August 2017

Kære seniorer!

Efterårsprogrammet 2017 er nu fastsat.
Ud over at planlægge klubmøder, gåture, udflugter, busture, m.v. arbejder bestyrelsen p.t. også ihærdigt
med at få hjemmesiden op at køre igen. Vi nærmer os nu en afslutning på etablering af et nyt WEB-hotel,
men vi skal lige have indgået nogle aftaler og derefter skal vi have flyttet alle data og fotos fra den gamle
hjemmeside.
Bestyrelsen arbejder med en langsigtet prispolitik for foreningen. Busturene er langt den største
økonomiske belastning for klubkassen. Derfor har vi ændret prisen for at deltage på disse ture således: 350
kr. pr. medlem og 450 kr. pr. ledsager.
Bemærk venligst, at flere af efterårsprogrammets aktiviteter er med begrænset deltagerantal, så
tilmeldinger er efter ”først til mølle” princippet.
Program for foråret 2018 forventes udsendt ultimo december 2017.
Informationerne kan også ses på hjemmesiden www.seniorklubbennesa.dk
Bestyrelsen glæder sig til at se jer alle.
Allan Petersen
Formand
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Efterårsprogram 2017

Mandag den 11. september kl. 13.30. Klubmøde, ”Krigen set fra KFUM`s Soldaterhjem”
Et foredrag ved Ruth Brik Christensen.
Som leder af KFUM`s Soldaterhjem har Ruth både være med de danske soldater i
Irak, Libanon og senest i Afghanistan i 2013. Foredraget giver en spændende og
anderledes vinkel på Danmarks militære engagement i verdens brændpunkter.
KFUM`s Soldaterhjem er et civilt fristed fra den militære hverdag, hvilket har
givet mange gode oplevelser med soldaterne.
Én af Ruths vigtigste opgaver som soldaterhjemsleder har været, at være den
forstående og lyttende ”mor” for danske soldater i udlandet.
Mødested:
Stengård Kirkes Multisal
Pris:
Gratis

Arrangør
Knud Bender
Betalingsoverførsel:
Ingen

Varighed
Ca. 2 timer
Tlf., kontaktperson
26 35 81 56

Tilmeldingsfrist
Ingen, bare kom!
E-mail, kontaktperson
bender@adr.dk

Tirsdag den 19. september kl. 10:00. Rundvisning i Grundtvigs Kirke
Vi har bestilt en rundvisning i Grundtvigs Kirke tirsdag den 19. september. En
kirketjener viser rundt i kirke og tårn. Kort introduktion om Grundtvigs Kirkes
tilblivelse – og om manden bag det mægtige projekt. Vi ser kirken, krypten og
kirkeloftet med det fantastiske håndværk og slutter i tårnets imponerende
tømmerkonstruktion med vid udsigt over København.
Besøget er gratis, idet klubben betaler for rundvisningen, og tilmelding er
nødvendig. Minimum antal deltagere er 10.
Der er mange trapper, specielt op i tårnet, og gangbesværede kan derfor ikke
deltage.
Mødested:
Grundtvigs Kirke
v/indgangen
På Bjerget 14B
2400 København NV
Pris:
Gratis

Arrangør
Poul Ølsgård
Betalingsoverførsel:
Ingen

Varighed
Ca. 1 time
Tlf., kontaktperson
20 71 52 11

Tilmeldingsfrist
Tirsdag, den 12. september
2017
E-mail, kontaktperson
poul.oelsgaard@gmail.com
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Onsdag den 27. september, kl. 09:00. Bustur til Gjorslev Slot og Thorsvang Samlermuseum
Efterårets bustur går til Gjorslev Slot, hvor vi får en
guidet rundvisning. Gjorslev slot ligger i Holtug Sogn
på Stevns. Det blev opført omkring 1396 af
Roskildebispen Peder Jensen Lodehat. Slottet er
udformet som en korsbygning med det ca. 30 meter
høje tårn i midten. Byggematerialet er kalksten fra
Stevns Klint.
Når vi har set - og hørt slottes spændende historie,
kører vi til Bøgeskovens Traktørsted. Her spiser vi
frokostbuffet, med hjemmelavede lækkerier,
tilberedt af sæsonens friske råvarer. Til frokosten
serveres der én øl eller én vand.
Efter frokosten kører vi mod Stege til Thorsvang Samlermuseum. Museet rummer et utal af gamle butikker
og værksteder, der alle er fyldt til randen med sjove og
spændende varer fra en svunden tid.
Efter et par gode timer i museet, går turen igen mod
Stengård Kirke, med forventet hjemkomst kl. ca. 18.
Der er begrænset tilmelding på 50 personer, så
tilmeldingen er efter ”først til mølle” princippet.
Bemærk: Det er ikke tilladt at parkere på kirkens område
denne dag. Vær opmærksom på den tætte morgentrafik –
for bussen kører præcis kl. 9.00.
Husk, INGEN betaling, før du har modtaget en bekræftelse på din/jeres deltagelse.
Mødested:
Arrangør
Varighed
Tilmeldingsfrist
Mandag, den 11.
v/Stengård Kirke
Knud Bender
09:00 - 18:00
september 2017
Pris:
Betalingsoverførsel: Tlf., kontaktperson
E-mail, kontaktperson
350 kr. pr. medlem
5507 - 6285 768 592
26 35 81 56
bender@adr.dk
450 kr. pr. ledsager

Onsdag den 4. oktober, kl. 10.30, Gåtur nr. 284, Chr. Winthers Sti og Vaserne
Gåtur nr. 284 skulle have været afholdt i foråret.
Den er nu konverteret til denne tur. Holte St,
Vejlesø siden. Mod N ad Vejlesøvej, til venstre ad
Dronninggårds Allé forbi Gamle Dronninggårds
Alle, til højre ved stoppested og ad sti gennem
skoven til Fredskovvej.
Ned til Furesøen og til højre ad stien, der
kommer til at hedde Chr. Winthers Sti, langs
Store Kalv/Furesøen. Ude i Vaserne drejes til
højre og under banen til Rønnebærvej.
Til højre ad denne mod syd til Birkebakken. Ad
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denne til Toftevej, hvor der drejes til højre ad stien til Ernst Bojesensvej. Her følges stien til højre under
banen til Vejlesøvej og tilbage til Holte St.
Mødested:
Holte Station
Pris:
Gratis

Arrangør
Hans Clemensen
Betalingsoverførsel:
Ingen

Varighed
Ca. 5-6 km
Tlf., kontaktperson

Tilmeldingsfrist
Ingen, bare kom!
E-mail, kontaktperson
hans@clemensen.dk

Mandag den 9. oktober kl. 13.30. Klubmøde, foredrag om Blekingegadebanden
Bo Weymann, kommer og fortæller om sin
tid i Blekingegadebanden. Han vil fortælle
om sin almindelige opvækst i 1960` i
Gladsaxe i et politisk aktivt hjem, og om
hvordan han blev mere og mere tændt på
at gøre noget for verdens fattige og
udstødte. Solidaritetsarbejdet udviklede
sig til, at han kom med i inderkredsen af
KAK (Kommunistisk ArbejderKreds) og
senere med i den snævre gruppe, der blev
kendt som Blekingegadebanden.
Navnet fik de efter den hemmelige lejlighed hvor de bl.a. skjulte deres våben. Banden blev afsløret i 1994
og fik nogle hårde straffe, Bo fik syv år.
Mødested:
Stengård Kirkes Multisal
Pris:
Gratis

Arrangør
Lisbeth Petersen
Betalingsoverførsel:
Ingen

Varighed
Ca. 2 timer
Tlf., kontaktperson
93 86 46 83

Onsdag den 25. oktober, kl. 11:00: Besøg på Thorvaldsens Museum

Tilmeldingsfrist
Ingen, bare kom!
E-mail, kontaktperson
lisbp09@gmail.com

Vi har bestilt en omvisning
på Thorvaldsens Museum
onsdag den 25. oktober.
Onsdagen er valgt, da der
om onsdagen er gratis
entre.
På denne omvisning
fortælles om Thorvaldsens
spændende liv, om udvalgte
værker blandt Thorvaldsens
skulpturer og om hans egne
samlinger af antik og
samtidig kunst.
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Besøget er gratis, idet klubben betaler for rundvisningen. Maksimalt antal deltagere er 25. Tilmelding er
derfor nødvendig.
Mødested:
Thorvaldsens Museum
Hovedindgangen
Bertel Thorvaldsens
Plads 2
1213 København K
Pris:
Gratis

Arrangør
Poul Ølsgård
Betalingsoverførsel:
Ingen

Varighed

Tilmeldingsfrist
Tirsdag, den 17. oktober
2017

Ca. 1 time
Tlf., kontaktperson
20 71 52 11

E-mail, kontaktperson
poul.oelsgaard@gmail.com

Fredag den 3. november, kl. 10:30. Gåtur nr. 285, Bondebyen og Sorgenfri Slotshave
Vi starter til ved Lyngby Station,
Ulrikkenborg Plads siden af
stationen.
Hvis vejret tillader det går vi langs
Lyngby Sø til Prinsessestien, forbi
Lottenborg og over i Sorgenfri
Slotshave.
Vi går tæt forbi Sorgenfri Slot
igennem Parken til Lyngby Kirke. Vi
gør et holdt i Kirken. Et smut rundt i
Bondebyen evt. stop til en kop kaffe
hos Frk. Friis. Tilbage til Lyngby
Station.
Vi kan krydre turen med lidt historie om de seværdigheder vi kommer forbi. Turen er kort ca. 5 km.
Mødested:
Lyngby Station
Ulrikkenborg Plads
Pris:
Gratis

Arrangør
Ole Mølgaard
Betalingsoverførsel:
Ingen

Varighed
Ca. 5 km
Tlf., kontaktperson
30 28 82 05

Tilmeldingsfrist
Ingen, bare kom!
E-mail, kontaktperson
giol@mail.dk

Mandag den 13. november, kl. 13.30. Klubmøde, Vinsmagning
Det er nu 14. gang at Werner Hansen holder foredrag om vine i
Seniorklubben NESA. Werner fylder 85 i år og ønsker, at slutte med dette
sidste foredrag.
Her vil han fortælle om spændende vine fra 8 forskellige lande.
Vinene, vi smager på, bliver leveret af COOP Danmark.
Til vinen er der flutes, og i pausen vil der være tapas med div. Pølser og
oste.
Der er begrænset tilmelding på 60 personer, så tilmeldingen er efter
”først til mølle” princippet.
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Husk, INGEN betaling, før du har modtaget en bekræftelse på din/jeres deltagelse.
Mødested:
Arrangør
Varighed
Tilmeldingsfrist
Stengård Kirkes Multisal
Knud Bender
Ca. 2 timer
Mandag, den 6. november
Pris:
Betalingsoverførsel: Tlf., kontaktperson
E-mail, kontaktperson
50 kr. pr. person
5507 - 6285 768 592
26 35 81 56
bender@adr.dk

Mandag den 27. november kl. 13:30, Julebanko
Traditionen tro holder vi igen i år julebanko.
Bemærk, at denne gang skal du tilmelde dig og betale
50 kr. Tilmeldingsprisen er for de første tre plader.
Yderligere plader kan naturligvis tilkøbes.
Knud har igen stillet sig tilrådighed som opråber, og
Poul Erik vil forsøge at være lidt kreativ med nye
præmier.
Vi håber, at se så mange medlemmer og ledsagere som mulig, så vi kan få en hyggelig eftermiddag.
Mødested:
Stengård Kirkes
Multisal
Pris:
50 kr. pr. deltager

Arrangør
Poul Erik Fach-Pedersen
Betalingsoverførsel:
5507 - 8110 018 585

Varighed
Ca. 2 timer
Tlf., kontaktperson
40 58 14 92

Onsdag, den 6. december kl. 11:00: Gåtur nr. 286, kl. 12:00: Julefrokost

Tilmeldingsfrist
Mandag, den 20. november
2017
E-mail, kontaktperson
pefachpedersen@gmail.com

Vi starter som vi plejer med en
lille gåtur.
Julefrokosten vil vi i år indtage
på Restaurant Sundby Sejl.

blandt andet vil høre om Sundby Sejlklub.

For dem der har interesse for
det, er der arrangeret en gåtur,
hvor vi mødes kl. 11:00 ved
restauranten. Vi vil gå en guidet
tur rundt i området hvor vi

KL. 12:00 mødes vi i restaurant Sundby Sejl, hvor bordets glæder vil byde på en traditionel julefrokost med
bl.a. sild, fiskefilet m/remoulade, varmrøget laks, tarteletter og varme retter m.m. Vi slutter frokosten med
kaffe og ris a la mande.
Der vil være én øl eller vand med i frokosten. Yderligere drikkevarer er for egen regning.
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Transportmuligheder:
 Metroen M2 i retning mod Lufthavnen. Stå af på Øresund St. Derefter en rask gang på ca. 520
meter til restauranten, eller
 Bus nr. 2A til Sundbyvester plads og derefter bus nr. 77 til Amager Strandvej 15. Derefter er der ca.
130 meters gåafstand til restauranten.
Husk, INGEN betaling, før du har modtaget en bekræftelse på din/jeres deltagelse.
Mødested:
Arrangør
Varighed
Tilmeldingsfrist
Restaurant Sundby Sejl
Kl. 11:00 gåtur
Tirsdag, den 28. november
Amager Strandvej 15
Lisbeth Petersen
Kl. 12:00 julefrokost
2017
2300 København S
Pris:
Betalingsoverførsel:
Tlf., kontaktperson
E-mail, kontaktperson
245 kr. pr. person
5507 - 8110 018 585
93 86 46 83
lisbp09@gmail.com
Kort visning: Gåturen fra metrostationen til restauranten
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