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Planlagte arrangementer for året 2020.

S er et nyt r startet og vi vil gerne præsentere Jer for vores tilbud i 2020.

Kig programmet igennem og tilmeld dig/Jer allerede nu, hvis du/I ønsker at deltage i nogle af
arrangementerne.

Måned: Dato: Arrangement:

Marts 24.3. Årsmøde — hvor vi starter dagen med et spændende
opmuntrende oplæg om: “Hvordan man kan blive 100
år” — fortalt af konsulent i Faglige Seniorer Carsten
El e rt

Maj 14.5. Endagstur til Ærø med bus

Juni 3.6. Omvisning på Assistents Kirkegård (kør selv tur)

August 13.8. Bustur til Sydsjælland — Karrebæksminde —

Holmegaard Værk m.m.

August/september 31.8.-4.9. Bustur til Bruxelles — udsendt særskilt i januar måned

December 10.12. Julefrokost

Husk, at vores arrangementer som regel også bliver annonceret i Socialpædagogen, samt
vores hjemmeside www.sI.dk/midtsjælland — under arrangementer.

Vi håber, at mange afjer vil deltage. Det er hyggeligt at være sammen om nogle fælles
oplevelser.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for seniorsektionen



Indkaldelse til Årsmøde i seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland

Tirsdag d. 24. marts 2020, kl. 11.00 på Kredskontoret, Jættevej 50, Ringsted

Vi starter dagen kl. 11.00, hvor konsulent i Faglige Seniorer Carsten
Elert vil give os et spændende opmuntrende oplæg om:

“Hvordan man kan blive 100 år”

Herefter årsmøde — med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab for 2019 og budget 2020

4. Indkomne forslag - forslag skal sendes til formanden senest den 10. marts
2020 på mail hanne.b.wurtz@gmail.com

5. Valg til bestyrelse:

På valg er:
Jette Nielsen - modtager ikke genvalg
Ena Nielsen - modtager ikke genvalg
Eva Jensen

Suppleanter:

Winnie Mortensen
Oluf Petersen

6. Evt.

Efter årsmødet Ca. omkring kl. 13.00, vil bestyrelsen byde på en let frokost.

Tilmelding til frokosten er nødvendig senest mandag, den 16. marts til
kredskontoret på mail midtsjaelland@sl.dk eller 7248 6550.

Bestyrelsen glæder sig til en god dag sammen med jer og håber på et godt fremmøde.



Rejsefa kta

TORSDAG D. 14. MAJ 2020

Pris pr. person

Tilmelding på mail til
midtsjaelland@sl.dk eller tlf. 7248 6550
Oplys navn, mobilnr., opsamlingssted
og antal personer ved tilmelding.

Indbetaling senest 1. april til
Konto 5 301-255657
Ved betaling bedes navn og tur oplyst.

Prisen inkluderer

• Transport i 4* turistbus
• Færgebillet
• Lokalguide på Ærø
• Frokostbuffet inkl. 1 øl/vand
• Aftensmad inkl. 1 øl/vand på færgen

(frikadeller m/kartoffelsalat)

Medlemmer
Ikke-medlemmer

Oplev ægte idyl i miniaturestørrelse på den smukke ø i det Syd-
fynske Øhav. Ærø byder på smuk natui’ maritime levn og historier
samt charmerende byliv. Vi oplever lidt af det hele på denne tur.

TU RBESKRIVELSE
Vi kører til Svendborg, hvorfra vi sejler til Ærø. Ved ankomst til
Ærøskøbing stiger en lokal guide på bussen. Guiden kører med på rund
tur gennem “De Ærøiske Alper” og fortæller om øen. Vi kommer bla.
forbi det gamle hertugelige jagtslot Søbygaard, hvis imponerende volde
netop er blevet fyldt med vand, så det fremstår i original og smuk stil. Vi
fortsætter til Voderup Klint, der byder på et unikt syn udover Østersøen.
Herefter går turen til Rise Bryggeri, hvor vi nyder en god frokostbuffet.
Efter frokost går turen til søfartsbyen Marstal, hvor vi får fortælling om
byens historie som Danmarks engang 2. største søfartsby med skibsfart
ud til hele verden.
Slutteligt sætter vi kursen retur til Ærøskøbing, hvor vi skal på guidet
byvandring i, inden vi sejler retur til Svendborg kl. 16.35. Overfartstid 75
minutter, På færgen spiser vi et let aftensmåltid. Efter ankomst til Svend
borg køres via Storebælt retur til opsamlingsstederne.

Kontakt vedr, turen og evt, afbud: Hanne Würtz, tlf. 22 33 26 74

ørslev tagerforbehoidfor ændringer i programmet.

kr. 695,00
kr. 745,00

Busopsamling

Roskilde, Østergade v/sygehuset
Ringsted, Nørregade v/tankstationen
Slagelse Station, Nordre Stationsvej

AFREJSE
Kl. 06.20 Roskilde,
Kl. 07.00 Ringsted
Kl. 07.40 Slagelse

HJEM KOMST
Kl. 19.05 Hjemkomst Slagelse
Kl. 19.45 Hjemkomst Ringsted
Kl. 20.25 Hjemkomst Roskilde



Seniorsektionen, Socialpædagogerne Midtsjælland.

Guidet omvisning på Assistens Kirkegård i København

onsdag, den 3. juni kl. 1300. (Seniorsektionen betaler for den guidede tur).

Vi mødes under uret på Københavns Hovedbanegård kl. 11.30 for at tage med Metro til Nørrebros Runddel.

Hvis du tager direkte til Assistens Kirkegård, så møder vi guiden ved Kulturcentret Assistens. Indgang fra

porten ved Kapelvej 2 (ved den hvide villa), ind på kirkegården og hen over pladsen til Centret (i det gamle

Kapel) senest kl. 12.50.

Du kan finde mere info om Assistens Kirkegård på deres hjemmeside. Du finder linket her.

Der er efterfølgende mulighed for at købe kaffe/te og kage i Kulturcentret til kr. 85,- pr. person.

Giv venligst besked til kredskontoret om du deltager SENEST mandag den 18. maj på enten tlf. 72 48 65 50

eller mail midtsjaelland@sl.dk

Kontaktperson på turen er: Jørgen Svensson, tlf. 21 91 19 92, joergenellen@gmail.com

ASSISTENS KIRKEGAARD, KØBENHAVN



Rejsefa kta

TORSDAG D, 13. AUGUST 2020

Pris pr. person

Tilmelding på mail til
midtsjaelland@sl.dk eller tlf. 7248 6550
Oplys navn, mobilnr., opsamlingssted
samt antal personer ved tilmelding.

Indbetaling senest 1, april til
Konto 5301-255657
Ved betaling bedes navn og tur oplyst

Medlemmer
Ikke- medlemmer

Nyd en dejlig dag på Sydsjælland hvor vi både skal på kanalfart fra
Næstved til Karrebæksminde samt aflægge besøg på Holmegaard
Værk, der genåbner med nye og spændende udstillinger i 2020.

TURBESKRIVELSE
Efter endt opsamling kører vi mod Næstved, hvor vi skal påmønstre M/S
Friheden kl. 10.30. På busturen får vi en kop kaffe og et rundstykke.
Sejlturen går gennem kanalerne og ud i fjorden og byder på varierende
sceneskift undervejs. Kl. 12.00 lægger vi til kajen på Enø ved Karrebæks
minde og går til Kanalkroen, hvor vi skal nyde en frokostplatte.
Efter frokosten bliver vi afhenten af bussen, der køres os til Holmegaard
Værk, hvor vi har tid til at opleve udstillingerne på egen hånd. Holmgaard
Værk genåbner efter 10 år og viii en mere moderne udgave være Dan
marks nye store glasmuseum og oplevelsescenter.
Vi forlader Næstved kl. 16.20 og sætter kurs mod opsamlingsstederne.

Tovholder på turen er Lotte Møller, tlf. 4078 1883

Ørslev tagerforbehoidfor ændringer i programmet.

1..

kr. 495,00
kr. 545,00

—

Prisen inkluderer

• Transport i 4* turistbus
• Kaffe og rundstykke i bussen
• Sejlads med M/S Friheden
• Frokostplatte ekskl. drikkevarer
• Entré Holmegaard Værk

Busopsamling

Roskilde, Østergade v/sygeh uset
Ringsted, Nørregade v/tankstationen
Slagelse Station, Nordre Stationsvej

AFREJSE
Kl. 08.00 Roskilde
Kl. 08.40 Ringsted
Kl. 09.20 Slagelse

HJEM KOMST
Kl. 17,10 Slagelse
Kl. 17.50 Ringsted
Kl. 18.30 Roskilde



INVITATION TIL JULEFROKOST

Traditionen tro holder vi julefrokost for
medlemmer af seniorsektionen i
Socialpædagogerne Midtsjælland.

Det foregår i år:

Torsdag, den 10. december 2020, kl. 12.00.

Så sæt allerede nu x i kalenderen.

Frokosten holdes i SL’ s lokaler på adressen:
Jættevej 50 A, 1., 4100 Ringsted.

Pris pr. person: kr. 125,00,- alt incl.
som betales kontant på dagen.
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Tilmeldingsfrist senest den 25. nov. 2020 til
midtsjaeIIand(äsl.dk eller på telefon 72 48 65 50.

På glædelig gensyn
På bestyrelsens vegne

Lotte Møller

Opsiaget vil også blive
annonceret senere på året i
socialpædagogen.
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