
SOCIAL PÆ DAG OG E R N
Sodaipædagogernes

Nørregade 8
4100 Ringsted

Telefon 7248 6550

Fax 7248 6570

Til medlemmer af seniorsektionen Email: midtsjaelland@sl.dk
www.sl .dk/Midtsjæl land

Ref.

int,

10. januar 2018

Planlagte arrangementer for året 2018.

Håber at I alle sammen er kommet godt ind i det nye r og er klar til at deltage i nogle
eller alle vores spændende arrangementer.

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

Måned: Dato: Arrangement:

Marts 22.3. Årsmøde

Maj 24.5. Kør selv tur til Køge (Kjøge Miniby)

Juli 5.7. Seebach Musical i København

September 11.9. Besøg på Politigården i København —forinden cafe
besøg på Glyptoteket

December 6.12. Julefrokost

December 11.12. Bustur til DR byen og Christiana’s julemarked

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

Vi håber, at mange afjer vil deltage. Det er hyggeligt at være sammen om nogle fælles
oplevelser. Og så håber vi på bedre vejr i 2018, så vi også kan nyde turene i solskinsvejr.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for sen iorsektionen



Indbaldelse til årsmøde torsdag den 22. marts 2018,
i seniorsebtionen $ocialpdagogerne Midtsjælland!

Forud for mødet serveres en let anretning bl. 72.00.

Tilmelding til frobosten er nødvendig og ban gøres enten på mail midtsjaelland@sl.db eller
tlf. 72 48 65 50 senest den 74. marts 2078.

Kl. 13.00 Årsmøde i seniorsektionen.
Dagsorden:

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

Indkomne forslag skal sendes til formanden senest den 8. marts 2078 på mail
hanne.b.wurtz@gmail.com

Bestyrelsen ser p.t. således ud:

Hanne Wûrtz Formand

Jørgen Svensson Næstformand

Jette Nielsen Regnskabsansvarlig

Lotte Møller Rejseudvalget

Birthe Bidsted

Ena Nielsen

Lilian Kristensen

Eva Jensen

Winnïe Mortensen

Suppleant

Suppleant

- på valg

- på valg

- på valg

- på valg

- på valg

Bestyrelsen håber, at I møder talstærkt op og vi ser frem til en god dag sammen
med jer.

Bedste hilsner fra Bestyrelsen i Seniorsektionen



Kor selv tur til Koge - Torsdag den 24. maj!

Vi inviterer hermed til en dejlig

tur i Køge, med en guldet tur i

Kjøge Miniby, spadseretur i Køge

centrum og frokost på

Skipperkroen.

Vi mødes kl. 10.00 udenfor hovedindgangen til Minibyen, Strandvejen 101.

Her er der få parkeringspladser, men der er mange flere ned ad Sveasvej ved Strandpromenaden,
her findes også en bagindgang til minibyen.

Køge miniby er virkelig et besøg værd, her er 530 mini bygninger i format 1:10, der alle er en tro
kopi af de bygninger, der lå i Køge by omkring år 1825. Læs mere på www.koegeminiby.dk

Kl. 10.15 vil der være en guidet rundvisning, der varer Ca. 75 min.

Efter rundvisningen vil der blive serveret en kop kaffe m/brød i de udendørs arealer.

Herefter kan man lade bilen stå og gå Ca. 10-15 min. Til Køge centrum eller tage bilen og parkere
gratis på Colstrup grunden, Østre Banevej bag ved Stationen. Tæt på skipperkroen og centrum.

Her kan man gå rundt på egen hånd i centrum en lille times tid.

Køge by er på godt og ondt en charmende by i rivende udvikling og med rigtig meget nybyggeri
blandet sammen med alt det gamle. Besøg især alle baggårdene. (Hanne Würtz vil gerne være
guide, hvis der er behov).

Kl. 13.30 Frokost på Skipperkroen på Køge havn.

Her serveres en frokost tallerken med sild, fiskefilet, æg m/rejer, laks, roastbeef og brieost.
Drikkevarer købes selv for egen regning.

Pris kr. 250,- for guidet tur - entre - kaffe og frokost.

Der betales kontant til Hanne Würtz ved indgangen til minibyen. Turen er økonomisk bindende.

Tilmelding senest torsdag den 26. april 2018 til midtsjaelland@sl.dk eller på tlf. 7248 6550.
Kontaktperson på turen er Hanne Würtz. Afbud på dagen skal meddeles på mobil 2233 2674.



eebach Musical er fortællingen om en af de mest betydningsfulde
Familier inden for dansk popmusik. Om hvordan far og søn, Tommy og
Rasmus, har leveret hit på hit som gennem tiden har nagelfæstnet sig i
danskernes musikhjerter. Men alt har en pris, og i denne forestilling
kommen man helt tæt på historien om op- og nedture, livet, døden,
kærligheden og ikke mindst musikken.
Kom med på en rejse gennem de sidste 50 års dansk musikhistorie: Fra
1960’ernes pigtråd over tre årtiers Melodi Grand Prix-vindere, og især til
toppen af vore dages hitlister.

TURBESKRIVELSE
Efter endt opsamling køter vi mod København.
/ed ankomsten til Det Kongelige Teaters Gamle Scene finder vi vores
pladser i kat. A og venter med spænding på tæppefatd.
Efter forestillingen køter vi tilbage til opsamlingsstederne.

TILMELDING
Bindende tilmelding og betaling senest d. 14. marts 2018
Tilmelding til midtsiaellandsl.dk eller tlf. 72 4$ 65 50
-Husk at oplyse opsamlingssted, antal samt telefonnummer.
Beløbet indbetales på konto i Arb. Landsbank: Reg 5301 konto 0255657
‘fed indbetaling angives “Seebach Musical -Seniorer Midtsjælland”
Kontaktperson: Lotte Møller, tlf: 40 7$ 1$ $3

Torsdag d. 5. juli 2018

Pris for medlemmer
Kr. 375,- pr. person

Pris for ikke medlemmer
Kr. 425,- pt. person

BEMÆRK kun 30 pladser på denne tur

Prisen inkluderet
Transport i 4* turistbus
Billet til Seebach Musical i kat A

Opsamlingsliste

Kl. 13.00

Kl. 13.30

Slagelse Station
v. Nordre Stationsvej

Ringsted NØtretorv
v. Tankstafion

Roskilde Station
v. Ny Østergade

Mødetid 15. min før afgang.

Forestilling Kl. 15.00-17.45



Tirsdag den 11. september 2018.
Besøg p Politig&den i København med cafebesøg p
Glyptoteket.

ber er 5 minutters gang fra Københavns Baneg&d til Glyptoteket (brug
evt. perronudgangen til Tietgensbroen).

Kl. 14.30:
Vi mødes ved Glyptotekets indgang, bantes Plads 7. ber er fri entre
denne tirsdag.
Vi nyder en kop kaffe med kage i Glyptotekets Cafe (med i betalingen).
ber er tid til at se selve museet, inden vi g& til Politig&rden (5 minutters
gang).

Kl. 17.00-19.00: Rundvisning pa Politig&den.
Københavns Politig&d er et markant bygningsvcerk, tegnet af Hack Kampmand og
indviet i 1924.
Bag de frygtindgydende mure skal vi p en rundvisning opleve en arkitektur af
sjceldent høj kvalitet. F bl.a. historierne om den imponerende søjleg&d,
»Mindeg&den« med Einar Utzon-Franks berømte bronzeskulptur - og om korpset.
bet er ikke muligt at »sta af« rundvisningen undervejs eller at medbringe store
tasker.

Turen er ikke egnet for gangbesvcerede.

Ved tilmelding bedes I venligst oplyse postadresse og telefonnummer.
Politig&den skal oplyses om besøgendes adresser!

Arrangementet, der dækker rundvisning pc Politig&den og kaffe/kage,
koster kr. 225,- pr. person.
Turen er økonomisk bindende og du hører kun fra SL, såfremt turen er
overtegnet.

Tilmelding senest mandag den 20. august 2018 til midtsjaelland@sl.dk
eller tlf. 72 48 65 50.

Kontaktperson p udflugten er Jørgen Svensson, tlf. 21 9119 92.



INVITATION TIL JULEFROKOST.

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

Det foregår i år torsdag den 6. december 201$,

kl. 12.00. Så sæt allerede nu x i kalenderen.

Frokosten holdes i SL’ s lokaler på adressen
Nørregade $, ioo Ringsted.

Pris pr. person: kr. 100,- alt incl.

Tilmeldingsfrist senest den 23. nov.
midtslaelland@sl.dk eller på telefon

2018 til
72 48 65 50.

Opsiaget vil også blive annonceret
senere på året i socialpædagogen.

På glædelig gensyn
På bestyrelsens vegne

Lotte Møller



Bustur til bR Byen og Christiania’ s julemarked
tirsdag den 11. december 2018.

Kl. 12.30-13.45:
Besøg i banmarks Radio med rundvisning ‘scerlig vintertur’ ‘Bag kulissen’.
ber et rundvisning i mediehuset.
Lces mere p hjemmesiden: www.drkoncerthuset.dk

kl. 14.30-17.00:

Christiania’s Julemarked pa egen hånd. Ud over ben Gra Hal er det ogsa
boder mange steder.

kl. 17.00-19.00:
Spiseloppen (Christiania) med julemenu, du betaler selv for drikkevarer.
Lces mere p hjemmesiden: www.denqracihal.dk og www.spiseloppen.dk

Pris for hele arrangementet et kr. 350,- for medlemmer, - ikke medlem
mer kr. 400,-.

TUmelding senest mandag den 12. november 2018, til
midtsjaelland@sl.dk eller p tlf. 72 48 65 50. HUSK, at oplyse navn,
mobil nummer, opsaml ingssted og antal personer.

Kontaktperson p udflugten er Jørgen Svensson, tlf. 21 9119 92.

Tilmeld ingen er økonomisk bindende og du hører kun fra SL, hvis turen er
overtegnet.

Opsamling:
kl. 10.15 Slagelse ved busterminalen
kl. 10.45 Ringsted Nørretorv ved benzintanken
kl. 11.30 Roskilde ved Østergade/sygehuset


