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Seniorklubbens 30. år

Ved udgangen af 2013 havde klubben 174 medlemmer, hvoraf 5 er æresmedlemmer.
I årets løb er der tilgået 10 nye medlemmer og 15 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 2013 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 2013 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.

14. januar

Klubmøde, hvor forhenværende statsskovrider Klaus Waage
fortalte om tilblivelsen af Jægersborg Dyrehave fra 1669 og
historien op til i dag. Fra kongelig forlystelse til folkelig
legeplads. Vi lærte meget om Dyrehaven den eftermiddag.

21. januar

Gåtur nr. 251 med Poul Møller som turleder til Mølleåen og Sorgenfri Slotspark. Vi
nåede både til Fuglevad, Brede og Ørholm.

11. februar

Generalforsamling forløb planmæssigt med genvalg til de
3 bestyrelsesmedlemmer på valg og genvalg af revisor.
Efter generalforsamlingen var der livlig
jazz med de festlige Savoy Jazzmen, Der
var stor glæde over den swingende New
Orleans musik.

18. februar

Gåtur nr. 252 med Friedrichs som turleder gennem det gamle Brøndby til
Brøndbyskoven. En dejlig helt ny tur kreeret til Seniorklubben.

21. februar

Besøg på DMI for de seniorer, som ikke kom med på første rundvisning. Men også
et spændende besøg denne gang.

11. marts

Klubmøde i ballettens tegn. Jette Buchwald fortalte levende om
ballettens verden. Vi fik en stor oplevelse med den sprudlende
balletdanser, som også havde taget et par balletkjoler og sko
med.

18. marts

Gåtur nr. 253 med Ole Mølgaard til at føre os rundt i Ermelunden og Fortunets
indelukke. Undervejs fik vi også set Hollænderdam, Hundemosen og Sprøjtehuset i
Jægersborg.

8. april

Klubmøde, hvor energisektoren stod for skud med de mange forandringer, der er
sket i de senere år. Det fortalte vicedirektør Anders Stouge fra Dansk Energi om.

15. april

Gåtur nr. 254 under ledelse af Marianne Ipsen og Annette Nagel fra Charlottenlund
Station gennem Forstbotanisk Have og Charlottenlund Skov, videre til Skovshoved
Havn og by og retur gennem Charlottenlund Slotshave.

17. april

Besøg på Københavns Politigård. Gentagelse af besøget i
2012, hvor der var venteliste. Politigården er meget
spændende at besøge.

24. april

Slentretur med Evald fra Nordre Toldbod langs Esplanaden til Nyboder. En
hyggelig tur med gode fortællinger.

13. maj

Klubmøde med Claus Hagen Petersen. Denne gang så vi København fra oven med
fine luftfotografier. Dertil knyttede Claus sin store viden om byen og historien. En
herlig eftermiddag med den dygtige foredragsholder.

13. maj

Cirkusrevyen faldt på samme dag som klubmødet. Igen en festlig aften på Bakken
med 100 glade seniorer på tilskuer pladserne.

22. maj

Slentretur med Evald. Denne regnvejrs tur gik fra Østerport Station gennem Østre
Anlæg og Kongens Have. Vi så på de mange monumenter og fik også historien,
indtil vi sluttede ved Hørups statue.

27. maj

Gåtur nr. 255 blev ført an af Hans Clemensen fra Farum St. Vi gik igennem
Kumbelhaven, Nattergalelunden og Nørreskoven, så på Farum Sø og sluttede med
en dejlig frokost hos Tante Maren.

29. maj

Forårets bustur gik først til Svanholm Gods, hvor vi fik en rundvisning og
fortælling om det store kollektiv. Derfra kørte vi mod Orø og efter den korte tur
med trækfærgen var der ikke langt til Orø Kro. Her havde vi et langt frokoststop, så
der var også tid til at se sig lidt omkring. Næste færgetur gik mod Holbæk og så
styrede bussen mod Malergården, kunstnerfamilien Swanes hjem. En spændende
rundvisning og en dejlig tur i parken i det smukke vejr blev det til inden busturen
gik hjemad,

16. juni

Busrejse til Stockholm og Göta kanalen med Jørgen
Skovmose som rejseleder. Første stop var frokost i Gränna
før vi så på Bergs sluser, der er en del af Göta Kanalen.
Herfra til Stockholm, hvor vi havde nogle skønne dage og
fik set Gamla Stan, kongeslottet, rådhuset og var på
Skansen m. m. Vi sejlede rundt om Djurgården, og
beundrede Vasaskibet. Så kørte vi til Örebro for overnatning og næste morgen var
der sejltur på Göta Kanalen, hvor vi bl. a. passerede kanalens højeste punkt, 92m
over havet. Vi gik fra borde i Karlsborg og kørte derfra til de store sluser ved
Trollhättan. Vi overnattede i byen. Sidste dag besøgte vi øerne Orust og Tjörn
inden turen fortsatte til Göteborg. - Og så gik det hjemad efter en dejlig tur med tak
til den gode rejseleder.

16. september Gåtur nr. 256 var en kort tur efter ønske fra mange seniorer. Den gik med Bjarne og
Palle til Søndermarken og Frederiksberg Have med kig både på Slottet og
Elefantsvømmegraven.

18. september 30 års Jubilæums klubmøde. En festlig eftermiddag med lækre
Tapas og drikkevarer. Underholdningen var de velspillende
Savoy Jazzmen så stemningen kom hurtigt til
tops. Der blev både danset og lyttet, ligesom
snakken gik lystigt og alle hyggede sig.

24. september

Slentretur med Evald fra Kultorvet med fokus på de
gamle klostre - også Skt. Gertruds Kloster, hvor der
aldrig har været kloster! Vi sluttede med frokost.

17. oktober

Gåtur med forhenværende skovrider Klaus Waage til Garderhøjfortet, hvor vi fik
fortets historie inden fremvisningen. Derfra fortsatte turen til Ermelunden med
oversvømmelsesanlægget. Turen var optakt til næste klubmøde.

21. oktober

Klubmøde med Klaus Waage med emnet Københavns
befæstning. Her kom hele historien bag det store projekt med
forsvaret af hovedstaden. Arbejdet med opførelsen var
Danmarkshistoriens hidtil største anlægsarbejde. Da
fæstningsværket fyldte 100 år blev det fredet og nu er man i
gang med at renovere anlægget.

24. oktober

Slentretur med Evald fra Kronometertrappen ved Holmens Bro, langs Holmens
Kanal videre til Kongens Nytorv, Det Kgl. Teater og Charlottenborg, Nyhavn og til
Skt. Annæ Plads.

11. november

18. november

Klubmøde med Werner Hansen, som for 10. gang holdt
vinsmagning i Seniorklubben. Det var vine fra de 2 største
vinlande Frankrig og Spanien, der blev smagt og diskuteret.
Stor tak til COOP Danmark for de dejlige vine og tak til
Werner for de ledsagende velvalgte ord.
Gåtur nr. 257 en kort tur med Bjarne og Palle fra Østerport St. med Kastellet som
mål med de mange spændende bygninger og voldanlæg.

21. november

9. december

16. december

Grupperundvisning på Den Blå Planet. Spændende tur
både bagved og foran akvarierne. Guiderne fortalte
levende om hajer og blæksprutter og alt derimellem til de
50 seniorer, som havde sikret sig entre til den første tur.
Sikken en oplevelse!

Julemøde med det traditionelle bankospil og juleboller til
kaffen. En hyggelig eftermiddag med mange glade vindere af
de gode præmier.

Juletraveturen med Bjarne og Palle fra Bagsværd St. til Hareskoven/Aldershvile
Slotspark. Julefrokosten til ug blev indtaget i Regatta Pavillonen.

