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Seniorklubbens 28. år

Ved udgangen af 2011 havde klubben 181 medlemmer, hvoraf 5 er æresmedlemmer.
I årets løb er der tilgået 8 nye medlemmer og 17 er udgået.
I årets løb er flere af vore medlemmer afgået ved døden.
Æret være deres minde
Bestyrelsen takker for den opmærksomhed DONG Energy´s ledelse har vist
Seniorklubben og for den økonomiske støtte til klubbens aktiviteter.
****************
Siden generalforsamlingen i februar 2011 har bestyrelsen bestået af:
Mogens Thomsen, formand
Inge-Lise Fich, næstformand
Jørgen Wendt–Larsen, kasserer
Poul Ølsgård, sekretær
Bent Hilbert Hansen
Knud Bender
Per Poulsen, suppleant.
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder i årets løb og der er udsendt 2 meddelelser til
medlemmerne om arrangementer m. m.
Klubbens formål er at medvirke til selskabeligt samvær, bl.a. ved afholdelse af
klubmøder én gang i hver måned i perioden september til maj. Desuden arrangeres
gåture, slentreture, udflugter, fester og kulturelle arrangementer.
I året 2011 blev der gennemført 28 arrangementer for Seniorklubbens medlemmer. Alle
klubmøder blev afholdt i Hellerup Sognegård.
Vores hjemmeside www.seniorklubbennesa.dk er meget besøgt og der er også mange
herlige NESA billeder og god information om Seniorklubben. Fra DONG Energys eget
intranet er der link til seniorklubbens hjemmeside.

10. januar

Klubmøde med Willy Larsen, som fortalte om sine mange år på
Ekstrabladet, krydret med anekdoter og fortællinger om avisfremstilling.

17. januar

Gåtur med Clemensen som turleder langs Birkerød Sø,
gennem Bistrup Hegn og Vaserne.

20. januar
26. januar

2 rundvisninger på det netop istandsatte Øregaaard
Museum, hvor vi så billeder og hørte om Dansk Vestindien.

14. februar

Generalforsamling hvor Knud Bender afløste Bent Haaber i bestyrelsen,
de øvrige på valg blev genvalgt.
Efter generalforsamlingen var der historietime med tidligere
skoleinspektør, Jørgen Ulriksen, som fortalte om de spanske
soldater i Danmark i 1808.

22. februar

Gåtur med Ole Mølgaard fra Ravnholm St. langs Mølleåen til
Stampemølle og Ravnebakken til Wessels Minde.

3. marts

Post & Tele Museet blev besøgt
med stor interesse fra de mange
seniorer,
som havde mange spørgsmål til de
gode rundvisere og sandelig også
kunne uddybe historien om nogle
af de udstillede genstande. Mange
afsluttede med brunch i Café
Hovedtelegrafen.

14. marts

Klubmøde med Erik Norman Svendsen,
kongelig konfessionarius og tidligere biskop
over Københavns Stift. Emnet var fra
Nørrebro til Nørregade, men vi kom sandelig
langt omkring med den eminente
foredragsholder.

21. marts

Gåtur med Friedrichs som turleder langs Søndersø, Tibberup Å og
resterne af Værløse Flyvestation.

11. april

Klubmøde hvor Flemming Rune fortalte om
Nordsjællands skove og viste flotte billeder.

18. april

Gåtur med Clemensen
gennem en del af Hareskoven
og Lille Hareskov, Djævlemosen og langs Tibberup Å og gennem
Jonstrup Vang.

28. april

Slentretur med Evald med monumenter som emne. Vi startede på
Rådhuspladsen og sluttede ved Domkirken og Universitetet. Evald havde
virkelig kæmmet området for skulpturer – der var mange vi aldrig havde
fået øje på.

9. maj

Klubmøde med Mette Henriksen fra Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte.
”Træk et skæbnesvangert jordlod” om udflytningen af de gamle
landsbyer i Gentofte.

16. maj

Gåtur fra Lyngby St. med Nebelong som turleder langs Mølleåen til
Fuglevad med efterfølgende sæsonafslutningsfrokost.

16. maj

Forpremiere på Cirkusrevyen skulle vi have været til, men ak –
forestillingen blev aflyst på grund af sygdom.

25. maj

Slentretur med Evald fra Asiatisk Plads til Nordatlantens Brygge.
Der var masser af seværdigheder krydret med Evalds gode fortællinger.

9. juni

Forårets bustur gik til Amandas fødeby Kerteminde, hvor vi så Johannes
Larsen Museet og nød opholdet i den skønne have på
Møllebakken. Frokost på Marinaen, hvorefter vi så på
den gamle købstads smukke købmandsgårde før det gik
mod Lyngby igen efter en herlig dag.

12. september Klubmøde med festlig underholdning af
skuespilleren Niels Hinrichsen.
Vi fik historier på sønderjysk, sange til
eget guitarakkompagnement og
anekdoter fra det Kgl. Teater samt
oplæsning. Desværre var vejret for godt og fremmødet for lille så
derfor hyrede vi straks Niels Henrichsen til underholdning efter
generalforsamlingen så flere seniorer kan få en stor oplevelse.
19. september Travetur med Ole Mølgaard i Dyrehaven til Hjortekær og Rådvad forbi
Eremitageslottet og retur til Fortunen.
29. september Slentretur med Evald, det var Ørstedsparkens mange monumenter der
blev beset og historierne fortalt. Vi sluttede på Gråbrødre Torv.

6. oktober

Efterårets bustur startede i Lyngby og turen gik til Roskilde, hvor
domkirken blev vist grundigt frem af guider. Så gik turen i regnvejr ned
til havnen. Her lå det gode skib Sagafjord, som tog os på en smuk sejltur
på Roskilde Fjord medens frokosten blev indtaget. Bussen kørte os retur
til Lyngby efter en dejlig dag – på trods af vejret.

10. oktober

Klubmøde med Hans Clemensen, som
viste billeder og fortalte om sine
spændende rejser til næsten ukendte
steder.

17. oktober

Gåtur fra Holte St. med Clemensen
som turleder. Denne gang i Geels Skov forbi Holtekollen, museet,
Carlsminde, kroen, Olufshøj og slottet, ind i Kirkeskoven og videre til
Klokkerhuset, Søbakkehuset til Søllerød Sø og retur til Holte.

25. oktober

Slentretur med Evald fra Christianshavns Torv, rundt på Christianshavn
”Oven Vandet” på begge sider af Torvegade og til Løvens
Bastion og Lille Mølle.

14. november

Klubmøde med vinsmagning og Werner
Hansen, som fortalte om ”Italien fra nord
til syd”. Både druer og dejlige vine fik
gode ord med på vejen.
I pausen fik vi en herlig tapas tallerken fra
Brugsen. Stor tak til COOP Danmark for de dejlige vine.

21. november

Gåtur fra Husum St. med Poul Møller, som førte os langs
fæstningskanalen til Utterslev Mose. Vi stak forsigtigt snuden ind i
Tingbjerg, hvor der få dage forinden havde været skyderier – men det så
vi nu ikke noget til og fortsatte turen forbi kolonihaver og stemmeværker.

7. december

Rundvisning på Dong energy, hvor de mange seniorer blev modtaget i
filmsalen af direktør Ole Hounsgaard. Ole gennemgik det nye byggeri
med gode billeder fra start til slut. Derefter
blev vi delt i 3 hold, hvor vi under kyndig
vejledning blev ført rundt i det store
byggeri, også igennem tunnellen til den nye
parkeringsplads på Ørnegårdens areal. Tak
til Dong for kaffe og kage samt en
spændende eftermiddag.

12. december

Julemøde og bankospil er
altid et hit hos seniorerne –
også denne eftermiddag,
hvor juleboller og kaffe
lagde god bund inden Knud
råbte tal op til de mange
bankoplader på bordene.
Herlige gevinster, dejligt
humør og glade vindere –
sådan skal det være.

19. december

Juletraveturen med Nebelong fra Klampenborg St. i Dyrehaven foregik i
år i mildt vejr og vi nåede nemt op til Eremitageslottet. Nogle gik dog en
kortere rute, men vi mødtes alle på Tårbæk Kro til det helt store julebord.
Denne sidste travetur med Nebelong satte et værdigt punktum på hans
turleder gerning på over 100 ture.

