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HUSK

HUSK

Musikforedrag om Radio
Merkur - 14. oktober 2018 i
Kongehavecentret

Foredrag om de kongelige
Tilmelding senest 13. sep.
Til Annette 2682 0927

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

Ældre-Sagen – Slagelse afd.
har 30 årsJubilæum
den 8. december 2018

efterår/vinter 2018

September
Foredrag med Christian Eugen-Olsen
Søndag den 16. september kl. 14-16 i Kongehavecentret
Christian Eugen-Olsen er dronningens tidligere ceremonimester – han
vil levende fortælle om livet bag de kongelige mure
Pris: kr. 50 inkl. kaffe og kage
Tilmelding nødvendig, senest den 13. september til:
Kontakt: Annette Jørgensen tlf. 2682 0927
Lidt kongelig har man da lov at være

Oktober
Musik Foredrag – musikken og historien fra radio Mercur
Søndag den 14. oktober kl. 14-16 i Kongehavecentret

Med udgangspunkt i TV serien, fortælles den spændende historie om
Radio Mercur, der var i luften fra 58-63, vi skal også høre/synge
med på sange fra den tid.
Kan du huske de glade 60’ere, hvor vi hørte Elvis- Beatles- Nina og
Frederik- Otto Brandenburg- og alle de andre.
Er du til glad 60’er rock and roll og pop – er dette lige noget for dig
Pris: kr. 35 inkl. kaffe og kage
Kontakt: Annette Jørgensen tlf. 2682 0927

November
BANKO – BANKO - BANKO
Søndag 4.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: 30. oktober kl. 10-12 i Kongehavecentret
Pris: kr. 35 inkl. kaffe og kage
kontakt: Annette Jørgensen 2682 0927
DANMARK SPISER SAMMEN
Søndag den 18. 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: 30. oktober kl. 10-12 i Kongehavecentret
Pris: Kr. 50,00
Kontakt: Annette Jørgensen tlf. 2682 0927

December
2 dages juletur til Stralsund og Rostock, Tyskland
Torsdag den 6. december til fredag 7. december
Afgang: kl. 08.30 - mødetid kl.08.20
Sted: Busterminalen, Ndr. stationsvej, Slagelse
Vi kører til Gedser, hvor der serveres kaffe og 1 rundstykke i bussen,
vi sejler videre til Rostock, hvor vi får frokostbuffet ombord på færgen
– herfra kører vi til julemarkedet i den gamle bydel i Stralsund, hvor
der er hele 3 julemarkeder- sikkert noget for enhver smag. Efter et par
timer her, kører vi til hotellet og bliver indkvarteret og får serveret
aftensmad. Resten af aftenen til fri afbenyttelse.
Fredag efter morgenmaden forlader vi hotellet og kører tilbage til
Rostock, hvor vi også besøger det lokale julemarked, hele gågaden er
fyldt med boder, ligesom der er mulighed for en tur i luftkarusellerne.
Hen på eftermiddagen kører vi til Border shop, hvor der kan handles
ind til julen, vi spiser aftensmad på færgen hjemad.
Der er guide og turhjælper på hele turen
Billetsalg: 9. oktober 2018 kl. 10-12 i Kongehavecentret, Svendsgade
102, Slagelse – der kan max. købes 4 billetter pr. person.
Pris: Kr. 1295 for medlemmer - kr. 1495 for ikke-medlemmer
Enkeltværelsestillæg: kr. 200,00
Hele beløbet betales ved tilmelding, vi har kun 50 pladser på denne tur
Teknisk rejsearrangør: Klingenberg rejser/medlem af rejsegarantifonden
- afbestillingsforsikring kan bestilles sammen med rejsen

Kontakt: Annette Jørgensen tlf. 2682 0927

Medlemstur til Ældre-sagen i Snorresgade, København- og
meget mere.
Tirsdag den 11. december
Afgang: kl. 8.30 – hjemkomst ca. kl. 18.00
Sted: Busterminalen, Nordre Stationsvej, Slagelse
Besøg i Ældre-sagens ”hovedkvarter” m/rundvisning, derefter frokost
på restaurant Kareten, videre derfra til Christiania med rundvisning og
tid på egen hånd.
Der er turhjælper på hele turen
Pris: Kr. 400 (turen er kun for medlemmer)
Billetsalg: tirsdag den 6. november kl. 10-12 i Kongehavecentret.
Vi har kun 50 pladser på denne tur

Kontakt: Annette Jørgensen tlf. 2682 0927
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