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Redaktør: John Vinther Jørgensen december 2022 

HUSK 
Årsmøde 

Søndag 19. marts 
i Kongehavecentret 

Nyt gulv eller tæppe 
E-Gulve, Japanvej 26, Slagelse, tlf.: 5850 0222 

15% rabat på alle gulve og tæpper 

vis blot medlemskort 

Har Du ønsker eller ideer til arrangementer, så ring til bestyrelsen og vi 
prøver om det er muligt. 

 

Har Du ønsker eller ideer til arrangementer, så ring til bestyrelsen og vi 
prøver om det er muligt. 

kom og mød os den første tirsdag i måneden (undtagen juli) kl. 

10.00-12.00 i kongehavecentret, Svendsgade 102, Slagelse 

Vi er åbne for en god snak over en kop kaffe. 

Vi behandler gerne spørgsmål om fx økonomi, bolig, sygdom eller andet 

der trænger sig på. Hvis ikke vi selv har kompetencerne henviser vi 

gerne til personer med erfaring netop på dit spørgsmål. 

 
 

Vi er åbne for en god snak over en kop kaffe. 

Vi behandler gerne spørgsmål om fx økonomi, bolig, sygdom eller andet 

der trænger sig på. Hvis ikke vi selv har kompetencerne henviser vi 

gerne til personer med erfaring netop på dit spørgsmål. 

ÆldreSagen har ikke mulighed for at refundere købte billetter – 
eneste mulighed er en afbestillingsforsikring (evt. fra Panter Rejser) 

Henvendelser omkring ture og arrangementer, herunder eventuelle 

tilmeldinger rettes til formanden: Annette Jørgensen 2682 0927. 
Se meget mere om arrangementerne på vores hjemmeside: 

ældresagen.dk/slagelse – Facebookside: Ældre Sagen Slagelse 
Alle vores ture er med afgang fra:  

Busterminalen, Nordre Stationsvej, Slagelse 

Billetsalg: Kongehavecentret kl. 10-12 på billetsalgsdage: 

Der udleveres kø-numre fra kl. 0900 ved billetsalg til en-dagsture 

Der KAN købes 1 billet pr. kø-nummer 
Teknisk rejsearrangør ved flerdages rejser: Panter rejser 
Kørsel – alle rejser/ture: Nygaard busser 
 

MAD OG DRIKKE: 
RESTAURANT TIDSLØS, Schweizerpladsen 3, Slagelse 

Du får 20% medlemsrabat på hele regningen - alle ugens dage 
tlf.: 5852 0100 
 

ROAST N´BEEF, Jernbanegade 1, Slagelse (hjørnet af Frederiksgade 
og Jernbanegade) 
Du får: 20% medlemsrabat på hele regningen, mandag – torsdag 

 10% medlemsrabat på hele regningen, fredag-søndag. 
tlf.: 5858 4030 
 

CAFE KORN, Gl. Torv 3, Slagelse 
Du får 15% medlemsrabat på hele regningen - alle ugens dage 
tlf.: 3512 4200 

vis blot medlemskort 

HÅRPLEJE: 
Salon Organic2you, Marievangsvej 51, Slagelse, 5850 0222 

15% rabat når håret skal kortes - krøllerne rettes, m.m. 
Vis blot medlemskort 

 
HUSK 

5-dages tur til 

Lüneburger Heide 

8. maj -12. maj 

 HUSK 
turen til Københavns 

rådhus 

3. marts 
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4-dages tur til Bad Bramstedt 
26. juni kl. 7.30 til 29. juni. 

Vi kører over Jylland til Tryp hotel bad, hvor vi bor alle dage, inkl. 
halvpension. Udflugter: sejltur med hjuldamperen Freja på Kieler 

kanalen inkl. stort kaffebord, Jussi Adler Olsens fodspor, Outlet i 
Neumünster, Dannevirke og Slesvig domkirke 

Tilmelding: Senest 1. maj til Annette Jørgensen 26 82 09 27. 
Pris: kr.3.999, enkeltværelse kr. 899. 
Rejseleder og turhjælper på turen. 

 

 

2-dages tur til Sylt/Sild - Rejseleder og turhjælper på turen. 
14. april kl. 7.30 til 15. april kl. 18. 
Vi kører til Rømø og direkte ombord på færgen, hvor vi også spiser 

frokost. Ved ankomst til Sylt stiger en dansk guide på bussen og viser 
os rundt. Herefter egen tid i byen Westerland. Vi tager med biltog til 

Niebül, herfra til Süderlügum hvor vi spiser og overnatter. 
Dag to: Skamlingsbankens oplevelsescenter hvor vi spiser frokost. 
Tilmelding: Annette Jørgensen, 26 82 09 27. 

Pris: 1.999 kr. Enkeltværelse +250 kr. 
 
 

5-dages tur til Lüneburger Heide 

8. maj kl. 6.35 til 12. maj. 
Vi skal til Hotel Herrenbrücke, to km. fra Fassberg i Europas største 

hedeområde. 
Højdepunkter 

➢ Se skibe blive hævet 38 meter i Scharnebecks skibselevator 

➢ Hestevognstur på heden 
➢ Luftbroen til Berlin på Luftbrücke Museum 

➢ Celle med slottet og Caroline Mathildes gravsted 
➢ Sejltur på Allerfloden 
➢ Dag 4 er fuld af overraskelser 

➢ Saltmuseum i Lüneburg 
➢ Hyggeaften med musik og dans på hotellet 

Tilmelding: Senest 17. marts til Annette Jørgensen 26 82 09 27. 
Pris 4.999 kr., enkeltværelse +800 kr. 
Rejseleder og turhjælper på turen. 

 

Vi får besøg af Morten fra badehotellet 
Søndag 15. januar kl. 14.00-16.00 

En spændende beretning fra den populære serie ”badehotellet”, hvor 
Morten levende fortæller om livet fra fiskersøn til modstandsmand – 

også krydret med lidt sang.  
Vi serverer kaffe med kage. 

Billetsalg: tirsdag 6. december 2022 kl. 10-12 i Kongehavecentret 
Pris: kr. 125 
 

Marts 

Januar 

Endags tur til naverne i Helsingør – turhjælper på turen 
Freag 10. februar kl. 9.00. 

Naverhulen huser Klubben for berejste håndværkere i Helsingør - vi 
får en omvisning og orientering om Naverbevægelsen, Klubben og 

"hulen", herefter byder naverne på frokost. 
Efter denne oplevelse kører vi til hotel Søfryd i Jyllinge, hvor vi får 
kaffe og måske også kage? 

Billetsalg: tirsdag 10. januar kl. 10-12 i Kongehavecentret 
Pris: kr. 525, ikke medlemmer kr. 595. 

April 

Maj 

Redaktør: John Vinther Jørgensen, december 2022 

Februar 

Endagstur til Københavns rådhus – turhjælper på turen 

3. marts kl. 8.00-17.00. 
Det meste af turen er hemmelig – men vi skal på besøg og vises 

rundt på Københavns rådhus, hvor der også venter en overraskelse. 
Herefter skal vi spise frokost – og senere nyde kaffe og kage et eller 

andet sted på Sjælland? 
Billetsalg: tirsdag 7. februar kl. 10-12 i Kongehavecentret 
Pris: kr. 600, ikke medlemmer kr. 700. 
 

Årsmøde 2023– Slagelse lokalafdeling 

Søndag 19. marts 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 

 

Juni 


