Ture og rejser for 60+ og pensionister
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Kære medlemmer
Nyt Turblad

Julelukket

Vi planlægger et nyt Turblad
med ture, som vil gælde for
april, maj, juni og august.
Vi holder ferielukket hele juli måned.

Turkontoret holder julelukket
fra onsdag den 16. december 2020
til onsdag den 6. januar 2021.

Nye åbningstider på kontoret

Ingen ture i første kvartal 2021

På grund af Corona-situationen,
holder kontoret KUN åbent onsdage
fra kl. 10 – 12, gældende fra onsdag
den 2. december 2020 til og med
onsdag den 16. december 2020.

Vi har besluttet, at vi ikke
kan gennemføre ture i det første
kvartal af 2021.

Vi åbner igen fra onsdag den
6. januar 2021 til og med onsdag
den 27. januar 2021.
Fra 1. februar 2021 vil kontoret
holde åbent som normalt, mandag
til torsdag fra kl. 10 – 12.

Aflyst
Den 3-dages Tranetur til
Sverige i starten af april 2021,
er ligeledes aflyst.

Ny dato

Aflyst

Generalforsamlingen fredag den
29. januar 2021, er udskudt
til fredag den 26. marts 2021,
kl. 13, i overensstemmelse
med gældende vedtægter.

Desværre er alle ture resten af 2020
og frem til den 2. januar 2021 aflyst.

Kontingent for 2021 på kr. 200,bedes venligst indbetalt inden den
26. marts 2021.

Turkontoret ønsker alle sine
medlemmer en glædelig jul samt
et godt nytår med tak for jeres
opbakning i 2020.
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OPLEVELSER MED TURKONTORET

Rundvisning i Det Kgl. Teater den 6. oktober
Af Ann-Marie Elsrud, turleder

Turkontoret var den 6. oktober på rundvisning
i Det Kgl. Teater, bag scenen.
Vi måtte tage et tog før den planlagte tid, så
alle 12 deltagere fik en opringning, heldigvis
IKKE en aflysning!
Vores rundviser Johnny ventede os ved hoveddøren. Han var utroligt vidende og kunne
fortælle en masse historie om teatret, og
mange små historier fra huset, der stammer
fra 1748.
Adspurgt fik vi at vide, at Johnny havde spillet
kontrabas i orkesteret - men aldrig set nogle
af forestillingerne, da han stod med ryggen
til scenen.
Vi fik set og forklaret en masse bl.a.systuen,
træningslokaler, var en tur på scenen. Her fik

vi en udførlig forklaring på, hvor og hvem der
styrer lys, scene tæpper, lagde specielt gulv
til ballet danserne, samt styrede, hvem der
skulle på scenen og hvornår!
Vi besøgte Dronningens værelse, hvor hun
modtages og opholder sig i pauserne.
Det er en overdådig og rigt udsmykket
bygning som har de flotteste loftmalerier.
Rundvisningen tog godt halvanden time,
hvorefter vi gik de få hundrede meter til
Restaurant Barok i starten af Nyhavn, hvor
vi fik serveret et Stjerneskud. Vi kunne sidde
udendørs i et lille indhak, hvor der var læ for
blæsten.
En hyggelig tur og i godt vejr!

OPLEVELSER MED TURKONTORET

Vinhistorisk foredrag den 15. oktober
Af Anna Lise, turleder
Jeg mødtes med 12 medlemmer i renæssancekælderen Stengade 77, hvor ejer Max Guttmann
fortalte kælderens historie. Kælderen har egen
brønd, og var oprindelig et køkken. I forbindelse
med Øresundstolden kom vinen til Helsingør,
som et af de første steder i Danmark. Fra den tid
blev kælderen brugt som vinkælder, og det velhavende borgerskab kunne så købe vin, der blev
tappet direkte fra tønderne ned i medbragte
kander. Det almindelige borgerskab havde ikke
råd til vin. Nu udlejes kælderen til selskabslokaler.
Kælderen på den anden side af gaden er fra
samme tidsalder som Renæssancekælderen.
Vinens historie kan spores helt tilbage til den
græske mytologi i oldtidens Grækenland. På
et tidspunkt i grækernes historie opdelte man
vinens påvirkning i 9 stadier. 1: helbred,

2: kærlighed, 3: søvn, 4: voldsomhed, 5: tumult,
6: fuldskab, 7: blå øjne, 8: politiet og 9: vanvid.
Vi nød en smagsprøve på en hvidvinen og efter
foredraget fik vi serveret smørrebrød, drikkevarer, kaffe samt en smagsprøve på den svenske
Dufvenkrooks Vinglögg Premium, der har en
krydret, sød smag. Vi smagte den kældertempereret, men den kan også varmes som en
almindelig gløgg.

Eva Maria Lassen-Munks foredrag den 23. oktober
Af Vivian, turleder
Vi startede med en kop kaffe/the og kage. Derefter fortalte Eva om hendes meget omvekslende
liv fra barn til i dag. Hendes opvækst var meget
kaotisk, med mange flytninger i barndommen
og moderens misbrug. Det har påvirket hendes
liv efterfølgende, med eget misbrug af stoffer
samt prostitution.
Eva har haft flere livskriser, indtil hun en dag fik
øjnene op for, at nu skulle det være slut med det

hårde liv. Hun måtte dog igennem flere forløb
med afvænning på bl.a. Kongens Ø. Det var her
hun besluttede at nu skulle det være slut. Dette
har Eva nu kunnet holde siden februar 2013.
I dag er Eva førtidspensionist, bor i egen lejlighed
på Vapnagaard. Hun har fået arbejde som vagt
til Helsingørs fodboldklubs kampe. Alt i alt en
meget livsbekræftende historie med en meget
lykkelig udgang. Og som Eva siger, hun er vendt
tilbage til livet. Vi sluttede af med lækkert
smørrebrød fra Slagter Jensen.

