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Kære Medlem.

Har du en mailadresse?

Vi vil gerne fremover kunne sende vores gode tilbud p arrangementer ud via mail, s hvis du
har en mailadresse, vil vi gerne have den.

Dette kan gøres ved, at du mailer den til midtsjaellandsl.dk - HUSK, at skrive dit navn og
fødselsdato ellers kan vi ikke finde dig i vores medlemssystem. Du kan også ringe til sekretær
Lene Rasmussen p telefon 72 48 65 61, s vil hun skrive den i systemet med det samme.

Med venlig hilsen

Sl ‘s Seniorbestyrelse



SOCIAL PÆ DAG OG E R N E
Sodalpædagogernes

Nørregade 8
4100 Ringsted

Telefon 7248 6550
Fax 7248 6570

Til medlemmer af seniorsektionen Email: midtsjaeIIandsl,dk

www.sl,dk/Midtsjælland

Ref,
].nr.

7. februar 2019

Planlagte arrangementer for året 2019.

I r har vi valgt ikke at have s mange arrangementer. Til gengæld har vi valgt at have
en foredragsholder til vores årsmøde her i marts måned.

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

Måned: Dato: Arrangement:

Marts 13.3. Årsmøde — hvor der efter mødet vil være et foredrag
af Helene Thiesen om de “Grønlandske børns ophold i
Danmark i 50’erne”

Maj 8.5. Forårstur til Fyn

August 10.8. Nykøbing F. Revyen 2019

September 2.-6.9. Tur til Gotland

December 3.12. Julefrokost

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

onsdag, den 13. marts2019

Vi starter kl. 12.00 med en let frokost anretning: Tilmelding hertil nødvendig ti!
kredskontoret, midtsjaelland@sl.dk eller på tlf. 72 48 65 50 senest mandag den 4. marts 2019.

Kl. 13.00 Årsmøde i sektionen:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning / fremtidigt arbejde
3. Regnskab 2018
4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Evt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest torsdag den 28. februar 2019 på mail
hanne. b.wu rtz@gmail.com

Bestyrelsen ser p.t således ud:

Hanne Würtz, formand på valg
Jørgen Svénsson, næstformand på valg
Jette Nielsen, regnskabsansvarlig
Eva Jensen, referent /sekretær
Lotte Møller, rejseudvalget på valg
Birthe Bidsted på valg
Ena Nielsen

Suppleanter:
Winnie Mortensen - Oluf Petersen - begge på valg

Kl. 14.00 foredrag af Helene Thiesen

Helene Thiesen vil fortælle os om de “Grønlandske børns ophold i Danmark i
50 ‘erne”

Bestyrelsen håber, at rigtig mange vil bakke op om arrangementet og ser frem til
en god dag sammen medjer.



Forårstur den 8. maj 2019 til Fyn.

Bussen starter i Ringsted:

Kl. 08.00: F24 Tankstationen ved NØrretorv. Hjemme ca. 17.15
Kl. 08.30: Slagelse Busterminal ved Ndr. Stationsvej. Hjemme Ca. kl. 17.45

(Der kan købes øl og sodavand i bussen til en pris af kr. 12,-)

Kl. 09.45: Ankommer vi til Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg, hvor der er rundvisning.

Kl. 11.30: Kører vi til Bregninge Mølle, hvor frokosten indtages. Drikkevarer på egen regning.

Kl 13.30: Kører vi via Gammel Nyby til Valdemar Slot og derfra til Landet Kirke, hvor vi gør holdt for
at se Elvira Madigans grav.

Derefter kører vi videre til Broholm Slot, hvor der serveres kaffe og lagkage.

Kl. 16.15: Kører bussen mod Sjælland igen.

Pris for turen er kr. 300,- for medlemmer og ikke medlemmer kr. 350,- Du er velkommen til at tage
en ledsager med.

Tilmelding senest den 20. april 2019 til midtsjaelland@sl.dk eller på tlf. 72 48 65 50. Tilmeldingen
er økonomisk bindende og du hører kun fra SL, hvis turen er overtegnet. HUSK, at oplyse navn,
mobilnummer, opsamlingssted og antal personer.

Som noget nyt fra 2019 skal pengene til denne tur indbetales på reg. nr. 5301 konto 0255657.
Sidste dag for betaling er den 20. april 2019. Der skal angives navn og hvilket arrangement det
handler om.

Kontaktpersoner på turen er: Birthe Bidsted tlf. 40 75 03 89 og Oluf Petersen tlf. 26 28 17 48. I
tilfælde af afbud på dagen skal det gives til enten Birthe eller Oluf.



Revy tur den 10. august 2019

Turen går til Nykøbing Falster Revyen. Kl. 14.15 serveres det store kolde bord og kl.16.00 starter
revyen.

Bussen afgår:

Kl. 11.00: Roskilde ved Østergade / sygehuset. Hjemme Ca. kl. 21.15
Kl. 11.45: Ringsted Nørretorv ved tankstationen. Hjemme Ca. kl. 20.45
Kl. 12.15: Slagelse Busterminal. Hjemme Ca. kl. 20.15

Prisen for turen er kr. 550,-for medlemmer og ikke medlemmer kr. 600,- Du er velkommen til at
tage en ledsager med.

Tilmelding senest den 22. juli 2019 til midtsIaelland(,sl.dk eller på tlf. 72 48 65 50.
Tilmeldingen er økonomisk bindende og du hører kun fra SL, hvis turen er overtegnet.
HUSK, at oplyse navn, mobilnummer, opsamlingssted og antal personer.

Som noget nyt fra 2019 skal pengene til denne tur indbetales på reg, nr. 5301 konto 0255657.
Sidste dag for betaling er den 22. juli 2019. Der skal angives navn og hvilket arrangement det
handler om.

Kontaktpersoner på turen er: Jette Nielsen tlf. 61 27 70 8$ og Eva Jensen tlf. 28 30 35 97. I tilfælde
af afbud på dagen skal det gives til enten Jette eller Eva.



rxejseia ita

5 DAGES BUSREJSE

AFREJSE/HJ EMKOMST
2. - 6. september 2019

Pris pr. person i
delt dobbeltværelse kr. 5.840,01

Enkeltværelsestillæg kr. 1.270,01

Prisen inkluderer

• Bustransport i 4* turistbus
• Sejlads t/r Helsingør-Helsingborg
• Sejlads t/r Oskarshamn-Visby
• 4xovernatning
• 4xmorgenbuffet
• i x buskaffe inkl, kage
• i x madpakker fra hotellet i Visby
• lx middag på restaurant
• 3 x middag på hotellet
• Entré til Lummelundagrottan
• Entré til Gotlands Museum
• Dansk rejseleder på hele turen
• Y2 I. gratis kildevand i bussen pr

person pr. dag
• Lovpligfige skaller og afgifter

Om hotellet

Best Western Solhem Hotel
Solhemsgatan 3, 5-62158 Visby

Dette rolige hotel ligger kun 8 minut
ters gang fra Visby Havn og færgeter
minalen. Alle værelser er udstyret med
badeværelse, ty og skrivebord. Des
uden bar, lounge og restaurant.

Tïlmelding

Tilmelding til rejsen:
Senest 10. juni 2019

Tilmeldinger skal ske til: Ørslev Rejser
Mail: Lene@orslevrejser.dk
Tlf.: 55 98 30 35

Ørslev fremsender rejsebevis. Deposi
tum udgør 1/3-del af rejsens pris. Rest-
beløb i måned før afgang.

Tovholder på turen er Vibse Hildebranc
Tlf. 26 20 09 56

Forsikringer

Afbestillingsforsikring
Den koster 6% af rejsens pris og kan
tegnes hos Ørslev Rejser.

Rejseforsi kri ng.
Prisen afhænger at alder og kan oplyse
vir1 hpn,pnrIpIçp

W7L oq SL &nforer oq fer[ørn’iere
På Gotland, ude i midten af Østersøen, ankommer man med
færge (den hurtigste tur inde fra fastlandet tager Ca. 3 timer).
Det første vi møder er den enestående maleriske middelal
derby Visby, med en fantastisk bymur, snoede brostensgade
og gyder, og et væld af gamle Sten- eller træhuse, kirker og
ruiner.



Dag i
Kl. 08:25 Slagelse Station, Nordre Stationsvej
Kl. 09:05 Ringsted Station
Kl. 09:45 Roskilde, Østergade v/sygehuset
Kl. 10:25 Valby Station v/Lyshøjgårdsvej
kl. 11:25 Helsingør v/Sundkroen
Vi tager færgen fra Helsingør til Helsingborg, og
fortsætter turen til Oskarshamn. Undervejs holdet vi
pause, hvor vi får buskaffe inkl, kage.
Kl. 17:30 spiser vi en 2-retters middag på en restau
rant. Kl. 20.30 tager vi med færgen fra Oskarshamn
med ankomst Visby kl. 23.40. Derefter fortsættes det
korte stykke vej til vores hotel, Best Western Solhem
Hotel Visby, hvor vi bliver indkvarteret.

Dag 2 Efter morgenmaden tager vi på en 2 timers
guidet rundvisning i Visby med rejselederen, hvor vi
bl.a. oplever den berømte bymur, Sct. Maria dom
kirkeruinen og indsnuser den specielle atmosfære
i byen. Derefter besøger vi den berømte Lumme
lundagrotten med bemærkelsesværdige fossiler og
smukke drypstensformationer, inden vi returnerer til
Visby igen.
Frokosten er på egen hånd i Visby, inden vi om efter
middagen skal besøge Gotlands museum, som bl.a. er
kendt for sit skattekammer. Middag på hotellet.

Dag 3 Morgenmad på hotellet. Heldagstur til sydøen,

hvor vi starter med at besøge det idylliske fiskerleje
Gnisvard, og ser hvor Valdemar Atterdag gik i land i
1361. Derefter køres til Øja kirke med det berømte
krucifiks og den skønne Øjamadonna, inden vi kører
til sydspidsen, hvor vi finder Hoburgen, en 750 me
ter lang og 150 meter bred strandbred fyldt med de
såkaldte “Raukar”. Gennem tusindvis af år har ha
vet eroderet kystens kalksten til skulpturer i form af
såkaldte raukar. Raukerne er dannet ved, at bølgerne
har udvasket løs og blød kalksten og efterladt den
hårdere Holenkalksten.
Der er mulighed for at spise frokost på den nærlig
gende Majstregården, inden vi fortsætter turen rundt
på sydøen, hvor vi besøger et af de talrige keramik-
værksteder og nyder den specielle natur.
Middag på hotellet.

Dag 4 Morgenmad på hotellet. Vi kører en formid
dagstur til den nordlige del af øen, hvor vi skal nyde
den smukke natur. Undervejs spiser vi en dejlig mad
pakke fra hotellet. Eftermiddagen bruger vi på egen
hånd i Visby. Middage på hotellet.

Dag 5 Efter tidlig morgenmaden er der afrejse fra ho
tellet, sejlads fra Visby til Oskarshamn og hjemkørsel
via Vaxø og Hasselholm. Forventet hjemkomst først
på aftenen. Forplejning undervejs for egen regning.

Ørslev forbeholder sig ret til ændringer i programmet.



INVITATION TIL JULEFROKOST

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

Det foregår i år
tirsdag den 3. december 2019, kl. 12.00.

i *

.1*1•

6
4

* 4 — I’

r

4

Så sæt allerede nti x i kalenderen.

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

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

I

Tilmeldingsfrist senest den 20. nov. 2019 til
midtsiaelland@sl.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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