
Indkaldelse til årsmøde i Seniorsektionen Socialpædagogerne
Midtsj ælland

Tirsdag den 14. marts 2017, kl. 14.00, hos SL, Nørregade 8,
4100 Ringsted

Dagsorden:

1) Bestyrelsens beretning
2) Budget /regnskab
3) Indkomne forslag
4) Fremtidigt arbejde
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6) Evt.

Forslag er meget velkommen og skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts 2017.

Bestyrelsen ser således ud:

Hanne Würtz formand - på valg
Jette Nielsen Regnskabsansvarlig
Lotte Møller - på valg
Ena Nielsen
Birthe Bidsted - på valg
Jørgen Svensson Næstformand - på valg
Lilian Kristensen

Suppleant Eva Jensen - på valg
Suppleant Winnie Mortensen - på valg

I forbindelse med årsmødet vil der blive serveret en kop kaffe med kage.

Vi håbei- på en god efiermiddag og ser frem til at mødes med mange tidligere
kollegaer.

Mange hilsner fra Bestyrelsen
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Forårstur til Fyn
onsdag den 26. april 2017

+ for Seniorsektionen Midtsjælland

Tag med på en heldagsudfiugt og oplev det Fynske forår

Kl. 07.45 Opsamling øiby station
• Kl. 08.15 Opsamling Roskilde Østergade/sygehuset

t

__________

Kl. 08:45 Opsamling Ringsted Nørretorv/tankstationen
Kl. 09:15 Opsamling Slagelse station

+

Vi kører stille og roligt over Storebælt til Middelfart, hvor vi
• besøger Clay Keramik museum, som er et levende sam
e tidsmuseum. Det er nordens eneste special museum for ke

ramisk kunsthåndværk og design. Her kan du følge kera
• mikens udvikling gennem et par århundreder.
+ Her går vi rundt på egen hånd.

t Herefter kører vi over den gamle Lillebæltsbro til Dansk Blindesamfunds kursus
• center i Fredericia. Her får vi en kort guidet rundvisning, inden vi nyder den store

frokostbuffet (drikkevarer erfor egen regning).

+
Vi sætter derefter kursen mod Fyn igen og kører til Humlemagasinet, hvor vi efter en

4 introduktion, har tid på egen hånd. Et sted med historie gennem 100 år bl.a.
+ Sigfred Pedersen og dukkemuseet. Humlemagasinet har i 2017 en særudstilling om
, Danmarks salg af De Dansk Vestindiske øer til USA i forbindelse med 100 året for
4deUe.
4
4

Afslutningsvis nydes kaffe og Prinsesse Marie Lagkage i hovedbygningens stuer.

•

_

r

Efter en god og oplevelsesrig dag kører vi tilbage mod Sjælland
ved 16.30 tiden, medforventet hjemkomst i Ølby kl. 19.00.

4
* Pris for medlemmer kr. 450,- ikke medlemmer kr. 500,-
•Turen er økonomis indende og u ører kun fra SL, vis du ik e opnar plads.
4
• Tilmelding senest torsdag den 16. marts 2017 til midtsjaellandsl.dk eller

på tlf. 7248 6550. Husk at oplyse navn, opsamlingssted, antal, samt mobilnummer.
• +
+ Kontaktperson

Lotte Møller 407818 83
+4+4



Kør selv tur den 7. juni 2017 til Zen
Garden - en have fyldt med inspiration

Ved Jørgen og Jakobine Nielsen

Bakkevej 27, Vedde

4295 Stenlille

www.zen-garden.dk

Vi mødes p parkeringspladsen kl. 13.00.

Herefter gr vi rundt i haven og ser p blomster,
vandfald og et af Europas største Koi - anlæg.

Kl. 15.00 vil der være kaffe/te med hjemmebag.

Turen koster kr. 125,- som betales ved indgangen.

Afbud på dagen skal gives til Jette Nïelsen på 6127 7088.

Tilmelding senest den 7. maj 2017 til SL-kontoret p midtsjaellandsl.dk eller
tlf. 7248 6550.
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Tallinn Specialrejse med dansk rejseleder

Tallinn
5 dages kulturrejse med BUFL é SL

Historien om Dannebrog, der faldt ned fra himmelen,
har de fleste hørt om. Men de færreste har været, hvor
begivenheden fandt sted. Det kan der nu rådes bod på med
denne rejse til Estlands hovedstad, Tallinn. Gennem en
tid med alt fra tyske ridderordner, besættelse af danskere,
svenskere og polakker, for til sidst at blive indlemmet i den
russiske bjørns favntag, er Estland nu selvstændigt for første
gang i sin tusindårige historie. Tag til Tallinn - en af Europas
bedst bevarede middelalderbyer - på en uforglemmelig
kulturel rejse med erfaren dansktalende rejseleder. Vi bor
på centralt beliggende 4 stjernet hotel i gåafstand fra den
hyggelige gamle bydel med de brostensbelagte gader.

DAG BY OVERNATNING KLASSE NÆTTER TRANSPORT
i - i København - -

-

i - 5 Tallinn Hotel Vitu 4
5 - 5 København - - - *

INKLUDEREDE HØJDEPUNKTER PÅ REJSEN:

04SEP København -Tallinn, SK1786, 13.30 - 16.00 (lokale tider)
08SEP Tallinn - København, SK1787, 16.30 - 1705 (lokale tider)

Tallinn er en utroligt spændende by med mange krogede gader
og bakker. En stor delaf tiden bevæger vi os til fods gennem
byen, så denne tur er ikke egnet for gangbesværede.

Tïlmeldingsfrist senest 1. april til DagamaTravel
Tfl. 36 38 00 00 / info©dagama-travel.dk

AFREJSE 04.09.2017

Delt dobbeltværelse
Pris per person

04.09 kr. 4.290,-

Eneværelse
Tillæg per person

Tillæg eneværelse....kr. 550,-

***

Udflugt til Patarai
Inklusiv frokost

Pris per person kr. 175,-

***

SÆRAF1’ALE

Depositumbetaling udgør ved
bestilling kr. 1500,- per person.
Restbetaling 75 dage før afrejse.

TILMELI)ING
DaGama Travel:
Tlf. 36 38 00 00

Web: www.dagama.travel
Email: info@dagama-travel.dk
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KGB-museet - aflytningscentralen på hotel Viru i Tallinn.
Domkirken iTallinn - udsmykning, våbenskjolde og sarkofager.
Alexander Nevski Katedralen - den ortodokse kirke iTallinn.
Den Danske Konges Have - hvor Dannebrog faldt ned fra himlen.
Udlugt til Estlands Friluftsmuseum - en levende fortælling om
Estlands landsbysamfund og traditioner

PRAKTISKE OPLYSNINGER:



Specialrejse med dansk rejseleder

DAG 21 TALLINN
Byrundtur og KGB-muséet
Byrundtur til fods i Tallinn med besøg i Kongens
Have hvor Dannebrog faldt ned, rundvisning i
KG B-museet og besøg i skt. Olav kirken og
Alexander Nevski-katedralen.
Eftermiddagen er til fri disposition.
Der er inkluderet morgenmad.

DAG 31 TALLINN I
Eslands friluftsmuseum
Udflugt til Estlands Friluftsmuseum, hvor gamle
bygninger fra 1700-1900 tallet giver et godt indblik
i de sidste 300 års samfund i Estland.
Friluftsmuseet er et såkaldt levende museum med
mange aktiviteter.
Der er inkluderet morgenmad og frokost.

DAG I TALLINN
Dagen er til fri disposition
Der er ikke lagt noget program denne dag
Der er inkluderet morgenmad og aftensmad.

DAG 5J TALLINN - KØBENHAVN I
Hjemrejse til Danmark
Besøg ved sangpladsen på vej til lufthavnen i Tal
mn, hjemrejse til København med SAS.
Der er inkluderet morgenmad.

PRISEN INKLUDERER IKKE:
• Sygdomsafbestillingsforsikring.
• Rejseforsikring.
• Tillæg for eneværelse.
• Øvrige måltider og drikkevarer.
• Drikkepenge (beregn Ca. kr. 120,- pr. person).
• Alt der ikke er nævnt under “prisen inkluderer”.

UDFLUGT (DAG 4): Pris per person kr. 175,-
Udflugt til det gamle søfort og tidligere fængsel
Patarei, der bLa. blev brugt til at huse deporte
ringsfanger under den første sovjetiske besæt
telse i 1940.
Patarai ophørte med at være fængsel i 2002 og
stedet står, som da det blev rømmet. Det giver
en helt unik stemning og gør stærkt indtryk på
den besøgende. Man kan næsten høre væggene
tale om de mange triste skæbner, bygningen
gennem tiden har huset.
Der er inkluderet frokost.

DAG i KØBENHAVN - TALLINN PRISEN INKLUDERER:
Udrejse til Tallinn • Fly Køben
Udrejse fra København med SAS til Tallinn. • havn — Tallinn (tur/retur) med SAS.
Velkomstmiddag på lokal restaurant. • Alle skatter og afgifter.
Der er inkluderet aftensmad. • Bidrag til Rejsegarantifonden.

• Overnatning i delt dobbeltværelse på centralt
beliggende 4-stjernet hotel.

• Transport, udflugter og entréer ifølge program.
• 4 x morgenmad, 1 x frokost og 2 x aftensmad.
• Engelsktalende lokale guider.
• Erfaren dansktalende rejseleder.



KONTAKTINFORMATION

DaGama Trave!
Ryesgade 5 2200 København N

Tlf: +(45) 3638 0000
Fax: +45) 3638 0020

E-mail: info@dagama-travel.dk
Web: www.dagama.travel

CVR-nr. 32934854
Rejsegarantifonden 2250

Danmarks Rejsebureau Forening
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Bjørn Wiinblad Hus & Frilandsmuseet i
Lyngby —___________________________

- Onsdag den 6. september 2017

Kl. 10.00 Vi starter med en rundvisning i det “Bla hus”, som Bjørn Wiinblad boede i til
sin død. Alt i huset str, som da han boede der, med meget af hans fantastiske
arbejde. Der er en meget stor samling antikke kunstgenstande, som er hjemtaget fra
hans mange rejser. Det Bl Hus har ogs et arbejdende værksted og en butik.

Kl. 12.00 gr vi over til Frilandsmuseets Cafe og spiser frokost. 3 stk. uspecificeret
smørrebrød. Øl/vin og vand kan købes.

Kl. 13.00 er der tid til at g rundt p Frilandsmuseet og nyde de gamle huse.

Kl. 15.00 er der kaffe og kringle p Frilandsmuseet Cafe, inden vi kl. 16.00 kører
hjem.

Prisen for denne tur er kr. 350,- for medlemmer og for ikke medlemmer kr. 400-.

Turen er økonomïsk bindende og du hører kun fra SL, sfremt turen er overtegnet.

Opsamling:

Slagelse: kl. 7.45 ved Busterminalen

Ringsted: kl. 8.15 Nørretorv, ved benzintanken

Roskilde: kl. 9.00 Østergade, ved Sygehuset

Afbud på dagen skal gives til Winnie Mortensen på tlf. 2447 2346.

Tilmelding senest den 30. juli 2017 til SL-kontoret p midtsjaellandsl.dk eller
tlf. 7248 6550. HUSK, at oplyse navn, opsamlingssted, antal, samt mobilnummer.
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BESØG PÅ CÄRLSBER6MED SL SENIORSEKTION
TORSDÄ6 DElV26. OKTOBER2017.

Transporten står man selv for på denne tur.

Mødested : Visit Carlsberg Entre og ticket centre. Visit Carlsberg,
Gamle Carlsberg Vej 11, 1799 København V.

Program : Kl. 11.00: Ankomst Visit Carlsberg.

Kl. 11.30-12.30: Guidet rundtur “Carlsberg Classic”

med bl.a introduktion til Carlsbergs historie. Vi besøger

en række af områdets spændende bygninger, bl.a
IC ‘s bryggeri, villa og elefantporten (udendørs).

Kl. 12.30-13.30: Vi spiser frokost i Jacobsens
Brew House & Bar, hvor der vil være en frokosttallerken
med specialiteter (drikkevarer for egen regning).

Kl. 13.30-14.30: På egen hånd i Old Brewhouse
udstillingen.
Se verdens største flaskesamling og hils på hestene i
stalden.

Samlet pris for hele arrangementet er kr. 275,- for medlemmer og
kr. 350,- for ikke medlemmer. I entre prisen er includeret 1 øl og en lille
gave. Der afregnes ved ankomsten. Kontaktperson på udflugten er
Hanne Würtz tlf. 2233 2674 mail hanne.b.wurtz@gmail.com

Tilmelding til Sl-kontoret senest torsdag den 14. september 2017 på
midtslaelland@sl.dk eller tlf. 7248 6550.

Turen er økonomisk bindende.



INVITATION TIL JULEFROKOST.

Det foregår i år torsdag den 07.
december 2017, kl. 12.00. Så sæt
allerede nu x i kalenderen.

rokosten holdes i SL’s lokaler på
Liressen Nørregade 8, 4100 Ringsted.

Pris pr. person: kr. 175,- alt incl.

eldingsfrist senest den 15. nov.
til midtsjaelland@sl.dk eller på

72 4$ 65 50.

På glædelig gensyn
På bestyrelsens vegne

Lotte Møller

Opsiaget vil også blive annonceret senere på
året i socialpædagogen.

0

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