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HUSK
Restaurant TIDSLØS
Schweizerplads 3 Slagelse
20% rabat på hele
regningen
alle ugens dage
vis blot medlemskort

HUSK
2 dages tur til Ærø
11.-12. august 2022
3 dages juletur til Husum
30/11-2/12 2022

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.

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

Juni
Endagstur til sagnlandet Lejre - turhjælper på turen
Fredag 10. juni kl. 9.00-17.30
Vi kører til Danmarks største vikingehal "Kongehallen", hvor vi på
egen hånd skal opleve dette fantastiske byggeri. Frokosten spiser vi
på Svogerslev Kro. Herefter går turen mod Parnashuset hvor der
venter en god kop kaffe med kage.
Billetsalg: tirsdag 3. maj 2022 kl. 10-12 i Kongehavecentret
Pris: kr. 250 – begrænset antal pladser: 47

August
To-dages tur til Ærø – turhjælper på turen
Mandag 11. august kl. 9.00 til 12. august ca. kl. 18.00
Vi kører mod Langeland. Spiser frokost på Bregninge Mølle på
Tåsinge. Herefter besøger vi Elvira Madigan, efterfulgt af en rundtur
på Langeland med dens smukke natur. Vi sejler til Ærø fra Rudkøbing
og bliver indlogeret på Ærø Hotel hvor der venter os en velfortjent
middag.
Dag 2 rundtur på Ærø, og til frokost serveres den velkendte
æggekage. Efter frokost går turen til Ærøskøbing med lidt tid på
egen hånd inden vi kører hjemad.
Tilmelding: Annette Jørgensen 2682 0927.
Pris: kr. 1.895, ikke medlemmer kr. 1.995, enkeltværelse kr. 200

September
Fem-dages tur til Thy-Fur-Mors
12. september kl. 8.00-16. september ca. kl. 18.00
Vi kører til kongernes Jelling, hvor vi ser Jelling monumenterne,
herefter fortsætter vi til Løgstør Parkhotel, hvor middagen venter.
2. dagen. Nationalpark Thy, Thyborøn med masser af oplevelser.
3. dagen. Fur og selvfølgelig FUR bryghus, vi medbringer
frokostpakker, som vi finder et sted undervejs og nyder.
4. dagen. Rundtur på Mors, ligeledes med medbragte
frokostpakker.
5. dagen. Kongenshus Mindepark. Grønhøj med Morten Korch
Museum og frokost på Grønhøj kro. Herfra går turen hjemad.
Tilmelding: Annette Jørgensen 2682 0927.
Pris: kr. 4.999 inkl. Halvpension, drikkevarer ad libitum til middage
enkeltværelse kr. 750
Rejseleder og turhjælper på turen.

Oktober
What does you have in your ”task” today - Per Pallesen
Søndag den 16. oktober kl. 14-16 i Kongehavecentret.
Per Pallesen, kendt for sin deltagelse i Hjørringrevyen, roller
indenfor det komiske både på teater, film og tv. Bl.a. tjener Boldt fra
Matador, ”Mathiesen og fru Christoff" fra Dansk naturgas, fortæller
om livet på de skrå brædder.
Billetsalg: tirsdag den 6. september kl. 10-12 Kongehavecentret,
Pris: kr. 100,00 inkl. kaffe og kage.

November
Fra kokkeelev til revydirektør - Flemming Krøll
Søndag 6. november kl. 14-16 i Kongehavecentret
Flemming fortæller om hans vej fra Hotel Royal i Kbh. og til Nykøbing
Falster Revyens Chefstol. Med humoristiske anekdoter om de ”Kendte
mennesker” han har mødt på sin vej. Krydret med sjove revyviser og
monologer.
Billetsalg: tirsdag den 4. oktober kl. 10-12 Kongehavecentret,
Pris: kr. 100,00 inkl. kaffe og kage.
Danmarks spiser sammen
Søndag 20. november kl. 12-15 i Kongehavecentret.
Vi skal igen mødes til en forrygende eftermiddag med dejlig mad inkl.
dessert og kaffe/kage. Vi skal synge sammen med Troels og hygge.
Billetsalg: tirsdag 8. november kl. 10-12 i Kongehavecentret.
Pris: kr. 50,00 alt inkl.
Tre-dages juletur til Husum
30. november kl. 8.00 til 2. december ca. kl. 21.30
Husum er en af de helt specielle byer i vadehavsområdet med de
store forskelle på tidevande. Vi bor centralt på Thomas Hotel ikke
langt fra torvet og havnen. På vej til Husum holder vi lige ind til en
grænsehandel ligesom vi spiser frokost på Landhaus Smaga. Vi
besøger Friedrichstadt med dens charmerende kanaler, og på
hjemturen kigger vi på Kiel's julemarked. Vi sejler hjemad fra
Rostock til Gedser hvor vi nyder færgens buffet med drikkelse ad
libitum.
Billetsalg: tirsdag 23. august kl. 10-12 i Kongehavecenteret.
Pris: kr.3.175, enkeltværelse kr. 550.
Rejseleder og turhjælper på turen.
Redaktør: John Vinther Jørgensen, juni 2022

