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Seniorklubbens 32. år

Ved udgangen af 2014 havde klubben 152 medlemmer, hvoraf 5 er æresmedlemmer.
I årets løb er der tilgået 8 nye medlemmer og 20 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 2015 har bestyrelsen bestået af:
Mogens Thomsen, formand
Inge-Lise Fich, næstformand
Jørgen Wendt–Larsen, kasserer
Poul Ølsgård, sekretær
Knud Bender
Allan Petersen
Lars Ole Christensen, 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 og
kulturelle arrangementer.
I året 2015 blev der gennemført 24 arrangementer for Seniorklubbens medlemmer. Alle klubmøder
blev afholdt i Stengård Kirkes multisal

Vores hjemmeside www.seniorklubbennesa.dk er godt 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.
12. januar

Klubmøde. Den sidste fiskerkone på Gammel Strand, Doris Marx, fortalte levende
om små og store hændelser som fiskerkone og om hvordan hun arvede erhvervet og
nu driver hjemmeside med salg af fisk.
9. februar

19. februar

Generalforsamling forløb planmæssigt med genvalg til de 3 bestyrelsesmedlemmer
på valg og nyvalg af suppleant, Lars
Ole Christensen samt genvalg af
revisor.
Efter generalforsamlingen var der
musikalsk underholdning med Niels
Loudrup, som både spillede på flygel
og harmonika og så kunne vi synge
med på mange af sangene.
Per Poulsen takkes for veludført
arbejde i bestyrelsen,

Rundvisning på politimuseet med minder fra
politiet i svundne tider og mange spændende
opklaringsarbejder i mord- og tyverisager.
Efterfølgende tog nogle af klubbens medlemmer
en frokost på Skt. Hans Torv.

9. marts

Klubmøde med den tidligere spordesse m. m., Magna
Håkansson. Hun var et rigtig livstykke, som fortalte om de mange
år i Københavns Sporveje og HT.

16. marts

Gåtur nr. 267 med Palle til Emdrup Sø, videre til Studiebyen og
Blindeinstituttet, ud til Lersøparken og Bispebjerg Hospital og
retur til Emdrup St.

13. april

Klubmøde, hvor Mette Henriksen fra Lokalhistorisk
Arkiv i Gentofte fortalte om livet i skyggen af 1.
verdenskrig. Vi hørte om Gullaschbaroner og strikning af
sokker til dækningsstyrken, samt en masse andet om
livet dengang.

16. april

Gåtur nr. 268 med Knud Bender rundt
om Bagsværd Sø med en hyggelig
frokost undervejs på Nybro Kro.
11. maj

Klubmøde med Claus Hagen Petersen. ”Velfærdsstatens Tilstand”. Emnet blev flot
gennemgået og belyst på bedste måde. Claus var i topform med skjorten ud af
bukserne og masser af fortælleglæde.

11. maj

Cirkusrevyen faldt på samme dag som klubmødet. Igen en festlig aften på Bakken
med 100 glade seniorer på tilskuer pladserne og en festlig revy med mange sjove
numre.

18. maj

Gåtur nr. 269 med Ole i Dyrehaven ad hemmelige stier, dog ikke mere hemmelige
end at vi fandt Dyrehavsbakken, hvor vi sluttede forårssæsonens traveture med
frokost.
28. maj

Slentretur med Evald. Københavns Torve var emnet denne gang og vi blev ført godt
rundt i historien før vi sluttede denne interessante tur på Kongens Nytorv.

4. juni

Forårets bustur fra Stengård Kirke gik til Sverige over Øresundsbroen og til Dalby
Kirke, hvor vi blev vist rundt og fik historien fortalt af den danske præst. Derfra
kørte vi til Svaneholms Slot, hvor vi fik” Slottets hemlagade varme lunch” så vi var
friske til at få en fin rundvisning på slottet inden turen gik mod Danmark igen.

14. september Klubmøde med Christian Kronmann som ”tegnede” et portræt af digteren Halfdan
Rasmussen og hans kunst samt forbindelserne til Benny Andersen og hans kone
Signe – alt med humoren i behold.
21. september Gåtur nr. 270 med Allan rundt om Søndersø med udgangspunkt fra Værløse station.
Vi kom også forbi Tipperup Å og forbi Præstesø og Dalsø Park.
28. september Bustur til de ”Sjællandske Alper” med Brorfelde Observatorium med kik på det
store teleskop og observation af solen gennem solteleskoper. Derfra til Maglesø
Traktørsted, hvor frokosten ventede. Dyrehøj Vingård på Røsnæs var næste stop.
Det er Danmarks største vingård og vi så på nogle af de mange vinstokke før vi
hørte mere om vinfremstillingen og fik smagsprøver. Der var stille i bussen på
hjemvejen!

8. oktober

12. oktober

Slentretur med Evald gennem det mytologiske kvarter på Nørrebro. Vi startede på
Balders Plads og kom forbi mange af
de ”mytologiske” gadeskilte og fik
historien fint fortalt af Evald.

Klubmøde med den tidligere livrist og
kammertjener Anker Andersen – han kunne
fortælle om sit spændende liv i kongehusets
tjeneste – helt uden manuskript og med
masser af humor og fortælleglæde.

19. oktober

Gåtur nr. 271 startede ved Emdrup Station og gik til Utterslev Mose, hvor Palle og
Bjarne førte os godt rundt til Søborghus renden og til Dyssegårdsparken og så ud til
Gentofte renden på vej tilbage til stationen.

23. oktober

Rundvisning i Den Danske Frimurerorden. Allan stod for arrangementet og vi hørte
historien og så nogle af de mange flotte rum og sale inden der blev afsluttet med
frokost.

28. oktober

Byvandring på Nørrebro med
Politimuseet. Vi var blandt andet forbi
Blågårds Plads, hvor vi hørte om
arbejdskamp og Assistents Kirkegård,
hvor vi hørte om ligrøverier. Der blev
fortalt om diverse
kriminalhistorier, politiets historie,
bydelens historie og den pensionerede
betjents egne erindringer.

9. november

Klubmøde med Werner Hansen, som for 12. gang holdt vinsmagning i
Seniorklubben. 8 vine fra 8 af verdens største vinlande og på forskellige druesorter.
Werner var rigtig i hopla og vi fik en både belærende og morsom eftermiddag. Tak
til COOP Danmark for de dejlige vine og tak til Werner for de ledsagende velvalgte
ord. Så var der opvask bagefter, den blev taget med et smil.

16. november

Gåtur nr. 272 til Tokkekøb Hegn med Hans Clemensen fra Allerød Station til
Dæmpegårdsdyssen med den kongelige historie om den store langdysse og så
videre rundt gennem den østlige del af skoven til stationen.

30. november

Julemøde i multisalen med juletræet tændt og juleboller til kaffen inden opråberen
Knud satte gang i bankospillet. En herlig eftermiddag med flotte præmier til
spillerne med ”Banko”!

7. december

Juletraveturen med Bjarne og Palle gik fra Frederiksberg Station til Frederiksberg
Have, hvor vi samlede appetit ved rundgangen på havens stier inden den store
julebrunch i Allégade 10. Her blev Evald hyldet for sit store arbejde med
slentreturene gennem årene.

