December 2017

Kære Seniorer - så er foråret 2018 snart på vej
og et nyt forårsprogram er klar
Seniorklubben er på vej mod et nyt "jubilæumsår". Foreningen kan i 2018 ”fejre” sit 35. år.
Mange nye medlemmer har vi – gennem tiden – sagt goddag til, og andre har forladt os.
Bestyrelsen har igen forsøgt, at skabe et varieret program ved både klubmøder og ture ud af ”kirken”.
Vi bliver rigtig glade for tip og ideer til både forårs- og efterårsprogrammer. Du er derfor meget
velkommen til at maile dine eventuelle forslag til Susanne Hvidsten på hvidsten@pedersen.mail.dk med
emne teksten ”Seniorklub ideer”. Det kan jo også godt være, at du har et ønske om, at vi gentager en
tidligere oplevelse - så gør vi da også gerne det. Vi kan dog ikke love noget om, hvorvidt ideen kan lade sig
gøre, bliver brugt eller hvornår den bliver brugt.

Kontingent betaling
Betalingen bedes foretaget efter generalforsamlingen den 12. februar og senest den 1. marts.
Kontingentet er 200,00 kr. pr. medlem, forudsat generalforsamlingens godkendelse.
Beløbet bedes indsat på konto: 5507-8110 018 585.

HUSK at skrive i tekstfeltet: Kontingent, ”dit for- og efternavn”
Alle klubmøder afholdes i Stengård Kirkes multisal, Triumfvej 2, 2800 Kongens Lyngby.
Informationerne kan også ses på vores nye hjemmeside www.seniorklubbennesa.dk. Bemærk, at
hjemmesiden har fået et nyt layout med sigte på, at der kan fyldes flere historiske og nutidige
informationer ind på siden. Idéer hertil er meget velkomne.
På vegne af bestyrelsen ønskes du og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Håber vi ses mange gange i foråret.
Allan Petersen
Formand

OBS TILMELDINGER!
For at være sikre på at alle har modtaget programmet, kan tilmeldinger først foretages fra
tirsdag den 2. januar 2018.
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Forårsprogram 2018
Mandag den 8. januar, kl. 13:30. Klubmøde: Brøndby
Venner og samarbejdspartnere Kjeld Rasmussen, tidligere
borgmester i Brøndby og Per Bjerregaard, tidligere formand for
Brøndby IF, kommer og fortæller om det Brøndby de to
markante herrer var med til at forme.
De har kendt hinanden i over 40 år, siden Per i 1973 afløste
Kjeld som formand for Brøndby IF.
De fortæller om Brøndby som by og Brøndby IF som
fodboldklub, om deres venskab og samarbejde. De fortæller
om de mange heldige omstændigheder, der har spillet ind og
gjort byen og fodboldklubben til det den er i dag.
Denne historie er også fortællingen om, at sporten for eksempel har gjort en forskel i Brøndby Strand.
Mødested:
Stengård Kirkes multisal
Pris:
Gratis

Arrangør
Lisbeth Petersen
Betalingsoverførsel:
Ingen

Varighed
Ca. 2 timer
Tlf., kontaktperson
9386 4683

Tilmeldingsfrist
Ingen, bare kom!
E-mail, kontaktperson
lisbp09gmail.com

Tirsdag den 30. januar, kl. 11:00. Rundvisning på Glyptoteket
Vi har bestilt en
rundvisning på Ny
Carlsberg Glyptoteket.
Tirsdag er valgt, da
der er gratis entre.
Klubben betaler for
rundvisningen.
På denne rundvisning
fortælles om
Ægyptens verden.
Ramses II,
Tutankhamon, Akhenaton og Nefertiti er kun et udvalg af de legendariske gamle ægyptere, som man kan
stifte bekendtskab med i den ægyptiske samling. Udstillingen rummer mere end 300 værker, der stammer
fra en periode på mere end 3.000 år. Denne lange tidsperiode gør det muligt både at se udviklingen af den
ægyptiske kunst og hovedværker fra hver periode. Fra monumentale skulpturer og dele af arkitektur til de
mange ægyptiske guders verden og de magiske hieroglyffer. Og selvfølgelig også de både skræmmende og
dragende mumier.
Museet åbner kl. 11 og omvisning starter kl 11.15, v/Carls Bar til venstre for nedgangen til Vinterhaven.
Der er garderobe i kælderen.

Husk tilmelding. Max. deltagerantal er 30 personer.
Mødested:
Glyptoteket
Dantes Plads 7
1556 København V
Pris:
Gratis

Arrangør
Poul Ølsgaard
Betalingsoverførsel:
Ingen

Varighed
Ca. 1 time
Tlf., kontaktperson
2071 5211

Tilmeldingsfrist
Senest 23. januar
E-mail, kontaktperson
poul.oelsgaard@gmail.com
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Mandag den 12. februar, kl. 13:30. Generalforsamling med underholdning
Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, uændret kontingent 200 kr.
5. Indkomne forslag
5.1. Efter at DONG Energy har skiftet navn til Ørsted forslår bestyrelsen en tilføjelse til punktet
”Medlemmer” som følger:
Som medlem kan optages medarbejdere, som er pensioneret eller gået på efterløn fra
NESA/DONG Energy/Ørsted. Efterlevende ægtefælle/samlever kan fortsætte som medlem. Som
medarbejder regnes også personer der har haft en flerårig ansættelse ved NESA/DONG
Energy/Ørsted, men hvor deres fratrædelse er sket fra et andet selskab. Bestyrelsen kan i enhver
henseende godkende/nægte optagelse af et nyt medlem
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
Formand Allan Petersen – villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem Ole Huusfeldt – villig til genvalg
Suppleant Poul Ølsgaard – ikke villig til genvalg
7. Valg af revisor.
På valg er:
Revisor Annette Nagel – villig til genvalg
Revisor Suppleant Jørgen Skovmose – ikke villig til genvalg
8. Eventuelt.
Indkomne forslag: Nye forslag skal være formanden i hænde senes den 15. januar.
Efter generalforsamlingen er der musikalsk underholdning ved Byggerbanden
Byggerbanden skriver
om sig selv:
”Fra den tidlige start
har vi musikalsk haft
vores rødder i irsk
folkemusik (Dubliners,
McCalmans o.l.) og da
det fra starten har
været en fast regel, at
vi kun synger på dansk,
har det naturligvis
været ”De gyldne
løver”, der har været
vores udgangspunkt.
Gennem årene er det også blevet til lidt Kim Larsen, Lars Lilholt, Björn Afselius m.m. og de seneste år er det
også blevet til egne kompositioner.
Mødested:
Stengård Kirkes multisal
Pris:
Gratis

Arrangør
Allan Petersen
Betalingsoverførsel:
Ingen

Varighed
Ca. 2 timer
Tlf., kontaktperson
4272 7005

Tilmeldingsfrist
Ingen, bare kom!
E-mail, kontaktperson
allanp92a@outlook.dk
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Tirsdag den 27. februar kl. 10:50. Rundvisning i Det Kongelige Festkøkken
I kælderen under Christiansborg ligger det store festkøkken.
Under rundvisningen
kommer besøgende
bag kulissen til de
kongelige tafler før og
nu. Rundviseren
fortæller om
tilberedning og
servering af kongelig
mad gennem tiderne.
Festkøkkenet har en
af Europas største og
fineste samlinger af
kobberkøkkentøj.

Max. antal deltagere er 30 personer, så tilmeldingen er efter ”først til mølle” princippet.
Husk, INGEN betaling, før du har modtaget en bekræftelse på din/jeres deltagelse.
Skriv i tekstfeltet: Christiansborg, ”dit for- og efternavn”. Betalingsfrist 19. februar
Mødested:
Christiansborg
Ridebane 27
1218 København K
Pris:
40 kr.

Arrangør

Varighed

Knud Bender
Betalingsoverførsel:
5507 6285 768 592

Ca. 45 min.
Tlf., kontaktperson
2635 8156

Tilmeldingsfrist
Senest den 16. februar
E-mail, kontaktperson
bender@adr.dk

Mandag den 12. marts kl. 13:30. Klubmøde: Nordisk Fjer
Her kan du møde manden, der afslørede årtiers største
erhvervsskandale - og selv havnede i fængsel for det.
Anders Vejrup, der er tidligere direktør i Nordisk Fjer fortæller
om virksomhedens spektakulære sammenbrud i 1990. Det var
en erhvervsskandale af de helt store, da den hæderkronede
virksomhed Nordisk Fjer i 1990 pludselig kollapsede og det
viste sig, at koncernens vækst og hele økonomi op igennem
80’erne var bygget på svindel og bedrag. 4.700 mennesker
mistede jobbet. Kreditorer og aktionærer tabte cirka 4 mia.
kroner. Bag svindlen stod firmaets bestyrelsesformand og
stærke mand gennem 20 år, Johannes Petersen.
Afsløringen af Johannes Petersen skete, da Anders Vejrup havde fået nok og gik til virksomhedens bank og
største kreditor, Unibank. Vejrup var dengang 38 år og var kort tid forinden blevet indsat som
administrerende direktør for Nordisk Fjer af Johannes Petersen, der troede Vejrup ville være hans villige
stik-i- rend-dreng. Vejrup nåede da også at gøre sig medskyldig i Johannes Petersens svindel, før sandheden
gik op for ham og han som Danmarks første whistleblower trak tæppet væk under Johannes Petersen. Det
kostede Anders Vejrup et fængselsophold i Horserød.
Anders Vejrup fortæller, levende og engageret svindelhistorien om Johannes Petersen og hans egen andel i
den. Hvordan kunne det lade sig gøre i mere end 20 år for Johannes Petersen at holde koncernens
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katastrofale økonomiske stilling skjult og fremstå som en endog meget respekteret skikkelse i dansk
erhvervsliv?
Anders Vejrup tager os med på en tur rundt i Nordisk Fjer Universet og vi møder Solkongen Johannes
Petersen og alle de andre, der gjorde svindelen mulig: Efterretningschefen, Rigsforstanderen,
Rivieramanden, Mørkets Fyrste, Tryllekunstneren, Cowboy John, Panama Kongen og Fakturakongen.
Mødested:
Stengård Kirkes multisal
Pris:
Gratis

Arrangør
Poul Erik
Fach-Pedersen
Betalingsoverførsel:
Ingen

Varighed
Ca. 2 timer
Tlf., kontaktperson
4058 1492

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

Tirsdag den 20. marts kl. 10:30. Gåtur i Mindelunden og Ryvangen naturpark samt evt. frokost
På denne rundvisning hører vi
om stedets historie, hvor
blandt andre flere kendte
modstandsfolk er blevet
henrettet og begravet.
Derudover er der mulighed for
at blive klogere på nogle af de
skæbner, som var med til at
præge den danske modstandskamp under Anden verdenskrig.
Det er muligt at stille spørgsmål
undervejs på rundvisningen.
Mindelundens hovedindgang med portal udført er af professor Kaj Gottlob, www.mindelundenryvangen.dk

For egen betaling, vil der være mulighed for en frokost på Restaurant & Værtshus Sankt Peder,
Sankt Peders vej 2, 2900 Hellerup, tilmelding nødvendig af hensyn til bordbestilling.
Se menu kort på www.sankt-peder.dk
Mindelunden er beliggende i det tidligere militære øvelsesterræn for Ingeniørkasernen i Ryvangen i
Hellerup.
Parkering: Mindelundens P-plads ligger på Major Anders Lassens Vej, en sidevej til Tuborgvej.

Husk tilmelding til henholdsvis
Rundvisning: Max. deltagerantal er 20 personer.
Frokost: Tilmelding er nødvendig af hensyn til bordbestilling.
Mødested:
Mindelunden
Tuborgvej 33
2900 Hellerup
Pris:
Gratis

Arrangør
Ole Huusfelt
Betalingsoverførsel:
Ingen

Varighed
Tur ca. 1-1½ time
Tlf., kontaktperson
2259 2407

Tilmeldingsfrist
Senest 12. marts
E-mail, kontaktperson
ohuusfelt@gmail.com
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Mandag den 9. april kl. 13.30. Klubmøde: En vaskeægte (pensioneret) Bodyguard
Filmen ”Bodyguard” med Kevin Coster (samt Whitney Houston) er jo
kendt af mange af os, men hvordan foregår arbejdet i virkeligheden?
Vi har fået en ”vaskeægte” bodyguard - Wilhelm G. Jensen, der er
pensioneret kriminalassistent med 42 års tjeneste i Københavns Politi –
heraf de 18 år som livvagt, til at komme og fortælle om sit spændende
liv, der bl.a. omfattede besøg af:
Paven, George Bush, Desmond Tutu, konger, dronninger og mange
andre….
Wilhelm G. Jensen vil endvidere fortælle om livvagtuddannelsen,
udvælgelse af egnede politifolk, og hvem der kan være mål – og hvem er
fjenden?

Mødested:
Stengård Kirkes
multisal
Pris:
Gratis

Arrangør
Poul Erik
Fach-Pedersen
Betalingsoverførsel:
Ingen

Varighed
ca. 2 timer
Tlf., kontaktperson
4058 1492

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

Fredag den 20. april kl. 10.30, Chr. Winthers Sti og Vaserne Gåtur nr. 284
Denne tur var også planlagt til
den 4. oktober 2017, den
gentages, da tilslutningen på
grund af dårligt vejr var meget
lille.
Vi starter ved 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 der nu
hedder 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 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,
Vejlesø siden
Pris:
Gratis

Arrangør
Hans Clemmensen
Betalingsoverførsel:
Ingen

Varighed
Ca. 5-6 km
Tlf., kontaktperson
9386 4683

Tilmeldingsfrist
Ingen, bare kom!
E-mail, kontaktperson
lisbp09@gmail.com
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Onsdag den 2. maj kl. 10:00, Rundvisning i Landbohøjskolens have og historiske bygninger
Den guidet rundvisningen har både et historisk, kulturelt og botanisk indhold og
er derfor langt mere end en haverundvisning. Vi går i inder gården til Bindesbøls
gamle hovedbygning og ser ind i Festauditoriet, der kaldes Nordeuropas
smukkeste auditorium. I skulpturhaven kigger vi på Pontus Kjerrmans små
havenymfer, og Bjørn Nørgaards kunstværk ”Biologisk Mangfoldighed”. I haven
krydser vi rundt på de små stier og hører, når der er en god fortælling. Vi
besøger rosenhaven med både moderne og historiske roser.
Efter rundvisning evt.
frokost for egen regning.
I den vestlige del af Landbohøjskolens have ligger en
lille oase af landlig idyl i byen, Cafe Væksthuset,
indrettet i et drivhus med udsigt til grønne bede og
skønne blomster. Her er der mulighed for at købe en
kop kaffe, sandwich, salattallerkener og dagens supper.

Husk, INGEN betaling, før du har modtaget en bekræftelse på din/jeres deltagelse.
Skriv i tekstfeltet: Landbohøj, ”dit for og efternavn”. Betalingsfrist 25. april
Mødested:
Bülowsvej 17
1870 Frederiksberg
Pris:
60 kr. pr. person

Arrangør
Lisbeth Petersen
Betalingsoverførsel:
5507 8110 018 585

Varighed

Tilmeldingsfrist

Ca. 1 time 45 min
Tlf., kontaktperson
9386 4683

23. april
E-mail, kontaktperson
lisbp@gmail.com

Mandag den 14. maj, kl. 13:30. Klubmøde:
Tricktyveri – hvad kan vi gøre for at undgå det!
Politiassistent Lisbeth Hohwü fra Info-Gruppen i Den Kriminalpræventive
Sektion hos Københavns Politi kommer og giver gode råd om tricktyveri
og indbrud.
Hvordan vi sikrer os, hvordan forholder vi os til disse hændelser.

Mødested:
Stengård Kirkes
multisal
Pris:
Gratis

Arrangør

Varighed

Susanne Hvidsten
Betalingsoverførsel:
Ingen

Ca. 2 timer
Tlf., kontaktperson
2165 6583

Tilmeldingsfrist
Ingen, bare kom!
E-mail, kontaktperson
hvidsten@pedersen.mail.dk
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Onsdag den 16. maj 2018, kl. 20:00. Cirkusrevyen 2018
Også i år er det lykkedes os at få 90
billetter til den sidste forpremiere
på årets Cirkusrevy.
I forhold til besætningen fra sidste
år er der kun en enkelt udskiftning
idet Lise Båstrup har valgt at holde
pause, og er erstattet af Amalie
Dollerup der jo er kendt fra bl.a.
”Badehotellet”. Det bliver
spændende at se, om Amalie
Dollerup kan løfte arven efter
naturtalentet Lise Båstrup.
Men som sædvanligt bliver det en forestilling med humor, spiddende samfundssatire, sang, dans og glad
musik i teltet på Dyrehavsbakken.
Billet prisen er i år 305,00 kr. pr. stk. hvilket, inkl. gebyr, er ca. 2/3 af normalprisen.
Billetterne kan bestilles fra tirsdag den 2. januar 2018 – 15. januar 2018 og tildeles efter først til mølleprincippet.
Bestillinger sendes pr. mail til pefachpedersen@gmail.com, på SMS eller tlf. 4058 1492 efter kl. 10:00.
I første omgang må vi, lige som sidste år, begrænse billetsalget til maks. 2 billetter pr. medlem, for at sikre
at så mange medlemmer som muligt kan få glæde at tilbuddet.
Ønsker du mere end to billetter kan de bestilles efter den 16. januar 2018 og til der er udsolgt.

Husk, INGEN betaling, før du har modtaget en bekræftelse på din/jeres deltagelse.
Skriv i tekstfeltet: Cirkusrevy, ”dit for- og efternavn”. Betalingsfrist 01. februar
Mødested:
Cirkusrevyen
Pris:
305 kr. pr. stk.

Arrangør
Poul Erik FachPedersen
Betalingsoverførsel:
5507 8110 018 585

Varighed
2½ time inkl. pause
Tlf., kontaktperson
4058 1492

Tilmeldingsfrist
1 eller 2 billetter
fra 2.1. – 15.1.2018
Ekstra billetter
fra den 16.01. – til udsolgt
E-mail, kontaktperson
pefachpedersen@gmail.com

Mandag den 28. maj, kl.07:00. Bustur til Samsø inkl. guide
Vi har i samarbejde med Ørslev Rejser
fået sammensat et spændende dagsprogram.
Efter opsamling ved Stengård Kirke
kører vi til Kalundborg, hvorfra vi sejler
med færgen til Samsø.
Efter ankomsten skal vi en tur rundt på
syd øen, hvor vi bl.a. kommer forbi
Brattingborg Slot.
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Vi besøger Samsø Gårdbutik. Ved siden af gårdbutikken ligger butikken Baghuset og overfor ligger Galleri
18, hvor man kan se værker af Grethe Henriksen og Lasse Weimann.
På restaurant Perlen i Sælvig skal vi
nyde en udsøgt to retters frokost.
Drikkevare er for egen regning.
Efter frokosten kører vi en rundtur
på nord øen, hvor vi kommer
igennem flere af øens 22
landsbyer.
I Nordby gør vi stop, så man på
egen hånd kan nyde de gamle huse
og gadekæret.
Vi slutter dagen på Samsø i Ballen, hvor der igen er tid på egen hånd til bl.a., at gå tur i lystbådehavnen og
besøge den gamle butik ”Smage på øen”.
Herefter kører bussen retur til færgen. Vi er tilbage ved Stengård Kirke ca. kl. 18:30.
Bemærk vigtige ting!
1. Det er ikke tilladt at parkere på kirkens område denne dag.
2. Bussen kører præcis kl. 07:00.

Max. antal deltagere er 50 personer, så tilmeldingen er efter ”først til mølle” princippet.
Husk, INGEN betaling, før du har modtaget en bekræftelse på din/jeres deltagelse.
Skriv i tekstfeltet: Bus Samsø, ”dit for- og efternavn”. Betalingsfrist 23. maj
Mødested:
v/Stengård Kirke
Pris:
350 kr. for medlem
450 kr. for en ledsager

Arrangør
Knud Bender
Betalingsoverførsel:
5507 6285 768 592

Varighed
Kl. 07:00 til ca. 18:30
Tlf., kontaktperson
2635 8156

Tilmeldingsfrist
Senest den 21. maj
E-mail, kontaktperson
bender@adr.dk

Mandag den 11. juni, kl. 11.00, Rundvisning/gåtur på Christiania
Vi får en guidet rundvisning på
Christiania. Rundvisningen varer
lidt under 2 timer og begynder
normalt med en halv times
foredrag, efterfulgt af en gåtur
rundt på området. Praktiske
forhold kan gøre, at der ændres på
rækkefølgen, eller at foredraget
holdes undervejs.
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Mødestedet for rundvisning er Gallopperiet, et
kunstgalleri beliggende i Loppebygningen 2.tv. i
samme opgang som restaurant SpiseLoppen.
Loppebygningen er den meget lange bygning, der
ligger lige til højre for Christianias hovedindgang, når
man kommer fra Prinsessegade.
For egen betaling, vil der efterfølgende være
mulighed for frokost på Ravelinen, Torvegade 79,
Christianshavn, 1400 København.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til
bordbestilling.
Se menu kort på www.ravelinen.dk

Husk, INGEN betaling, før du har modtaget en bekræftelse på din/jeres deltagelse.
Skriv i tekstfeltet: Christiania, ”dit for- og efternavn”. Betalingsfrist 5. juni
Mødested:
Gallopperiet,
hovedindgangen ved
Prinsessegade
Pris:
55 kr.

Arrangør
Lisbeth Petersen
Betalingsoverførsel:
5507 8110 018 585

Varighed
Ca. 2 timer
Tlf., kontaktperson
9386 4683

Tilmeldingsfrist
Senest den 31. maj
E-mail, kontaktperson
lisbp09@gmail.com

Og så er det forår gået, bestyrelsen ønsker alle en god sommer!
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