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Ældre Sagen, Snorresgade 17-19, København S 

Tlf: 3396 8686, aeldresagen.dk 

August 2021 

Bagsiden 

HUSK 
Juleturen 

1.-3. december 
til julebyen Celle i Tyskland 

HUSK 
Restaurant TIDSLØS 

Schweizerplads Slagelse  

20% rabat på hele 
regningen 

alle ugens dage  
vis blot medlemskort 

 

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. 

Mød ÆldreSagen 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. 

 

ÆldreSagen 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 på vores hjemmeside: 
ældresagen.dk/slagelse – Facebookside: Ældre Sagen Slagelse 

Alle vores ture er med afgang fra:  
Busterminalen, Nordre Stationsvej, Slagelse 

Der udleveres kø-numre fra kl. 0900 ved billetsalg til 1-dagsture 
Der KAN købes 1 billet pr. kø-nummer 

Teknisk rejsearrangør ved samtlige rejser/ture: Klingenberg busrejser 
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3 dages juletur til Celle (turhjælpere og guide på hele turen) 

Onsdag 1. december kl. 7 til fredag 3. december 
Byen Celle er en sand klassiker blandt Tysklands mange berømte 
rejsemål. 

Det gamle hvide slot med sine tårne og spir er som taget ud af et 
eventyr, men gemmer også på den dramatiske og sørgelige historie 

om Dronning Caroline Mathilde. 
Fra slottet går et net af brostensbelagte gader med fantasifuldt 
udsmykkede bindingsværkshuse i op til seks etagers højde. 

Overalt har fortidens bedste håndværkere arbejdet på at skabe 
facader, som skulle vise byens rigdom og betydning for alle 

besøgende. 
De gamle bygninger danner nu rammen om et levende bymiljø med 

masser af spændende butikker og et særdeles hyggeligt julemarked. 
Det er derfor ikke uden grund at Celle i 2018 og 2019 vandt prisen 
som ”Bedste juleby” i Tyskland. 

Rejsen er inkl.: 
2 x overnatning på Hotel Celler Hof, 2 x morgenmad, 2 x aftensmad 

1 x frokost Bockelmann, 1 x aftenbuffet på færgen hjem. 
Billetsalg: tirsdag den 5. oktober kl. 10-12 i Kongehavecentret 
Pris: medlemmer kr. 2845 – ikke-medlemmer kr. 2945 

Depositum: kr. 1000 betales ved tilmelding /Eneværelse: kr. 225 
 

 

Juleshow med Bo Young (jodle Birges søn) 
Søndag 28. november kl. 14-16 I Kongehavecentret 
Bo Young begejstrer gang på gang, når han med sit venlige, 

behagelige væsen, flotte stemme og store nærvær optræder med 
hits som "Rigtige Venner", "Tusind røde roser", "Min lille solskinsø" 

og naturligvis "Tre Hvide Duer". Derudover kan publikum høre Bo 
Youngs fortolkninger af sange udødeliggjort af bl.a. Gustav Winckler 
og Elvis Presley. Naturligvis synger Bo også et par af sine egne 

sange, der har opnået flotte hitliste placeringer. 
 

Når Bo optræder, er det på samme jordnære måde som sin far. 
Publikum kommer altid i første række, og med den trådløse 
mikrofon bevæger Bo sig også rundt blandt publikum og synger. 

Billetsalg: tirsdag 9. november kl. 10-12 i Kongehavecentret. 
Pris: kr. 80 inkl. kaffe og kage. 
 

”De gamle bukser” 

Søndag 10. oktober kl. 14-16 i Kongehavecentret 
Denne oktober søndags-eftermiddag skal vi være sammen med 
Bjarne Lisby og “De gamle bukser”, som han uvilkårligt forbindes 

med, selv om den naturligvis kun udgør en beskeden del af hans 
brede og lystige repertoire. En hyggelig og munter eftermiddag, 

hvor vi garanteret også får rørt sangermusklen. 
Billetsalg: tirsdag 28. september kl. 10-12 i Kongehavecentret. 
Pris: kr. 80 inkl. kaffe og kage. 

 

Årsmøde – Slagelse lokalafdeling 
Søndag 12. september 2020 kl. 14-16 i Kongehavecentret 

Endelig er der mulighed for at afholde det udsatte årsmøde i Slagelse 
lokalafdeling - kom og mød bestyrelsen – der er også valg. Det er her 

du har mulighed for at gøre din indflydelse gældende - komme med 
gode ideer - bakke op om bestyrelsen, hvis du synes, de gør et godt 
arbejde. Dagsorden udleveres på mødet.  

Der serveres kaffe og kage 
 

DANMARK SPISER SAMMEN 
Søndag 14. november kl. 12-15 i Kongehavecentret 

Så gør vi det igen> mødes til en dejlig og hyggelige eftermiddag, 
hvor vi sammen spiser noget super god mad - nyder fremragende 
musik og HYGGER os sammen med Troels, som sikrer at vi får rørt 

sangermusklen. 
Billetsalg: tirsdag 2. november 2021 kl. 10-12 i Kongehavecentret. 

Pris: 50 kr. 

 

Oktober 

September 

Turen går til Bjørn Winblads hus 

Fredag 17. september kl. 8.15-18. 
Vi skal have en rundvisning i "det blå hus" i Lyngby, hvor Bjørn 

Wiinblad boede og arbejdede, når han var i Danmark. Efter vi har 
nydt huset- kunstsamling og figurer mm., kører vi til Rungsted kro, 
hvor vi skal spise frokost - senere skal vi have kaffe og lagkage på 

fregatten i Hundige havn. 
Billetsalg: tirsdag 3. august kl. 10-12 i Kongehavecentret 

Pris: kr. 475, ikke medlemmer kr. 595. 

 

November 

November 

December 
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