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Seniorklubbens 31. år 
 
 
 
 
Ved udgangen af 2014 havde klubben 164 medlemmer, hvoraf 5 er æresmedlemmer.  
I årets løb er der tilgået 6 nye medlemmer og 16 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 2014 har bestyrelsen bestået af: 
Mogens Thomsen, formand 
Inge-Lise Fich, næstformand 
Jørgen Wendt–Larsen, kasserer 
Poul Ølsgård, sekretær 
Allan Petersen 
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 2014 blev der gennemført 25 arrangementer for Seniorklubbens medlemmer. Klubmøder i 

første halvår blev afholdt i Hellerup Sognegård. Efter mere end 10 år i Hellerup 
Sognegård kunne vi ikke mere få lokalerne på vor faste mødedag. Derfor 
undersøgte vi forskellige muligheder, og det lykkedes at indgå en aftale om at leje 
multisalen ved Stengård kirke til klubmøderne. Så efter sommerferien blev 
klubmøderne afholdt i Stengård Kirkes multisal. 

 



Vores hjemmeside www.seniorklubbennesa.dk er ofte 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.   

 
13. januar Klubmøde med jagerpilot Søren Sørensen. Spændende oplevelser med F-16 fly i en 

verden vi sjældent hører detaljer fra. 
   
20. januar Gåtur fra Klampenborg i bidende kulde med kun 5 deltagere til Tårbæk Havn og 

”Knud Rasmussen” på Kystvejen. 
  
5. februar Den blå planet blev besøgt af dem, som var på ventelisten fra året før. 
 
10. februar Generalforsamling med Hemming Carstensen som dirigent og garant for en god 

afvikling af dagsordenen. Vianne Lýsen trådte ud af bestyrelsen og Allan Petersen 
blev nyvalgt. Nyvalgt blev også Anette Nagel som revisor og Jørgen Skovmose, 
som revisorsuppleant. 

 Efter generalforsamlingen fortalte Per Kühl om NESA’s historie i de første 50 år, 
en imponerende mængde detaljer var fundet frem til lejligheden.  

 
17. februar  Gåtur med Ole fra Holte Station til Vejlesø og ad Dronningestien og Furestien. 

10. marts Klubmøde med Claus Hagen Petersen om ”Danmarkshistoriens ind- og 
udvandring”. 

 Det nutidige debatemne blev virkeligt godt belyst og sat i rette historiske perspektiv 
af den sprudlende og engagerede fortæller.  

     
17. marts Kort gåtur med Bjarne og Palle fra Ryparken Station gennem Fælledparken. 
  
7. april Klubmøde med Per Kuskner med baggrund i hans bog ”Matador – Mennesker, 

Myter og Minder”. Vi fik mange sjove detaljer om tilblivelsen af Matador serien.  
 
14. april Gåtur med Hans C. fra Skodsborg Station og ind i Jægersborg Hegn til Stampen, 

Rådvad, Håndværkerbyen og Wesselsminde.  
 
23. april Slentretur med Evald rundtur på Holmen med omtale af gamle og nye bygninger 
 og deres anvendelse i gamle dage og nu. En herlig tur med Evald i hopla.   
 
12. maj Klubmøde med fhv. orlogskaptajn Harald Joensen som fortalte om sit liv især som 

næstkommanderende på Kongeskibet. Søulken blev belønnet med 3 flasker rom! 



19. maj Kort gåtur i Dyrehaven via de blå 
bomme og Ulvedalen kom vi til 
bakken, hvor sæsonafslutningen blev 
fejret med frokost. 

  
22. maj Slentretur med Evald fra 

Lurblæserne til Frederiksholm og 
Slotsholmen. Som sædvanligt 
krydret med gode fortællinger om det 
vi mødte på vores vej. 

 
 

 
3. juni Forårets bustur gik fra Lyngby til Lolland med første stop på Fuglsang 

Kunstmuseum med rundvisning. Frokosten blev indtaget i Maribo i Bangs Have. 
Bagefter var der en lille slentretur i Maribo med bl. a. Domkirken. Vi fik meget at 
vide, for vi havde jo Evald som guide.   

 
8. september Klubmøde med Flemming Rune, hvor han fortalte om Tisvilde Hegn og viste flotte 

naturbilleder fra hans nye bøger om området. 
     
15. september Kort gåtur ”I Oles fodspor” fra Ryparken station til Svanemøllen. 
  
18. september Slentretur med Evald I H. C. Ørsteds fodspor fra Ørstedsparken gik turen til 

mindesmærket for Ørsted i Nørregade, videre gennem indre by med afslutning ved 
Stærekassen. 

 
23. september Efteråret bustur startede fra 

Stengård Kirke, hvorfra turen gik til 
Industrimuseet i Frederiksværk. Her 
fik vi en spændende rundvisning i 
Krudtværket og Arsenalet. Så 
fortsatte turen til Knud Rasmussens 
Hus i Hundested, hvor vi så og 
hørte om den store polarforsker. 
Sulten fik vi stillet på restaurant 
Nemo på Hundested Havn og efter 
frokost fik vi en interessant 
rundvisning på Havnen med Havnefoged Søren Brink. 

 



                                        
13. oktober Klubmøde med Per Kühl, som fortalte 2. del af NESA’s 100 års historie. Bare at 

finde de mange data frem og omsætte dem til et foredrag har været en kæmpe 
opgave. Tak til Per Kühl. 

 
20. oktober Gåtur med Allan fra Stengården station så vi kunne lære vores nye nærområde at 

kende. Men turen blev ikke så lang på grund af oversvømmelse af den tunnel, der 
fører under motorvejen i Bagsværd. 

  
23. oktober Slentretur med Evald i Ny-København fra Sct. Annæ Plads, gennem området til 

Nyboder og Rigensgade, hvor den historiemættede tur sluttede. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. november Klubmøde med Werner Hansen. Dame- og Herrevine stod på programmet og med 

Werners store viden og høje humør, samt gode vine fra COOP blev det en herlig 
eftermiddag med gode Tapas. 

  
17. november Gåtur med Hans C. fra Kildebakke station gennem Nymosen, Mariebjerg Kirkegård 

og Gammelmosen. Der var Pit Stop ved Glentegård i nyttehaverne med Nebelong 
som vært.  

 
 
 



1. december Julemøde med det traditionsrige bankospil med fine præmier. Julebollerne blev vi 
heller ikke snydt for så det blev en rigtig hyggeeftermiddag. 

  
8. december Juletraveturen med Palle og Bjarne fra Frederiksberg Metrostation til 

Søndermarken og Frederiksberg Have. Så gik turen til Allé gade 10, hvor der var 
julebrunch for de over 50 seniorer som deltog. Pladsen var lidt trang, men alle fik 
nok at spise og drikke til vi fik ønsket hinanden god jul. 

 


