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Frivillig koordinator: Annette Jørgensen 
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Se også vores hjemmeside. aeldresagen.dk/slagelse 
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Ældre Sagen, Snorresgade 17-19, København S 

Tlf: 3396 8686, aeldresagen.dk 

August 2021 

Bagsiden 

HUSK 
Årsmøde 2022 

søndag 20. marts 2022 kl. 14-16 

5 dages tur til Rügen 
20.-24. maj 2022 

 

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 fler-dages rejser: Panter rejser 
Kørsel – alle rejser/ture: Nygaard busser 
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5. dags tur til Rügen 
20 maj kl. 06.35 til 24 maj 2022 ca. kl. 21 

4 overnatningen på Kurhotel Sassnitz Rügen med halvpension 
Rugen er med sine 926 km2 Tysklands største ø. 

Vi skal sejle med Gedser - Rostock 
Morgen på færgen ud 
Aftensmad på færgen hjem 

Vi skal opleve meget bl.a. Wardemünde, Stralsund, Hitlers 
ferieparadis Prora, togtur med ”Rasender Roland” Königstuhl og Kap 

Arkona, V2 raket forsøgsstation i Peenemünde, Ravmusseum. 
Alle entreer er inkl. i prisen 
Billetsalg: tirsdag 15. februar 2022 kl. 10-12 i Kongehavecenteret. 

Pris: 4.999,00 pr. person, enkeltværelse 800,00. 

 

Endagstur til frihedsmuseet 
Fredag 8. april 2022 kl. 8.30-1730 
Vi går under jorden i besættelsestidens Danmark på rundvisning, vi 

hører om modstandskampen under 2. verdenskrig. Herefter frokost 
på Kareten, og på vej hjem får vi kaffe med kage på Gyrstinge 

skovkro. 
Billetsalg: tirsdag 8. marts 2022 kl. 10-12 i Kongehavecentret 
Pris: kr. 250,00 

Endagstur til Karen Blixen museet 
Fredag 18. marts 2022 kl. 9-18 

Vi kører til Rungstedlund og besøger den kendte forfatters 
barndomshjem, nu museum. På turen bydes også på både frokost 
og kaffe med kage nogle spændende steder. 

Billetsalg: tirsdag 8. februar 2022 kl. 10-12 i Kongehavecentret. 
Pris: kr. 250 

Tilbage til middelalderen (foredrag) 

Søndag 23. januar 2022 kl. 14-16 i Kongehavecentret 
Sammen med Kåre Johannessen bevæger vi os tilbage i tiden, når 
han fortæller om middelalderbyer og livets gang- dengang. 

Med udgangspunkt i Vordingborg fortælles om de danske byers tidlige 
historie, deres opbygning, udseende og funktion. Og undervejs får 

tilhørerne bl.a. forklaringen på, hvorfor middelalderens byer var sin 
tids svar på Internettet. 
Billetsalg: tirsdag 11. januar 2022 kl. 10-12 i Kongehavecentret 

Pris: kr. 80 
 

Årsmøde 2022– Slagelse lokalafdeling 
Søndag 20. marts 2022 kl. 14-16 i Kongehavecentret 

Lokalafdelingen i Slagelse afholder ordinært årsmøde - 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 følger 

senere. 
Der serveres kaffe og kage 

Marts 

Januar 

"Æventyrlig" endagstur 
Fredag 11. februar 2022 kl. 8.30 
Kom med ind i Æventyrenes, æventyrlige univers, når vi besøger 

verdens bedste æventyr-digter H.C. Andersens nye hus i Odense. 
Som besøgende får du oplevelser i et eventyrligt univers, under 

jordens overflade og i dine egne tankerum. 
På turen skal vi også have frokost og kaffe med kage. 

Billetsalg: tirsdag 18. januar 2022 kl. 10-12 i Kongehavecentret. 
Pris: kr. 250 

April 

Maj 

Redaktør: John Vinther Jørgensen, december 2021 

Danmarks spiser sammen 
Søndag 24. april 2022 i Kongehavecentret kl. 12-15   

Vi skal igen mødes til en forrygende eftermiddag med dejlig mad 
inkl. dessert og kaffe/kage. Svend Nicolaisens orkester underholder 

med musik fra dengang. Kom og nyn med og få en svingom 
Billetsalg: tirsdag 5. april 2022 kl. 10-12 i Kongehavecentret. 
Pris: kr. 150,00 alt inkl. 

Februar 


