
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Å R S B E R E T N I N G  f o r  2 0 12 
 
 

Seniorklubbens 29. år 
 
 

 
 

Ved udgangen af 2012 havde klubben 177 medlemmer, hvoraf  5 er æresmedlemmer.  
I årets løb er der tilgået 6 nye medlemmer og 10 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 2012 har bestyrelsen bestået af: 

Mogens Thomsen, formand 
Inge-Lise Fich, næstformand 
Jørgen Wendt–Larsen, kasserer 
Poul Ølsgård, sekretær 
Vianne Lysén 
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 2012 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 
billeder fra arrangementer og NESA, samt god information om Seniorklubben. Fra DONG 
Energys eget intranet er der link til seniorklubbens hjemmeside.   



 
 9. januar Klubmøde ”Margrethe – regent i 40 år” . Claus Hagen 

Petersen bragte os godt rundt om de 40 år, især set 
med TV journalistens øjne. Claus er jo en herlig 
foredragsholder, så det blev en god seniorklub start på 
det nye år. 

 
 
16. januar Gåtur fra Virum med Ole Mølgaard, som førte os gennem Geels Skov 

forbi Søllerød Kro, Slot og sø og tilbage til Virum St. 
 
31. januar Besøg på Københavns Politigård, hvor det var lykkedes for Poul Ølsgård 

at få en rundvisning. Den særprægede bygnings historie og brug blev 
levende fortalt af vores rundviser, som også førte os igennem sale, trapper 
og korridorer uden at nogle seniorer blev væk. Et rigtigt spændende besøg. 

 
13. februar Generalforsamling hvor Vianne Lysén afløste  

Bent Hilbert Hansen, de øvrige poster på valg  
var genvalg.  
Efter  generalforsamlingen var der 
underholdning med skuespilleren Niels Hinrichsen med 
festlig oplæsning og sang.  

 
22. februar Gåtur med Marianne Ibsen og Annette Nagel rundt i Bernstorffsparken og 

rundt om Gentofte Sø.  
  
12. marts Klubmøde om politikken på Christiansborg. Knivskarp 

analyse leveret af Kaare R. Skou. Der sker meget på 
Christiansborgs gange.  

 
 
19. marts Gåtur med Friedrichs fra Ballerup St. til landsbyen Pederstrup og derfra til 

Hjortespringskilen og Jonstrup Vang. 
 
29. marts Medicinsk Museion i Bredgade fik besøg af seniorklubben med 

rundvisning. Godt man ikke var syg i gamle dage, hvor barberkirurger stod 
for helbredelsen. 

   
16. april Klubmøde med den tidligere SAS direktør Susanne Larsen, som fortalte 

om sit spændende arbejdsliv med store udfordringer.  
   
 
 
 
 
 
23. april Gåtur med Poul Møller fra Skovbrynet St. til Fedtmosen og Smørmosen.  
 
25. april Slentretur med Evald i Christian IV´s fodspor fra Nyboder til Rundetårn 

med festlige fortællinger undervejs. 
  
 
 

 



 7. maj  Klubmøde med globetrotteren Jørgen Oulund som fortalte om en tur over 
Atlanten i sejlbåd og gennem Andelsbjergene med rygsæk.   

 
14. maj Forpremiere på Cirkusrevyen med 100 forventningsfulde seniorer. De fik 

en herlig forestilling.  
 
21. maj Gåtur med Ole Mølgaard fra Sorgenfri St. gennem Lyngby Åmose og 

Nybroskov til Frederiksdal Fribad, hvor vi fik store fadøl og lækre 
sandwich. 

 
30. maj Slentretur med Evald, hvor vi fortsatte i Christian IV´s fodspor. Denne 

gang fra Gammel Torv til Slotsholmen.   
 

 6. juni Forårets bustur gik mod syd til Hebsgaard Glaskunst 
med en fin fortælling om kunstnere og glas i alle 
farver.    

                     
                    Så kørte vi til Præstø, hvor Evald havde arrangeret 

en lille  slentretur i den gamle bydel inden hjemturen 
til Lyngby.   

 
 
 
10. september Klubmøde med designeren Malene Voigt, som gennem gamle kataloger 

fra Daells Varehus illustrerede beklædningens nyere kulturhistorie.    
 
17. september Travetur med Poul Møller fra Vanløse St. til Grøndalsengen og 

Damhussøen  
 
25. september Slentretur med Evald, hvor emnet var Frederiksstaden. Første tur fra Skt. 

Annæ Plads og rundt i den sydlige del af området. Igen en fornøjelse med 
Evalds store viden.  

 
 4. oktober Efterårets bustur havde først Nivaagaard 

Malerisamling som mål. Vi hørte om museet og så på 
kunstværkerne med udgangspunkt i ”Modernisme & 
Guldalder” . Så gik turen til LO skolen, hvor en 

gedigen frokost ventede os. 
                Derfra kørte vi til Helsingør med 

Kulturværftet som mål og det nye vartegn ”Han” 
blev også beset.  

 
 
8. oktober Klubmøde med Jørgen Skovmoses fortællinger 

om rejser og som rejseleder. Bl. a. en 
spændende tur med Den Transsibiriske 
Jernbane. Her blev ideen født med en 4 dages 
bustur for NESA seniorerne.  

 
 
 
 
 
 



 
11. oktober Gåtur med den forhenværende skovridder Klaus 

Waage i Dyrehaven. Vi så og hørte om 
beplantning, sjældne træer og de højeste træer. 

  
 
23. oktober Slentretur med Evald fra Amaliehaven og denne gang i den nordlige del af 

Frederiksstaden. 
 
12. november Klubmøde med vinsmagning og Werner Hansen, En rigtig god vinøs 

tradition. Det var spændende vine fra Syd- og 
Nordamerika der blev præsenteret på Werners 
hyggelige måde.   
I pausen fik vi et udvalg af smagfulde tapas. 
Stor tak til COOP Danmark for de dejlige vine.  

 
19. november Gåtur fra Farum St. med Hans Clemensen som vejviser gennem Farum by 

til Gedevase Bro og ad Kong Volmers Sti langs Farum Sø. 
 
29. november Besøg på DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, med rundvisning for 25 

seniorer som nu ved en masse om hvordan vejrudsigterne fremkommer. 
Da der var venteliste arrangeres endnu et besøg i 2013.   

   
10. december Julemøde traditionen tro med  bankospil og juleboller. 

Hyggelig eftermiddag med spænding indtil banko råbet 
hørtes og så var der fine præmier.   

 
 
 
17. december Juletraveturen med Nebelong fra Klampenborg St. i 

Dyrehaven med kort eller lang tur inden vi mødtes til den overdådige 
julefrokost på Tårbæk Kro.  

 
 
 

 


