstrer 3964 medlem-

mer, der er velkomne til at deltage i alle 

lokale aktiviteter. 

Dette program dækker et helt år, og  du 

skal være opmærksom på, at der  kan 

komme flere arrangementer til, ligesom 

der i sjældne tilfælde kan være tale om 

aflysninger (f.eks. p.gr. af Corona). 

Hold dig orienteret på lokalområdets 

hjemmeside: 

www.aeldresagen.dk/morsoe  

hvor du altid kan finde aktuel information. 

Se også ÆldreSagens blad ”Det sker” 

hvor alle arrangementer er lagt ind ca. 2 

mdr. frem. 

Sekretær: 

Karen Margrethe Nielsen 
Kornblomstvej 6, 

7900 Nykøbing Mors 
Tlf.: 97 72 36 85 / 24 49 22 37 

kamani@c.dk 

Niels Kristian Vester 

Rovvigen 4, V. Jølby 

7950 Erslev 

Tlf.: 28 14 77 92  

nkrvester@altiboxmail.dk  

Rejsehold 

2. Suppleant 
Tove Gransgaard 
Fuglebakken 3, 

7900 Nykøbing Mors 
Tlf.: 29 72 53 40 
gransgaard124@gmail.com 

Rejsehold 

1. Suppleant 

Johanne Roesen 

Bjørnsagervej 18, 

7980 Vils 

Tlf.: 20 74 16 84 
roesenfam@mail.tele.dk 

Red. af lokalbladet 

Knud Boll 

Akaciavej 26 

7900 Nykøbing Mors 

Tlf.: 31 57 35 37 

boll@pc.dk 

Rejsehold og Webmaster 
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HUSK! Turistforeningen spiller hver aften solen ned 
fra den 27. juni til og med 2. august kl. 21.00 ved lyst-
bådehavnen. 

Det aflyste årsmøde afholdes onsdag 23. september 
2020  kl. 18.30 i Morsø Ungdomsgård 

Årsmøde ifølge vedtægterne. 

ÆldreSagen er vært ved et par stykker mad, 1 øl/vand samt kaffe med kringle. 
Gerhard Mark underholder. 

Socialudvalgsformand  Henning Sørensen orienterer  

Tilmelding senest 16. september til: 
Leo Kristensen  40 14 60 97 eller Helle Runge Madsen 23 43 44 20. Du kan også 
tilmelde dig på SMS.                         

Husk medlemskortet. 

Besøg/rundvisning på Thisted Bryghus, tirsdag den 15. sept. 2020 Kl. 
19.30 - 22.00 

Besøget starter med, at vi bliver samlet i besøgslokalet, hvor vi får lidt historie om 
bryghuset. 

Derefter er der rundvisning i produktionslokalerne. 

Vi slutter af i besøgslokalet, hvor der er valgt 6-7 øl,  som vi får historien om og ikke 
mindst smagsprøver på. 

Til smagningen vil der være chips. 

Bus afgår fra den gl. rutebilstation kl. 18.45 og fra Ø. Jølby Brugs kl. 19.00.   Max. 50 
deltagere. 

Pris 100,- kr. 

Erstatning for 21. april 2020 - UDSOLGT 

Søndag 30. august kl. 12.00–15.30 i Støberigårdens café 

ÆldreSagen og Støberigården inviterer til Go` Søndag: 

2 retters menu + eftermiddagskaffe og underholdning af Ulla Andersen & co. 

Erstatning for den 22. marts, der blev aflyst af Coronakrisen. 

Billetter til den 22/3 er gældende - hvis forhindret kontakt Kirsten Nielsen tlf.: 30 
46 14 95 

Vi ønsker ”go’ søndag” 
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Søndagscafé 
Søndag den 27. sept. 2020 i det ottekantede forsamlingshus i  Ø. Jølby 
kl. 12.00 
Middag m. dessert, sang, musik og dans. Fin, fin musik. 

Prisen er 150,- kr. 

Arrangementet slutter med kaffe og hjemmebag. 

Øl, vin og vand kan købes. 

Tilmelding senest mandag d. 21/9 til Niels Kr. Vester tlf. 28 14 77 92 eller Kirsten  
Nielsen tlf.: 30 46 14 95. 

Influenzavaccinationer: Tider og steder udmeldes senere. 

Mandag d. 19. oktober 2020 kl. 19.00 har ÆldreSagen inviteret advokat 
Gunhild Stausholm Møller og advokatfuldmægtig Rebecca Grøn  
til at holde et foredrag i Støberigårdens café om familie- 
og arveret og fremtidsfuldmagter samt andre fuldmagter.  
Kom og få svar på bl.a. hvilke muligheder, du har i et te-
stamente, herunder hvordan de arveretlige regler er for 

”mine, dine og vores børn”, og 
hør nærmere om, hvilke fordele, 
der er med en fremtidsfuldmagt. 
Vi står klar til at besvare dine 
spørgsmål!         

Se mere side 21 

Tilmelding skal ske senest d.12. okt. til:  Leo Kristensen tlf. 
40 14 60 97 eller Helle Runge Madsen tlf. 23 43 44 20. Du 
kan også tilmelde dig på SMS 

Fredag den 9. oktober 2020 kl. 14.00  i Støberigårdens cafe, er det muligt 

at få en musikoplevelse ud over det sædvanlige. 

Musikgruppen DYVOHRAY fra Ukraine vil spille populær musik af kendte 

europæiske komponister, krydret med egne kompositioner. 

Gå ikke glip af denne oplevelse, det er forrygende, fantastisk musik." 

Pris kr. 50,- incl kaffe med brød. 

Øl, vin og vand kan købes. 

Tilmelding senest mandag d. 2/10 til Tove Gransgaard tlf. 29 72 53 40 eller  
gransgaard124@gmail.com 
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Julehygge kl. 14.00-17.00  

søndag den 6. december 2020 i Støberigårdens café 

ÆldreSagen inviterer til en hyggelig og underholdende eftermiddag, hvor Eske Eng-

holm spiller og Marie Klausen vil hjælpe os med at synge julen ind. 

Kom og hyg dig med gløgg og æbleskiver samt  kaffe og småkager.   

 

Tilmelding senest 1/12 til: Helle Runge Madsen tlf.: 23 43 44 20 eller til Kirsten Nielsen 
tlf.: 30 46 14 95. Du kan også tilmelde dig på SMS. 

            Juletur til Magisk Jul/Skulpturparken i Blokhus 

Fredag den 27. nov. 2020 kl. 12.30 – 22.00 (handicapvenligt overalt) 

Bus afgår fra den gamle rutebilstation i Nykøbing kl.12.30 og busholdeplads i Ø. Jølby 
ca. kl. 12.45 

Når vi ankommer til parken, sørger ÆldreSagen for kaffe/kringle i Orangeriet. 
Derefter er der masser af muligheder for at gå rundt og se den imponerende,                                
julepyntede park med lysshow og over 1 mio. julelys.    
Der er også et stort julemarked. 

Kl. ca. 18.00 er der julefrokost med det helt store julebord. Inden vi kører hjem, kan vi  
opleve det flotte Nordlys-show. Forventet hjemkomst kl. 22.00. 

Pris i alt.  400 kr. (ekskl. drikkevarer) 

Tilmelding senest 20/11 til: Knud Boll, tlf.: 31 57 35 37, mail: boll@pc.dk, eller Niels Kr. 
Vester tlf.: 28 14 77 92, mail: nkrvester@altiboxmail.dk. (evt. sms). 

mailto:nkrvester@altiboxmail.dk
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Vi ønsker ”go’ søndag” 
Søndag 24. januar 2021 kl. 12.00 - 15.30 i Støberigårdens café  
ÆldreSagen og Støberigårdens café inviterer til Go` søndag  

med 2 retters menu + eftermiddagskaffe. Kristine Frøkjær underholder 

med fællessang efter eget ønske, måske vil hun også synge et par   

solosange. 

Billetter købes på Støberigården fra 1. december. 

Billetpris 150 kr. inkl.. 1 øl/vand til maden          

Max 100 pladser.  

Rejseinfo 14. januar 2021 om turen til Malta. 

I forbindelse med turen til Malta 2021 har ÆldreSagen aftalt med Risskov Rejser, at 
en af deres dygtige guider kommer til Mors og fortæller om turen. Kom og hør om 
denne fantastiske ø, og bliv klogere på, hvad der er at opleve på turen dertil. Der vil 
også blive orienteret om praktiske ting i forbindelse med turen, bl.a. har vi planer om 
fælles bus til og fra lufthavnen. 

Infomødet afholdes i Støberigårdens café kl. 14. den 14 januar 2021. 

Der serveres kaffe, og der svares på jeres spørgsmål. 

Tilmelding til Niels Kr. Vester på tlf. 28 14 77 92 senest 7. januar af hensyn til kaffen. 

Søndag 28. februar 2021 kl. 12.00 - 15.30 i Støberigårdens café  

ÆldreSagen og Støberigårdens café inviterer til Go` Søndag: 
2 retters menu + eftermiddagskaffe. Foredrag: Fra Skagen til Kruså med barnevogn. 

Billetter købes på Støberigården fra 1. december. 

Billetpris 150 kr. inkl. 1 øl/vand til maden          

Max 100 pladser.  

Vi ønsker ”go’ søndag” 
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Årsmøde onsdag 11. marts  2021  kl. 18.30 i Morsø Ung-
domsgård 

Årsmøde ifølge vedtægterne. 
ÆldreSagen er vært ved et par stykker mad, 1 øl/vand samt kaffe med kringle. 
Der vil være underholdning i løbet af aftenen. 
Tilmelding senest 6. marts til: 
Leo Kristensen  40 14 60 97  eller  Helle Runge Madsen  23 43 44 20.  Du kan også 
tilmelde dig på SMS.                         

Søndag 21. marts 2021 kl. 12.00 - 15.30 i Støberigårdens café  

ÆldreSagen og Støberigårdens café inviterer til Go` Søndag: 
2 retters menu + eftermiddagskaffe og underholdning af Revysangens Genklang. 

Billetter købes på Støberigården fra 1. december. 

Billetpris 150 kr. inkl. 1 øl/vand til maden          

Max 100 pladser.  

Vi ønsker ”go’ søndag” 
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kirsten@helbaekoptik.dk 

Tlf.: 4074 5809 

Eftermiddagstur på Mors onsdag den 21.04.2021 

Program 

Vi starter fra Nykøbing gl. rutebilstation kl. 12.30 og 

kører til traktormuseet i Outrup. Her vil vi få en rund-

visning af Hans Larsen, som vil fortælle lidt om de 

enkelte modeller og deres oprindelse (husk varmt 

tøj). Efter endt rundvisning kører vi videre til Gårdba-

geriet i Hvidbjerg, hvor vi skal have kaffe med læk-

kert kagebord. 

Bageriet er et spændende sted med masser af godt 

brød og kager. Derudover har nogle lokale udstillet 

deres hobbyting, såsom trædrejning, glaskunst med 

mere. 

Prisen er: 150 kr. pr. prs. og dækker buskørsel,  

entré og kaffe m/kage. 

Tilmelding til Niels Kr. Vester, tlf. 28 14 77 92 eller Tove Grans-

gaard, tlf. 29 72 53 40 senest d. 06.04.2021. 
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              Torvegade 24,  7900 Nykøbing Mors 

Vi har de rigtige havebukser til dig 

med strech 
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Den 16. maj 2021 tager vi på bustur til Gedhusmuseet (Karup Flyve-

plads), de tyske kirkegårde ved Grove Kirke og Kølvrå og besøger 

Kongenshus Mindepark. 

Afgang fra Nykøbing gl. rutebilstation kl. 8.30 og hjem-

komst sidst på eftermiddagen. 

Pris 450,- kr. incl. morgenkaffe i bussen - middagsmad 

og kaffe, som vi indtager på Grønhøj Kro, hvor vi også 

ser det lille museum for kartoffeltyskerne og Morten 

Korch museet.  

 

Eftermiddagskaffe i Kongenshus Mindepark inden 

turen går tilbage til Mors. Vores guide på turen er Ul-

la Andersen.  

Tilmelding senest den 12. maj til Niels Kr. Vester tlf. 

28 14 77 92 eller Tove Gransgaard tlf. 29 72 53 40. 

2 dages tur til Læsø den 27. - 28. maj 2021 
Arrangeret af Hanstholm Rejser i samarbejde med ÆldreSagen Mors 

1. dag: 

Afgang fra gl. rutebilstation kl. 07.30. 

Vi kører nordpå og holder kaffepause undervejs. 

Vi sejler fra Frederikshavn mod Læsø kl. 11.30. Ved ankomsten til Læsø  

starter vi med en dejlig frokost på hotel Nygård. Efter frokosten mødes vi  

med en lokal guide, som vil køre med os rundt på øen. Han vil fortælle os en masse om livet 

og historien på øen og vise os øens største seværdigheder. Herunder naturligvis det kendte 

saltsyderi. Der vil også være lidt tid på egen hånd. 

Sidst på eftermiddagen kører vi til hotellet, hvor der vil være lidt tid til at slappe af, inden vi 

mødes til en lækker middag. 

2. dag: 

Efter morgenmaden sætter vi kursen mod færgen. Vi sejler fra Læsø til Frederikshavn kl. 

09.40. 

Fra Frederikshavn kører vi nordpå til Skagen, hvor vi bl.a. lægger vejen forbi den tilsandede 

kirke. 

Herefter vil der være lidt tid på egen hånd i Skagen, hvor man evt.  

kan finde et hyggeligt sted at nyde en frokost, inden vi først på  

eftermiddagen forsætter hjemturen. 

Forventet hjemkomst sidst på eftermiddagen 

 



13 

 

Tysklands mindste hus 

1. dag: Vi flyver direkte fra Billund til Malta og efter ankomsten kører vi direkte til hotel-

let i St. Poul’s Bay, der er vores base under hele opholdet på Malta. 

Malta består af 18 øer, hvoraf kun tre er beboede: Malta, 

Gozo og Comino. Med en beliggenhed midt i Middelhavet, 

kun 93 km fra Sicilien og 30 km fra den afrikanske kyst, har 

Malta været mødeplads for mange forskellige kulturer.    

Urgamle templer fra stenalderen er et vidnesbyrd om en 

svunden fortid, der strækker sig tilbage i historiens glemsel. 

Homer skriver om Malta i Odysseen, at Paulus strandede 

på Malta og boede her i en længere periode. I 1091 indtog 

normannerne Malta og indførte kristendommen. Længere 

oppe i historien kontrollerede Johanniterne - kendt som malteserridderne - den solbeskinne-

de ø. 

2. dag: Hovedstaden Valletta og den historiske by Vittoriosa. 

Denne dag tager vi på opdagelse i Maltas ho-

vedstad Valetta, men vi begynder faktisk i den 

nærliggende by Vittoriosa - og det er tankevæk-

kende, at der boede mennesker her allerede for 

3000 år siden. Først var det fønikerne og de 

blev så afløst af romerne. Så kom araberne og 

byggede fæstningsværker, og de blev efterfulgt 

Pris: ca. 1.820,- kr. pr. person v./30-34 personer 

Tillæg for eneværelse: 300,- kr. (OBS begrænset antal 

eneværelser) 

Prisen inkluderer: 

 Kaffe og et rundstykke på udturen 

 1 x overnatning på hotel Nygaard, Østerbyvej 4 eller 

hotel Havnebakken, Havnebakken 12 

 Sejltur til Læsø t/r. 

 1 x morgenmad 

 1 x aftensmad (ekskl. drikkevarer) 

 Lokalguide på Læsø 

 Rejseleder på hele turen. 

 Alle oplyste udflugter ekskl. entreer, som ikke er 

nævnt. 

 4 stjernet bus 

Tilmelding til: 

Hanstholm Rejser 

Tlf.: 97 96 10 68 

rejser@hanstholm-rejser.dk 
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af normannerne, der efterlod en kristen kirke. Kors-

ridderne kom hertil i 1530, og de opbyggede på få år 

en hel by. Oprindelig hed byen Birgu - for nu at bidra-

ge til den historiske korrekthed. Fra havnefronten er 

der en fabelagtig udsigt over havnen og til Valettas 

fæstningsværker. 

Sengla er en lille by i forlængelse af Vittoriosa, og fra 

den sejler vi over til Valletta, der blev indviet som Jo-

hanitternes nye hovedstad i 1566. Hele byen er i dag 

på UNESCO’s verdensarvliste og det skyldes ikke mindst, at byen har den høje koncentration 

af seværdigheder i verden og er et overflødighedshorn af barok-arkitektur, der  omfatter både 

kirker og paladser. Vi besøger Stormesterens palads, der har været Maltas administrative 

centrum, siden det blev bygget. Vi besøger også Johannitterordenens overdådige katedral 

beliggende midt i byen. 

Den er opført i perioden 1573 til 1578 og er en af de prægtigste barok-katedraler i verden. 

Bygningens arkitektur er en metafor for selve Johanitterordenen, da de forgyldte hvælvinger, 

malede lofter og det blanke marmorgulv symboliserer ordenens rigdom og magt. Kirken er vi-

et til Johannes Døberen, og i koret hænger et berømt maleri af den italienske maler Carra-

vagio, der indtog en central position i i baroktidens malerkunst. Maleriet har titlen 

”Halshugning af Johannes Døberen”. Det var her i katedralen, at korsridderne samledes til 

bøn, inden de drog i krig, og det var her, man opbevarede nøgler fra de erobrede byer. 

Vi slutter rundturen i Valleta i Upper Barraka Gardens og nyder omgivelserne og den flotte 

udsigt. Vi er tilbage på hotellet sidst på eftermiddagen. 

3. dag: Den farverige fiskerlandsby Marsaxlokk og sejltur til den blå grotte. 

Dagens halvdagstur går til det sydlige Malta, og ved kysten skal vi opleve Maltas mest spek-

takulære naturfænomen - Den Blå Grotte. Vi sejler ud til grotterne, hvor sollyset, der siver ned 

i grotterne, får koraller og mineraler til at oplyse det mørke vand i alle nuancer af blåt. Det for-

tælles, at man her ved grotterne kan høre sirenerne synge så kønt, at søfolk sejlede på 

grund. 

Næste oplevelse er stenaldertemplet Hagar Qim. Templet er 5.600 år gammelt og er ikke 

overraskende på UNESCOs verdensarvliste. I forbindelse med udgravningerne er der fundet 

alternicher, altre med ornamenter og høje kultiske figurer, der nu befinder sig på Nationalmu-

seet i Valetta. Selve templet består af store sten, og den største måler syv gange 3 meter og 

vejer 20 tons. Der ligger et nyt informationscenter i området, som giver en interessant intro-

duktion til oplevelsen. 

Vi tager til den charmerende fiskerby Marsaxlokk, der emmer af typisk maltetisk atmosfære. 

Halvdelen af landets fiskerflåde holder til her, og havnefronten er et farveorgie af ”luzzuer”, 

som er de karakteriske, farvestrålende både, hvor der i stævnen findes et mystik beskyttende 

øje - et motiv, som allerede fønikerne brugte. Byen er et skønt sted at gå en tur, sidde på en 

café eller besøge en af byens kirker. 

4. dag: Udflugt til øen Gozo med Ggantija-templerne og calypso-grotten. 

Halvøen Cirkewwa ligger på Maltas nordkyst, og herfra skal vi med færgen til øen Gozo. 
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Selvom  strædet, der adskiller Gozo fra Malta kun er 5 km, oplever man en markant forskel. 

Gozo er en grøn, frugtbar ø og mere uspoleret end Malta, og mentaliteten er også anderledes 

end på hovedøen. Faktisk laver gozitanerne morsomme sange om folk fra Malta, mens gozi-

tanerne bliver hængt ud i vittigheder. 

Sejlturen til Gozo tager ca. 25 min., og første oplevelse på øen er citadellet i Victoria, der lig-

ger på en bakketop med en fantastisk udsigt over Gozo. Citadellet stammer fra den sene mid-

delalder og er anlagt af Johanitterne, men bakketoppen har været befæstet siden stenalde-

ren. Vi går på opdagelse i Citadellet og får et indtryk af, hvad der har udspillet sig bag de be-

skyttende mure. 

Mange myter og legender knytter sig til Gozo. Det er f.eks. her, at Odysseus blev holdt inde-

spærret i syv år af nymfen Kalypso. Ggantija-templerne er en af landets store attraktioner. 

Templerne dateres til ca. 4.000 f.Kr. og er altså ældre 

end pyramiderne i Egypten og Stonehenge i England. 

De UNESCO-fredede templer blev genopdaget i be-

gyndelsen af 1800-tallet. Ggantija betyder ”kæmpe”, 

da de lokale troede, at templerne var blevet bygget af 

kæmper, eftersom flere af stenene vejer næsten 20 

tons. Hvilken funktion templerne har haft, har histori-

en ikke kastet lys over. 

I Ta’ Pinu, 10 minutters kørsel fra Ggantija, lå et lille 

kapel, hvor Jomfru Maria åbenbarede sig for en lokal kvinde 1883. Der er bygget en kirke på 

stedet, og den er en sand arkitektonisk perle bygget efter maltetiske traditioner og af malteti-

ske materialer. Vi når sikkert også at gå en tur og drikke en kop kaffe i den charmerende lille 

by Xlendi. Mætte af indtryk sejler vi tilbage til Malta og nyder resten af dagen i hotellets dejli-

ge omgivelser. 

5. dag: På opdagelse i middelalderbyerne Mdina og Rabat 

I dag skal vi besøge hjertet af Malta, hvor den befæstede middelalderby Mdina ligger. Der er 

tale om en tidligere hovedstad, hvis historie strækker sig 4.000 år tilbage i tiden. Det var her, 

apostlen Paulus ifølge overleveringen boede, efter at skibet, han var ombord på, forliste i år 

60, og efter at have drevet rundt på åbent hav i 14 dage. Byen ligger på toppen af en klippe, 

og herfra har man udsigt over store dele af Malta. 

Inden for bymuren hersker en stilhed, der har givet byen tilnavnet ”Stilhedens by”. Små bro-

lagte stræder, aristokratiske paladser og elegante pladser gør byen til en fascinerende ople-

velse. Helt op til nutiden har Mdina været byen, der tiltrak adelige familier, og det kan tydeligt 

ses, når man står ansigt til ansigt med de imponerende paladser, der ligger side om side i de 

skyggefulde gader. Husene i den skønne middelalderby ligger usædvanlig tæt og skaber her-

lig skygge, og da biler normalt ikke har adgang til byens historiske centrum, kan man gå i ro 

og mag og beundre noget af den flotteste barokarkitektur på Malta. Vi passerer bl.a. forbi St. 

Pauls Cathedral bygget i perioden fra 1697 til 1702. Katedralen er absolut et besøg værd, når 

du har tid på egen hånd i byen. 

Vi går den korte tur til Rabat, og her skal vi opleve St. Pauls Katakomber - en  underjordisk 

labyrint af kristne begravelsespladser, der sammen med St. Agathes katakomber dækker et 

område på 2.000 kvadratmeter. Det er muligt at komme ned i to af de 24 katakomber, der ud-
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gør St. Pauls-afsnittet. Efter besøget i katakomberne vil der være mulighed for at blive i Mdi-

na eller køre med gruppen tilbage til St. Pauls Bay, hvor resten af dagen er til fri disposition. 

6. dag: Grøn frodighed og maltetisk frokost på landet. 

Denne dag kan du glæde dig til en halvdagstur med grøn frodighed og til en maltetisk frokost 

på landet. Vi kører først til Dingli Cliffs, der er det højeste punkt på øen (250 meter), og vi ny-

der den smukke udsigt over Middelhavet. Dernæst kører vi til området Buskett Gardens i den 

frodige dal Wied Íl-Luq. Her er vi omgivet af duftende citron– og appelsintræer, oliventræer, 

kaktus, pinjer, cypresser og en overdådighed af blomster. Buskett Garden blev anlagt af mal-

teserridderne, så de havde et sted at gå på jagt, og det er i dag et af de grønneste områder 

på Malta. 

I landsbyen Dingli besøger vi et familiedrevet spisested, der specialiserer sig i maltesiske ret-

ter. Under frokosten får vi bl.a. fornøjelsen af at smage bønnedippen ”bigilla”, maltesisk 

”bruschetta”, den maltesiske kiks ”galletti”, oliven dyppet i hvidløg og persille, oste- og bønne-

tærte, soltørrede tomater, oliventapenade, gedeost rullet i peber og hjemmelavet ravioli. Vi 

kører tilbage til hotellet, og du kan nyde eftermiddagen på egen hånd. 

7. dag: Nyd dagen på egen hånd eller slap af på hotellet. 

St. Pauls Bay, hvor vi bor, er en af de skønneste bugter på Malta, og denne dag er afsat til at 

nyde solen, omgivelserne og livet på det dejlige resort. Men en idé kunne også være at tage 

til den nærliggende by Bugibba. Følger du havnepromenaden Qawra med de svajende pal-

mer kommer du til byen og specielt det ovale torv Ojazza tal-Bajja er stedet at slå sig ned og 

nyde folkelivet. 

En tur til øen Cimino kan bestemt også anbefales. Øens store attraktion er den blå lagune - 

en usædvanlig billedskøn bugt omgivet af det flotte klippelandskab og med krystalklart vand. 

Der går færge fra Bugibba til øen, og rejselederen hjælper naturligvis med at arrangere det 

praktiske - også hvis der er noget andet, du gerne vil opleve. 

Det kan også anbefales at tage en tur til Valletta og besøge nogle af den pragtfulde hoved-

stads mange museer, der byder på alt fra storslået kunst til krigshistorie. 

8. dag: Afrejse fra Valletta 

Vi flyver direkte til Billund efter en uge på korsriddernes ø. 

Rejsen koster: 8.995 kr. pr person, v/ 20 personer  

Tillæg for eneværelse: kr. 1.495,- 

Inkluderet i rejsen: 

 Flyrejse inkl. skatter og afgifter 

 Overnatning i dobbeltværelse på 4-

stjernet hotel 

 7 x morgenmad og 7 x aftensmad (til 

aftensmaden er der inkluderet husets 

vin, sodavand, mineralvand, juice og 

kaffe) 

 



17 

 

Tilmelding til Risskov Rejser 

Tlf.: 72 22 66 00 / lul@risskov.com 

 Frokost med maltesiske specialiteter (på 6. dagen) 

 Al transport og udflugter inkl. entréer jf. program (entréerne har en værdi af kr. 476) 

 Halvdagsudflugt til Rabat og Mdina inkl. byvandring og besøg i St. Paul-katakomberne. 

 Heldagsudflugt  til øen Gozo inkl. Citadellet i Victoria, Ggantija-templerne og pilgrimskir-

kenTa’Pinu 

 Heldagsudflugt til Valletta inkl. besøg på Stormestrenes Palads, St. John’s Co-Cathedral 

og Upper Barraka Garden. 

 Halvdagsudflugt til det vestlige Malta inkl. Dingli Cliffs, Buskett Gardens og frokost hos 

en lokal familie. 

 Halvdagsudflugt til fiskerbyen Marsaxlokk inkl. sejltur i Den Blå Grotte, templet ved 

Hagar Qim. 

 Dansk rejseleder 

 Engelsk lokalguide 

 Fælles transport fra Mors 

Flamingo Naturpark og Hornvarefabrikken fredag den 11. juni 2021 
Bus afgår fra den gl. rutebilstation i Nykøbing allerede kl. 9.30 og sætter kurs mod  

Vemb og Bøvlingbjerg. 

Flamingo Naturpark er en spændende blanding af natur og forunderlige haver: Her er 

pavilloner, søer, vandfald, hyggelige  siddesteder, ønskebrønd, springvand, Slyk Klo-

ster og meget mere. På din tur rundt i parken vil du opleve, at natur og park blander sig 

i skøn forening, så hold derfor øje med dyrespor, ællinger og andre dyreunger i parken. 

Under den guidede tur, vil der bliver fortalt mange røverhistorier, bl.a. om Kim Larsen. 

Vi vil få serveret en sandwich eller burger til frokost og besøget afsluttes med kaffe/te 

og kage. 

Derefter kører vi til Hornvarefabrikken (10-15 min.) hvor vi ser fabrikken og butikken. 
 

HORNVAREFABRIKKEN STARTEDE I 1935 

Hornvarefabrikken gemmer på en spændende 200-årig historie. Denne historie bygger 

på husflidsarbejdet i de fattige hedeegne i Nees, to økonomiske kriser, en verdenskrig, 

to arbejdsulykker, en visionær iværksætter og store ambitioner. 

På værkstedet værner vi meget om det gamle håndværk og den viden, som er opar-

bejdet gennem årene. Maskiner er løbende kommet til gennem årene og har gjort pro-

duktionsprocessen kortere. Arbejdsprocesserne på værkstedet er dog stort set de 

samme som for 200 år siden, hvor husflidsarbejdet var meget udbredt på disse egne. 

Ca. kl. 16.30 går turen hjemad til Gullerup Strand Kro, hvor Stinne serverer steg og is 

(inkl. 1 øl eller vand). Forventet hjemkomst ca. kl. 20.00 

Pris i alt: 400 kr. 

Tilmelding senest 1. juni 2021 til Knud Boll 31 57 35 37, mail. boll@pc.dk, eller Niels 

Kr. Vester 28 14 77 92, mail: nkrvester@altiboxmail.dk  

mailto:boll@pc.dk
mailto:nkrvester@altiboxmail.dk
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Hornvarefabrikken 

Flamingo Naturpark 
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Rundrejse - Fjordnorge  17.08 - 23.08   2021 

Arrangeret af ÆldreSagen Mors i samarbejde med Hanstholm Rejser 

1. dag: Udrejse. 

Afgang fra Nykøbing efter nærmere aftale. Herefter 

kørsel mod Hirtshals, hvorfra vi skal sejle til Larvik. 

Overfarten tager godt 4 timer, så der er god tid til at 

nyde frokost ombord og slappe af på skibets hyggeli-

ge opholdsområde. 

Efter ankomsten kører vi til hotellet i Geilo, hvor en 

sen aftensmad venter os. 

2. dag: Geilo - Sogndal. 

Efter morgenmaden tager vi en tur til Geilo sommerpark. Her tager vi stoleliften op til 

toppen (pris ca. 70,- NOK)hvorfra der er en fantastisk udsigt over Hardanger national-

park. Vi nyder udsigten og en kop kaffe. Nu går turen videre mod Sogndal. Undervejs 

stopper vi ved Borgund Stavkirke, som er en af Norges bedst bevarede stavkirker. Ved 

kirken ligger et spændende besøgscenter med udstilling om de norske stavkirker og 

unikke vikingefund (entrepris ca. 95,- NOK).                

Aftensmaden spiser vi på hotellet i Sogndal 

3. dag: Nærøyfjorden - Flåmbanen. 

I dag venter store naturoplevelser. Vi starter med en 

sejltur fra Kauanger til Gudvangen (inkluderet) en su-

per flot tur, hvor vi sejler ind i den smalle Nærøyfjord, der er på UNESCO’s liste. Fra 

Gudvangen kører vi med bussen til Flåm, hvor vi tager Flåmsbanen til Myrdal 

(inkluderet). Dette er en af de største attraktioner i Norge. Toget kører fra enden af Aur-

landsfjorden og op på højfjeldet til Myrdal - en stigning på 870 meter. Flåmsbanen bli-

ver ofte omtalt som verdens mest spektakulære jernbanestrækning. I løbet af turen ser 

vi bl.a. smukke elve samt gårde, som klamrer sig til de stejle fjeldsider. I Myrdal stiger 

vi om til NSB-tog og kører til Voss (inkl.), hvor bussen igen samler os op og kører tilba-

ge til Bergen. Aftensmad på hotellet i Bergen. 

4. dag: Bergen - Fløibanen. 

I dag skal vi se os omkring i Bergen by. Vi skal nyde den smukke storby, som er Nor-

ges næststørste by omgivet af fjelde, beliggende direkte ud til havet. Vi tager på rund-

tur i byen, hvor vi bl.a. besøger det gamle og fascinerende havneområde Bryggen 

samt tager en tur med Fløibanen (inkl.). Fløibanen er en bjergbane, der er blevet en af 

Norges helt store seværdigheder og er et must, 

hvis man er i Bergen. Den starter i centrum, 

hvorfra man bliver kørt 320 meter direkte op i 

fjeldet. Herfra kan man se udover hele byen. 

Resten af dagen er til fri disposition. Aftensmad 

på hotellet. 
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5. dag: Stavanger. 

Efter morgenmaden i Bergen kører vi mod Stavanger. En flot strækning langs den nor-

ske vestkyst, hvor vi passerer mange flotte og naturskønne steder. På vejen til Stavan-

ger skal vi også sejle to korte strækninger over norske fjorde, inden vi når Stavanger. 

Aftensmad på hotellet. 

6. dag: Rødne Fjord Cruise-Preikestolen. 

Dagen starter med en imponerende sejltur på Lysefjorden. En 3-timers sejltur med 

start fra Stavanger (inkl.). Oplev enestående natur med vandfald, idylliske øer og dra-

matiske fjelde. Vi ser også Preikestolen fra fjorden. Efter sejlturen tager vi til centrum i 

Stavanger, hvor vi tager en byrundtur. Vi besøger bl.a. bydelen Gamle Stavanger med 

de smukke gamle velbevarede træhuse og brostensgader. Aftensmad på hotellet. 

7. dag: Hjemrejse. 

Efter morgenmaden tjekker vi ud af hotellet og kører mod Kristiansand, hvorfra vi skal 

sejle til Hirtshals. Efter ankomsten til Hirtshals kører vi direkte til Nykøbing Mors 

Pris: kr. 8.298,- pr. person i dobbeltværelse v/30-50 personer 

Tillæg for eneværelse. kr. 2.000,- 

Der er mulighed for at tilkøbe buffet ombord på færgen på ud- og hjemrejse. 

OBS: Mange nordiske hoteller modtager ikke kontanter. Kun betalingskort. 

 

Tilmelding til 

Hanstholm Rejser 

Tlf.: 97 96 10 68     info@hanstholm-rejser.dk 

Færge Hirtshals - Larvik 

Færge Kristiansand - Hirtshals 

6 x morgenmad 

6 x aftensmad 

6 x overnatning på hotel 

Sejltur Kaupanger - Gudvangen 

Tur med Flåmsbanen 

Tur med Fløibanen i Bergen 

Sejltur på Lysefjorden 

Alle nævnte udflugter, ekskl. entréer 

Dansk rejseleder på hele turen 

4-stjernet bus 

Prisen inkluderer: 
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Mandag den 19. oktober 2020 kl. 19.00 har ÆldreSagen   
inviteret advokat Gundhild Stausholm-Møller og advokat-
fuldmægtig Rebecca Grøn til at holde et foredrag i Støberi-
gården med fokus på. 



22 

 

Limfjordsteateret 
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SeniorBif 

Dato og titel  på forårets film vil blive bragt på hjemmesiden og i ”Det Sker” 

JUDY    

Spilles den 25.-26.-27. august 2020 

Hovedrollen:  Renée Zellwegger 

Filmen ”Judy” er en biografi om den legendariske 

skuespiller og sanger, Judy Garland, spillet af Renée 

Zellweger. 

Historien tager udgangspunkt i en periode af Gar-

lands liv, hvor karrieren knirker, familielivet er belastet 

og alkoholindtaget støt stigende.  Siden barnsben, 

hvor hun blev castet til megasuccesen Troldmanden 

fra Oz, har Judy været i rampelyset, men berømmel-

sen i en så ung en alder har en pris 

DE FORBANDEDE ÅR 

Spilles den: 22.-23.-24. september 2020 

Hovedroller: Jesper Christensen og Bodil Jørgensen 

Filmen ”De forbandede år” tager udgangspunkt i en 

velhavende dansk familie. 

Karl Skov er en selfmade, succesfuld ejer af en stor 

elektronikfabrik og har en kone og fem børn. De lever 

det gode, privilegerede overklasseliv på strandvejen 

nord for København, da nazisterne besætter Danmark 

i april 1940 

Begge film starter kl. 14.30 og der vil blive serveret  kaffe/te i caféen i kælderen 
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2 dages tur til København og Cirkus Revy den 30. juli  - 31. juli 2021 

1. dag: Afgang fra Nykøbing gl. rutebilstation kl. 7.30. Herefter går turen ned gennem 

Jylland, over Fyn til Sjælland med passende pauser undervejs, til vi når København først på 

eftermiddagen. Vi bliver indkvarteret på hotellet på Rådhuspladsen. 

Hen på  eftermiddagen mødes vi igen og kører med bussen til Bakken. Her vil der være tid til 

at spise på en af de mange restauranter før/efter forestillingen. 

2. dag: Efter frokost vil der være mulig med en byrundtur med bussen, inden vi midt på 

eftermiddagen forlader København. Forventet hjemkomst hen på aftenen. 

Pris: 1.948,- kr. pr. person. v/30-50 personer. Tillæg for enkeltværelse 350,- kr.                    

Tilmelding til Hanstholm Rejser tlf.: 97 96 10 68. 
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Loop Cirkeltræning 
Hver dag 7.00-18.00.  Sted: Grønnegade 29, Nykøbing Mors. 
Cirkeltræning også for seniorer. Rabat for medlemmer. Vis medlems-
kort 

Aktiviteter 

Tegning, akvarel og akrylmaling. 

Onsdage kl. 14-16 i Støberigårdens café, 1. sal (der er elevator).  
     Pris kr. 100,- for 1 år 

Kontaktperson: Grethe Larsen, tlf. 97 72 23 43 / 20 23 17 71 

Se din skattemappe 

Hjælp til skattemappen med mere. Hjælpen er gratis, men der betales 
et mindre beløb til dækning af kørselsudgifter. 
Kontakt: Kirsten Nielsen, tlf. 30 46 14 95, mail: draaby92@hotmail.com 

Tryghedsopkald 
Du bliver ringet op hver morgen uden udgift for dig! 

Bliver du syg, eller sker der et uheld, ved du at der kommer hjælp, hvis 
du ikke tager telefonen. 
Tilmelding til Gudrun Nørgaard tlf. 97 72 48 65. 

Besøgsven 

Vil du være besøgsven, eller vil du have besøg? 

Vi vil gerne have flere personer til at melde sig som frivillige besøgs-
venner. Der er stor efterspørgsel. 

Hvis du gerne vil modtage besøg, så ring til Helle eller Karen Margr. og 
få en aftale. 

Kontakt Helle Runge, tlf. 23 43 44 20, mail: helle@runges.dk. eller    
Karen Margrethe Nielsen tlf.: 24 49 22 37, mail: kamani@c.dk 

Skovcaféen 
 - et tilbud til dig med hukommelsesbesvær og din ægtefælle.  
Vi mødes tirsdag i Støberigårdens café, 1. sal, fra kl. 14-18. Der serve-
res en kop kaffe og brød. Det koster 25,- kr. at deltage. Vi har forskelli-
ge aktiviteter - sang, foredrag, busture, koncerter osv. Det vigtige er det 
sociale samvær og at have nogle hyggelige timer sammen.  

Ønsker du/I at deltage, så kontakt Malene Dalgaard, Morsø Kommune, 

tlf.: 99 70 63 52. 

Fitness World 
Hver dag  kl. 7.00-19.00 i Fitnesscentret, Jyske Bank Arena Mors. Der 
skal betales indmeldelsesgebyr, og ÆldreSagens medlemskort skal 
forevises. 
www.fitnessworld.dk  Tlf. 70 26 26 87 
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Værktøjskassen 
En frivillig håndsrækning til at få klaret små lette opgaver på under en 
times varighed. Der udføres ikke opgaver, som hører under hjemme-
hjælpsordningen eller kræver autoriserede håndværkere. Folder med 
nærmere oplysninger fås hos ÆldreSagen, på biblioteket og borgerser-
vice. Hjælpen er gratis, dog betales 50 kr. til den frivillige for kørsel. 

Tlf. tid: Mandage og torsdage kl.15.30 -17.30, tlf. 26 37 39 42 

Tlf.: 97 74 00 50 

Billard 
En god og hyggelig måde at være sammen på. 

Morsø Firma- og Familieidræt tilbyder billard for begge køn tirsdag og torsdag formid-
dag fra kl. 9.30 - 11.30. Det koster 10,- kr. pr. gang inkl. kaffe.  
Adressen er: Venøvej 2, 7900 Nykøbing 
Tilmelding til Ejner Lysdal på tlf. 97 72 28 11 

Bridge 

Der kan spilles bridge i Morsø Bridgeklub. Start tirsdag den 8. sept. kl. 13.30 - 17.00 i 
Støberisalen på biblioteket. Tilmeldingsfristen er den 20. aug. 

Tilmelding til: Jens Markussen, tlf. 61 33 49 37,   
      e-mail: tjmarkussen@ webspeed.dk 

 

Torsdag den 3. sept. kl. 19.00 i Støberigårdens café med tilmel-
dingsfrist den 22. august. 

Medlem af Danmarks Bridgeforbund 

Man kan få mere at vide om muligheden for at komme til at spille bridge og for at få 
undervisning ved henvendelse til Morsø Bridgeklubs formand Jens Henrik Laursen, 
tlf. 23 93 69 09 eller ved at gå ind på klubbens hjemmeside www.bridge.dk/4348. 

Ovennævnte er oplyst under forudsætning af, at coronakrisen er overstået. 
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Åben datastue for ALLE 

I vores åbne datastue kan du få hjælp, hvis du er kørt fast i et eller andet problem. Du 
kan også få hjælp til forskellige opdateringer, som gør knuder eller driller. Det gælder 
for alle pc'er, herunder også Duka-pc. 

Derudover kan du også få hjælp til din IPad, IPhone, tablet og smartphone. 

Bemærk: Problemer af maskintekniske art er undtaget. 

Der er ingen tilmelding, og prisen er 25,- kr. pr. gang, hvis hjælpen lykkes. Ellers er 

det gratis at besøge os. 

For det meste har vi kaffe på kanden. 

Datastuen har åben: 

Onsdage fra kl. 9.00 til kl. 12.00. 

Starter den 2. sept. og slutter den 2. dec. 2020 (uge 42 lukket) 

Starter igen den 6. jan. og slutter den 28. april 2021 (uge 7 lukket) 

 
For handicappede, der har det svært med at komme i datastuen, kan der ydes 
hjælp hjemme hos vedkommende. For folk med en stationær PC, kan der ydes den 
samme hjælp.  
Hør nærmere hos Lars Borup: tlf. 21 97 72 33 mellem kl. 17.30 - 18.30 og mail     
llarsbo@gmail.com eller Johanne Roesen, 20 74 16 84 og roesenfam@mail.tele.dk  
Prisen pr. besøg er 50,- kr. på Mors 

Vi tilbyder også undervisning til: Kravlegård (nybegyndere), Word 
(tekstbehandling), e-mail og internet, NemID mv. Hvis du behøver hjælp til et af disse 
programmer, kan du også få det. Hør nærmere hos Lars Borup, tlf. 21 97 72 33 mel-
lem kl. 17.30 - 18.30 eller e-mail: llarsbo@gmail.com. 

Betingelsen for et undervisningshold er, at holdet består af mindst 4 personer. Prisen 
for undervisning er 25,- kr. pr. time. 

ÆldreSagens EDB-skole - 
 Støberigårdens café, 1. sal 

Der findes elevator til 1. sal 

ÆldreSagens sanghæfter kan udlånes til medlem-

mer. Vi har ca. 250 stk. 

Henv. Kirsten Nielsen, tlf.: 30 46 14 95  
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ÆldreSagen er landsdækkende og har i øjeblikket 
900.275 medlemmer. Kontingentet er halvårligt på 
220,- kr. for familiemedlemsskab, som dækker 2 per-
soner, og  135,- kr. for personligt medlemskab. Du 
modtager hver anden måned ÆldreSagens bladpakke. 
Besøg den landsdækkende hjemmeside: 
www.aeldresagen.dk eller vores lokale hjemmeside: 
www.aeldresagen.dk/morsoe 

Adresse mærkat 


