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Nyhedsbrev nr. 35

Sejltur på Esrum sø for hele familien.
Søndag d. 3. august 2014 - kl.14.00-16.00

En rundtur ned MS Viking eller Rolf er blevet en tradition 
for lokalafdelingen, så kom og vær med til en hyggelig 
eftermiddag for hele familien på Esrum sø.

Vi mødes ved Skipperhuset for enden af Skipper Allé i Fredensborg og sejler på en 
rundtur på Danmarks største og kønneste sø, hvor vi får forklaret, hvad vi ser på turen 
forbi Sørup, Nødebo og anløbspladserne i Grib Skov.
Efter en time til søs slår vi os ned med kaffe og kage - og hvis nogen har lyst, er der 
Hansen Is næsten lige ved siden af.

Turen stiller krav til nogenlunde førlighed idet, der er et par trin mellem anløbsbro og 
turbåden, men vi plejer at hjælpe hinanden vel op og ned.

Skulle vejret blive dårligt, kan vi søge ly i Tjærehuset. Hvis du er i tvivl, om vi sejler, kan 
du ringe Finn Knudstrup på 4060 2113.

Turen koster kr. 50,- for voksne og er gratis for børn.
Indbetaling til konto nr. 1551-4845444307
Mærk indbetalingen ”Sejltur” og dit navn.

Tilmelding til fik@finnknudstrup.dk  

Lokalafdelingens sekretær: Ulla Løvind,  Ryttervænget 116,  3480 Fredensborg,  mail.adr. ulovind@gmail.com,  tlf. 40416095  el. 
48476095
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Græstedrevyen  2014  -  Torsdag d. 14. august 2014  
Græsted-revyen har til huse på Græsted Kro, Græsted Hovedgade 5, 3230 
Græsted

Lokalafdelingens bestyrelse har også i år valgt at satse 50 billetter til revyen.

Dørene åbner kl. 17:30 og der er rimelige adgangsforhold for f. eks kørestol.
Revyaftenen starter kl. 18.00 med spisning af en lækker forret/tapas og 
hovedret 
Buffet m. højreb og flødebagte kartofler, samt salatbord m. 5 salater efter 
årstiden.
Selve revyforestillingen starter kl. 20.30.   
Læs nærmere om revy og menu på www.graestedrevyen.dk 

Græsted Kro arrangerer en særskilt betjening af de, af vore medlemmer, som 
har behov for det, så de ikke skal slås med en alm. buffet. Man har også tilbudt 
at tage højde for kørestole og rollatorer i bordplanen, så vi alle kan sidde 
sammen og godt.

Egenbetaling : 100 kr. pr. person for lokalafdelingens medlemmer og deres 
pårørende

Lokalafdelingens sekretær: Ulla Løvind,  Ryttervænget 116,  3480 Fredensborg,  mail.adr. ulovind@gmail.com,  tlf. 40416095  el. 
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Betalingen dækker mad + revyforestillingen. Drikkevarer er for egen regning.
Tilmelding efter ”først til mølle” – princippet, så tag en hurtig beslutning !
Oplys venligst, hvor mange af deltagerne, som kommer i kørestol eller med 
rollator.
 
Indbetaling af 100 kr. pr. person, venligst på lokalafdelingens konto : 
1551-4845444307
Angiv ”Græstedrevyen” og navn ved indbetalingen.

Tilmelding til Bjarne senest d. onsdag d. 6 aug. til (marianne-
bjarne@mail.dk. el. Tlf. 40456234)

Guidet tur til Christiania.
Lørdag den 23. august kl. 16.00

Vi mødes ved Porten/Hovedindgangen ved Prinsessegade, hvor en guide venter
på os. Turen varer 1 1/2 til 2 timer. Turen er udendørs, så tag velegnet tøj på

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er
handicapvenlig.

Der er ingen forplejning og prisen kr. 50 (gratis for hjælpere og børn under 12)
Bedes indbetalt på konto 1551 484544430 senest 16/8 - oplyst navn samt 
antal.
Tilmelding og spørgsmål til Annemette på Samuelsson@youmail.dk / 
28561959
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En dag på hesteryg.
Søndag den 7. september 2014

For to år siden, var vi så heldige, at få lov at komme på en rideskole hvor vi var ude og ride kun 
nogen stykker fra lokalafdelingen, hvor man kunne få afprøvet, om det med at ride var en mulig 
trænings form, eller for dem der tidligere har redet, om det var noget de stadig kunne. 

I år er det lykkes at få endnu en dag på rideskolen, det bliver den 7. september. 

Der kommer mere info i det kommende nyhedsbrev, men til dem der kunne have interesse, må I 
gerne allerede nu kontakte Laila på mail:  tlm3070@youmail.dk så vi kan få ide om, hvor mange 
der kunne være interesseret. Der er begrænset antal. Men flere detaljer i næste nyhedsbrev.

Cafe´aften på ”Tower Brasserie”,  kl. 18.00-21.00
Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør
 

7. august 2014

5. september 2014 
Lokalafdelingens fødselsdag

Hver d. første torsdag i en måned – er vi velkomne på restauranten til en 
cafeáften, hvor vi spiser og drikker for egen regning – i et lokale, som vi kan 
have nogenlunde for os selv.
Aftenerne er tænkt, som en møde-mulighed for ligesindede og er for alle.
Bestyrelsen giver en gratis ”varm drik” – kaffe / the efter maden til dem, der har
lyst.

Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet.
Lokalafdelingens sekretær: Ulla Løvind,  Ryttervænget 116,  3480 Fredensborg,  mail.adr. ulovind@gmail.com,  tlf. 40416095  el. 
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Tilmelding er ikke nødvendig.  Du kommer bare, hvis du har lyst.
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