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To-plansboligen er det oplagte valg, hvis I ønsker at dyrke både 
fællesskabet og privatlivet i én og samme bolig.

Stuen er stor og lys med gode indretningsmuligheder. Her er der både 
plads til en afslappende ’kaffe-stund’ i sofaen eller at børnene kan 
indtage gulvet med deres seneste LEGO-projekt.

På 1.sal findes boligens tre værelser samt et stort badeværelse.  
Enkelte boliger har endda altan, hvor I kan nyde eftermiddagssolen. 
Her kan I ”trække jer tilbage” og hente ny energi til det (sol)rige 
familieliv. 

Hvis det lyder som noget for jer, så tag familien under armen og kig 
forbi vores solgule udstillingspavillon.

Plads til et rigt familieliv

Kom til åbent hus på søndag kl. 13-14 i vores pavillon på Kongelysvej 1, 2640 Hedehusene
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TAASTRUP: Ideen viste sig at 
være så god, at TIK i dag har 
en rejseafdeling, hvor Vagn Sø-
rensen står for at være med til 
at arrangere turene. 

Og lørdag i forrige uge var 91 
medlemmer af rejseafdelingen 
i TIK Veteransport klar til at 
boarde et fly i Kastrup og tage 
turen til Frankfurt i Tyskland, 
inden de sammen satte sig ind 
i en bus for at drage videre til 
Koblenz, hvorfra destinationen 
hed Mosel og Rhinen. Det er 
rejseafdelingens store udland-
stur, inden afdelingen 16. sep-
tember fylder 10 år. 

»Vores første tur gik til Oslo 
i Norge. Turen blev overboo-
ket, så vi lavede endnu en tur 
til Oslo. Folk er meget glade 
for turene, for alle folk kender 
hinanden. Og folk er trygge ved 
at skulle med på sådan en tur, 
fordi de ikke skal igennem et 
rejsebureau,« fortæller Vagn 
Sørensen. 

Tre ture om året har rejseaf-
delingen. Ture der også inklu-
derer sociale arrangementer til 
revyer rundt om i landet.  

Som suppleant til bestyrel-
sen i TIK Veteransport kom 

Vagn Sørensen for 10 år siden 
med forslaget om rejseafde-
lingen.

»Bestyrelsen syntes, det var 
en rigtig god ide, hvis jeg ville 
tage mig af det. Jeg kom selv 
med forslaget, fordi jeg godt 
kan lide at rejse,« fortæller 
77-årige Vagn Sørensen, der 
inden han selv gik på pensi-
on arbejdede som ejendoms-
mægler. 

Et godt netværk
Ud over at få nogle oplevelser 
på de ture, der bliver arrange-
ret af TIK’s rejseafdeling for ve-
teranerne, så er det sociale en 
stor del af oplevelsen. 

»Det giver et netværk at være 
medlem. Vi har det utrolig godt 
sammen socialt. Jeg synes, det 
er dejligt at se, at folk er ude 
og more sig og hygger sig,« for-
tæller Vagn Sørensen, der som 
medlem af TIK Veteransport 
selv spiller minitennis og går 
til motion, som er en omgang 
gymnastik.

Vagn Sørensen nyder at 
komme i TIK Veteransport, der 
er for seniorer på 60 år og op, 
men der er også plads til folk 
på førtidspension.

»Vi mødes på kryds og tværs 
og får en kop kaffe, hvor vi 
løser verdenssituationen. Vi 

holder også nogle temadage. 
Vi har haft nogle advokater, 
der fortalte om arveret og te-
stamente. Og vi havde i for-
året en, der fortalte om ikon-
tinens. Der kom 130 til sådan 
en to timers seance, men det 

er jo også et emne for ældre 
mennesker. Vi skal også have 
holdt et foredrag om demens. 
Det er desværre noget, der 
bliver aktuelt for mange men-
nesker på et tidspunkt,« siger 
Vagn Sørensen, der har været 

medlem af TIK Veteransport i 
omkring 15 år.   

Ensomhed kan være en stor 
del af hverdagen for mange æl-
dre, men sådan skal det ikke 
være i TIK Veteransport.

»Der er ikke nogen, der får 

lov til at føle sig ensomme her. 
Det er mit helt klare indtryk. Er 
der en, der ikke har været her i 
et stykke tid, så vi ringer for at 
høre, om han er syg eller hvad. 
Der er meget omsorg, og det 
er, fordi vi kender hinanden.«

Veteraner klar til nye rejseeventyr
REJSE. For ti år siden fik Vagn Sørensen en ide. Ideen gik ud på, at alle medlemmer af TIK Veteransport skulle have 
mulighed for at tage på ture sammen rundt i Europa og i Danmark.

Vagn Sørensen spiller mini-tennis i TIK Veteransport. Foto: Kim Rasmussen


