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HUSK
HYGGE-BANKO
3. november 2019 i
Kongehavecentret

Husk at ældresagen er i Kongehavecentret hver den første
tirsdag i måneden fra 10-12 – JULI måned undtaget.
Her er alle velkommen og vi hjælper med alle spørgsmål, så har Du
noget vi kan hjælpe med, eller vil Du bare have en sludder, så sidder vi
klar med kaffen.
Har Du ønsker eller ideer til arrangementer, så ring til bestyrelsen og
vi prøver om det er muligt.
Vi forbeholder os ret til at aflyse et arrangement, hvis der ikke er
deltagere nok, så meld Dig til.
Ældre-sagen har ikke mulighed for at refundere købte billetter –
eneste mulighed er en evt. privat afbudsforsikring

Henvendelser omkring ture og arrangementer, herunder
eventuelle tilmeldinger
rettes til: Formanden Annette Jørgensen 2682 0927
Se meget mere om vore arrangementer (især turene) på vores
hjemmeside: ældresagen.dk/slagelse
Alle vores ture er med afgang fra:
Busterminalen, Nordre Stationsvej, Slagelse
Der KAN højst købes 2 billetter pr KØ-NUMMER til éndags-ture
Der udleveres kø-numre fra kl. 0900 ved billetsalg (1-dagsture)
Teknisk rejsearrangør ved samtlige rejser/ture:
Klingenberg busrejser, medlem af rejsegarantifonden nr. 2075

HUSK
Vores hyggelige SPIS
SAMMEN
17. november i
Kongehavecentret
juli 2019

August
Dagstur til (Naverhulen) i Helsingør (turhjælper på hele turen)
Søndag den 4. august kl. 0900 – ca. kl. 1800

Naverhulen huser Klubben for berejste håndværkere i Helsingør – vi
får en omvisning og orientering om Naverbevægelsen, Klubben og
”hulen”, incl. 3 stk smørrebrød-drikkelse for egen regning. Derefter
besøger vi Frederiksborg slot. Kaffe/lagkage på Hotel Søfryd, Jyllinge
Billetsalg: tirsdag den 2. juli 2019 kl. 10-12 i Kongehavecentret
Pris: medlemmer kr. 450 – ikke-medlemmer kr. 565
(kun 50 billetter)

September
5 dages tur til Mosel, Alken (turhjælper og guide på hele turen)
Mandag den 9. sept. 6.45 til fredag den 13. sept. ca. kl. 20.30
*Rejsen er inklusive halvpension* OBS! >HUSK PAS<
Dag 1. går med at nå frem til vores hotel i Alken, hvor vi skal bo. Vi sejler
over Rødby-Puttgarden, og når frem først på aftenen.
Dag 2. Udflugt til Cochem og Beilstein vi kører byrundtur med et lille
bytog – herefter sejltur til ”Mosels Torneroseby”, Beilstein
Dag 3. Rhinen og Rüdesheim vi kører til Koblenz og følger Rhinen til
Assmannshausen og får frokost og videre til Niederwald Denkmal – her
har vi mulighed for at tage svævebanen ned til Rüdesheim, med tid på
egen hånd, evt. nyde et glas vin – herfra færge til Bingen og retur til Alken
Dag 4. Rundt om Mosel vi tager turen langs Mosel, hvor vi krydser floden
flere gange, frem til hyggelige Bernkastel-Kues med ophold og tid til
frokost samt nyde stemningen i de smalle brostens-gader.
Dag 5. Hjemrejse med passende pauser kører vi mod Danmark
Der er stadig ledige pladser – Kontakt Annette 2682 0927
Pris: medlemmer kr.3975– ikke-medlemmer kr. 4175
Depositum: kr. 800 betales ved tilmelding / Eneværelse: kr. 450

Oktober
Løgn & Latin - Den Løgnagtige Historie

Søndag den 6. oktober 2019 kl. 14-16 i Kongehavecentret

Foredrag med Kåre Johannessen – Skal man forvente, at det der
står i historiebøgerne, er den pure sandhed? Eller er det fordrejninger,
omskrivninger, fortielser og rene og skære løgne? Er heltene i
virkeligheden slynglerne og omvendt? Alle disse spørgsmål er vi meget
klogere på, når vi har hørt Kåres foredrag
Billetsalg: tirsdag den 24. september 2019 kl. 10-12 i kongehavecentret
Pris: kr. 50 inkl. kaffe og kage /betales ved tilmelding

November
BANKO – BANKO - BANKO
Søndag 3. november kl. 13-16 i Kongehavecentret
Så er det BANKO-tid igen – vi afholder bankospil med mange gode
gevinster til de heldige vindere.
Kom og få en spændende og hyggelig eftermiddag
Spilleplader kr. 10,00 – vi spiller kun på Ældre Sagens plader
Tilmelding: tirsdag den 22. oktober kl. 10-12 i Kongehavecentret
Pris: kr. 35 inkl. kaffe og kage/betales ved tilmelding
kontakt: Annette Jørgensen 2682 0927
DANMARK SPISER SAMMEN
Søndag den 17. november kl. 12-15 i Kongehavecentret
Vi gør det igen - mødes til en dejlig og hyggelig eftermiddag, hvor
vi sammen, spiser noget super god mad - nyder fremragende
musik og HYGGER os – måske også med en sang eller to.
Billetsalg: tirsdag den 22. oktober kl. 10-12 i Kongehavecentret
Pris: Kr. 50,00
Kontakt: Annette Jørgensen tlf. 2682 0927

December
3 dages juletur til Bremen (turhjælper og guide på hele turen)
Mandag 2. december kl. 06.45 til onsdag 4. december ca. 20,30
*Rejsen er inklusive halvpension* OBS! >HUSK PAS<
Få byer har så stemningsfuld en bykerne som Bremen, hvor vi skal bo
på Hotel Ibis Bremen City. I byen er opført en hel gade som et 110
meter langt kunstværk - en fantastisk ramme om byens smukke
julemarked, som vi får god tid til at opleve.
Dag 1 På turen mod Bremen smutter vi ind og besøger julemarkedet i
Hamborg, hvor vi oplever en helt speciel stemning omkring byens
imponerende rådhus og små kanaler.
Dag 2 Om formiddagen kører bussen os til kanalen hvor vi starter en
spændende byvandring gennem Bremen, her hører vi om byens stolte
fortid - Herefter har vi hele eftermiddagen og aftenen til at gå på
opdagelse i julemarkedets små boder, nyde et glas glühwein og
selvfølgelig opleve stemningen, når mørket falder på og
juleudsmykningen tændes.
Dag 3 Efter morgenmaden sætter vi kursen mod Schwerin. Her er der
tid til frokost, samt til at nyde endnu et hyggeligt julemarked. Herefter
videre til færgen i Rostock, hvor en overdådig aftenbuffet venter
Billetsalg: tirsdag den 24.september kl. 10-12 i Kongehavecentret
Pris: medlemmer kr.2495– ikke-medlemmer kr. 2745
Depositum: kr. 800 betales ved tilmelding / Eneværelse: kr. 300
Redaktør: John Vinther Jørgensen, juli 2019

