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Efterårsprogram 2022 
 
 
Kære Seniorer, 
Endelig kan bestyrelsen levere et næsten normalt efterårsprogram. Efter nogle rodede år, med 
pandemier, og mangel på mødelokale til afholdelse af vores klubmøder, så kan vi nu love, at sigtet 
er, et normalt program. 
 
Vi håber, at programmet vil blive modtaget med glæde og at vi ser rigtig mange af jer til de 
kommende arrangementer. 
 
Rigtig god læsning og vel mødt! 
 
 
Aktivitesoversigt 

Dato Aktivitet Formål 
24.08.2022 Bustur Besøge Hven 

12.09.2022 Klubmøde Foredrag 

28.09.2023 Gåtur Den Gule By Centralværkstederne 

10.10.2022 Klubmøde Vinsmagning 

24.10.2022 Gåtur Broturen baglæns 

07.11.2022 Klubmøde Foredrag 

21.11.2022 Klubmøde Julebanko 

01.12.2022 Bustur Besøge Den Gamle By i Århus 

18.01.2023 Socialt arrangement Gåtur og Julefrokost 

10.05.2023 RESERVER Forpremierer Cirkusrevyen 

 
 
 
 
 
Det er der vist ikke så mange der kan 
huske? 
 
 
 
 
 
 

På vegne af bestyrelsen og vores gåturs arrangører 
Allan Petersen 

Formand
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Onsdag, den 24. august 2022, kl. 07:30. Bustur til Hven i Sverige 
 
Afgang kl. 07:45 
Lyngby Turistfart henter os i Teknikerbyen og kører os til Landskrona via Helsingør-Helsingborg færgen. 
Under vejs vil vi få et lille morgenkomplet med kaffe/the. Bussen kører kl. 07:45. På det tidspunkt skal alle 
være registret inden indstigning og alle skal sidde på deres pladser. 
I Landskrona bliver vi sat af ved færgelejet til Ven, som det hedder på svensk, ca. kl. 09:45.  
Ca. kl. 10:30 
Ankommer vi til Hven, hvor vi bliver hentet af en bus, som vil transportere os rundt på øen. På turen rundt 
vil vi få en guidet tur i Tycho Brahe museet og observatoriet og slutter med en guidet tur i Sankt Ibbs kirke 
Ca. kl. 13:00 
Frokost inkl. 1 glas vin eller lokal øl. 
Kl. 15:30 
Vil Lyngby Turistfart hente os ved færgelejet i Landskrona 
og køre os tilbage til Teknikerbyen i Virum, hvor vi 
ankommer ca. kl. 17:30. Prisen for arrangementet er alt 
inklusive. Ledsagerprisen = kostpris. 
 
Fakta om øen Hven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vigtigt! 

1) Bemærk tilmeldingsfristen! 

2) Husk pas/kørekort og mød til tiden og gerne før. Bussen venter ikke. 

3) Husk, INGEN betaling, før du har modtaget en bekræftelse på din/jeres deltagelse. Skriv i 

tekstfeltet ”Hven, dit/jeres for- og efternavn”. 

Mødested Arrangør Varighed Senest tilbagemelding 

Andel Energi A/S 
Teknikerbyen 25 
2830 Virum 

 
Per Kock-Jensen 

 
Ca. 10 timer 

…og betalingsfrist: Fredag, 
den 5. august 2022 

Pris pr. person Betalingsoverførsel Tlf. kontaktperson E-mail kontaktperson 
Medlem 285,00 kr. 
Ledsager 785,00 kr. 

 
5507 6285 768 592 

 
22 18 03 74 

 
perkockjensen@gmail.com 

Øen er cirka 4,5 kilometer lang og op til 2,4 kilometer bred, og den har et areal på 7,5 

kvadratkilometer. Hven har omkring 360 indbyggere og ligger cirka 4,5 kilometer fra Skånes 

fastland og 7,5 kilometer fra Sjælland. 

Der er tre mindre bebyggelser ved kysten: Bäckviken, Norreborg og Kyrkbacken, og ved disse 

er der også havne og sandstrande. I Kyrkbacken står kirken Sankt Ibb.  

Oprindelig hørte Hven til Sjælland, Birkerød Sogn og Kronborg Len, men i 1654 blev den 

tilført Helsingborg Len. Hven var dansk frem til 1660, men blev svensk i forbindelse 

med Freden i København. I dag hører øen under Landskrona Len. 

På Hven havde astronomen Tycho Brahe sine observatorier på slottet Uranienborg og 

observatoriet Stjerneborg. 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A6lland
https://da.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A6lland
https://da.wikipedia.org/wiki/Birker%C3%B8d_Sogn
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Kronborg_Len&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/1654
https://da.wikipedia.org/wiki/Helsingborg_Len
https://da.wikipedia.org/wiki/Freden_i_K%C3%B8benhavn
https://da.wikipedia.org/wiki/Tycho_Brahe
https://da.wikipedia.org/wiki/Uranienborg
https://da.wikipedia.org/wiki/Stjerneborg
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Mandag, den 12. september 2022, kl. 13:30. Klubmøde – Et foredrag om kampen mod tyskerne 
og Slædepatruljen Sirius 
 
Tidligere chef for Siriuspatruljen Rasmus Rohde har i 
sammenlagt fire år opholdt sig i Nordøstgrønland og rejst 
tusindvis af kilometer med hundeslæde, båd og fly langs 
kysterne. Han vil med spændende fortællinger, billeder, 
filmsekvenser og anekdoter fortæller om slædepatruljens 
hverdag på en af de mest særprægede arbejdspladser i det 
danske rigsfællesskab. 
I 1931 besatte norske pelsjægere dele af Nordøstgrønland, og 
denne del af kongeriet blev for alvor et varmt emne. Ti år 
senere forsøgte den tyske krigsmaskine at oprette 
vejrstationer langs kysten. Dette blev dog forpurret af den 
nordøstgrønlandske slædepatrulje. I dag patruljerer 
slædehundepatruljen Sirius langs områdets kyster. 
 
Fakta om Slædepatruljen Sirius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mødested Arrangør Varighed Senest tilbagemelding 
Andel Energi A/S 
Teknikerbyen 25 
2830 Virum 

 
Allan Petersen 

 
Ca. 2 1/2 time 

Onsdag, 
den 7. september 2022 

Pris pr. person Betalingsoverførsel Tlf. kontaktperson E-mail kontaktperson 

Gratis Ingen 42 72 70 05 ap.privat@outlook.dk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Slædepatruljen Sirius blev oprettet i 1950. 

• Slædepatruljen er tilstedeværende i den ubeboede Grønlandske Nationalpark, der dækker hele 
Nordgrønland. 

• Formålet med patruljeringen er, at opretholde den danske suverenitet. 

• Patruljen er hjemmehørende under Søværnets Arktiske Kommando, Kongeriget Danmark. 

• Patruljen har 14 ansatte. 
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Onsdag, den 28. september 2022, kl. 10:00. Gåtur – gennem det gamle og nye København 
 
En gåtur omkring DSBs store areal ved Centralværkstederne mellem Hovedbanen og Enghavevej, 
Ingerslevsgade og Kalvebod Brygge. 
 
Vi mødes ud for Sydhavn Station, hvorefter vi går til tunnelen der fører til Enghavevej til ”Kineserbyen”. 
 
Derfra går vi via Ingerslevsgade til Dybbøls Bro og over til Kalvebod Brygge. Vi passerer her en masse 
spændende byggerier, og på grunden hvor den gamle postterminal lå, er etableret et nyt hovedsæde til 
Danske Bank populært kaldet ”Møntvaskeriet”. På et af de nye rekreative områder, tager vi på sædvanligvis 
en lille pause. 
 
Efter at have oplevet dette område ”in spe”, går vandreturen videre mod den kendte Palads bygning hvor 
der blandt andet er planer om at overdække banegraven og bygge højhuse oven på området. 
 
Efter endt gåtur er der nok tid til en bid brød. Hvis nogen er interesseret (husk også denne tilmelding), går 
vi til Café Vivaldi, Axeltorv 1, 1609 København V. Eventuel spisning er for egen regning. Her kan du også 
bruge Forbrugsforeningen som betalingsmiddel. 
 
Fakta om DSBs Centralværksteder 
 
 
 
Fremtidens togdrift bliver elektrisk og for at gøre DSB klar til fremtidens togdrift og konkurrence, har DSB 
besluttet at flytte lokomotivværkstedet fra det centrale København til Næstved. 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærk: Gåturen er ikke egnet for gangbesværede 
 

Mødested Arrangør Varighed Senest tilbagemelding 

Ud for Sydhavn 
Station, Ernst Kapers 
Vej 1, 2450 
København S 

 
Poul Erik Fach-

Pedersen 

 
Ca. 2 - 3 timer 

Onsdag den 21. september 
2022 

Spisning: Af hensyn til 
bordbooking 

Pris pr. person Betalingsoverførsel Tlf. kontaktperson E-mail kontaktperson 

Gratis 
Spisning er for egen 
regning. 

 
Ingen 

 
40 58 14 92 

 
pefachpedersen@gmail.com 

 

 

 

 

• Centralværkstedet har i mere end 100 år (1909) været en del af rygraden i DSBs togdrift. 
Årsagen til, at værkstedet flyttes er, at trafikåren til Københavns Hovedbanegård er presset 
logistisk. 

• I forbindelse med opførelse af Centralværkstederne byggede DSB 33 lejelejligheder, som er 
opført i en Nyboder stil. Bebyggelsen kaldes ”kineserbyen” på grund af farven. 

• Lejlighederne blev opført som tjenesteboliger. I 2003 blev bopælspligten ophævet. 
Lejlighederne er nu solgt samlet til en investor. 

• Driften i værkstederne på Otto Busses Vej opretholdes indtil alle de dieseldrevne lokomotiver 
er udfaset af togdriften i Danmark. 

• Et nyt Centralværksted etableres i Næstved. Flytningen forventes at ske gradvist og afsluttet i 
2025. Et lignende værksted etableres i Århus. 

mailto:pefachpedersen@gmail.com
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Mandag, den 10. oktober 2022, kl. 13:30. Klubmøde – Vinsmagning 
 
 
Efter snart mange år er interessen blandt 
medlemmerne ikke blevet mindre for 
vinsmagningsarrangementerne. 
 
COOP har tidligere haft succes med at 
underholde vores medlemmer med gode vine. 
Nu prøver vi igen. Denne gang kommer vores 
vinspecialist fra Ørholm Brugs. 
 
Annie Smith har forsøgt at finde på nye 
fokusområder. 
 
Vi skal smage på; 

• fire rødvine 

• to hvidvine og 

• en portvin. 
 
Hertil har vi bestilt nogle pæne store sandwich 
fra Johnnys køkken, så vi kan få renset ganen. 
 
 
 
Vigtigt: 
Husk, INGEN betaling, før du har modtaget en bekræftelse på din/jeres deltagelse. Skriv i tekstfeltet 
”Vinsmagning, dit/jeres for- og efternavn”. 
 

Mødested Arrangør Varighed Senest tilbagemelding 

Andel Energi A/S 
Teknikerbyen 25 
2830 Virum 

 
Annie Smith 

 
Ca. 2 1/2 time 

…og betalingsfrist: 
Mandag, 

den 3. oktober 2022 
Pris pr. person Betalingsoverførsel Tlf. kontaktperson E-mail kontaktperson 

Medlem 100 kr. 
Ledsager 150 kr. 
 

 
5507 6285 768 592 

 
42 40 23 01 

 
Anniesafi2301@gmail.com 
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Mandag, den 24. oktober 2022, kl. 10:00. Gåtur – ”Broturen baglæns” – En gåtur i Københavns 
Havn, version II 
 

Københavns Havn er i rivende udvikling. Nye områder 
dukker op og der opføres nye broer. Dog er er vi ikke nået 
så langt endnu, som vist på dette billede, men for at 
opleve hvad der er sket inden for de sidste par år, har vi 
valgt en ny bro-tur version II. 
 
Vores gåtur-venner Palle og Bjarne har tilbudt at 
planlægge en ny version af broturen som de have succes 
med for nogle få år siden. 
 
 
 
 

Vi mødes på Rådhuspladsen i København ved 
Lurblæserne. 
 
Herfra går vi ad Vester Voldgade mod den nye Lille 
lange bro. Over på den anden side til venstre mod 
Cirkel broen, og drejer til højre langs Christians 
havns kanal. Videre ad Ovengaden neden Vandet, 
og ud mod de nye inderhavns broer. Går over broen 
mod Nyhavn. Herefter kan vi gå på den pæne side 
af Nyhavn, eller den anden side. Turen slutter ved 
Metroen på Kongens Nytorv.  
Håber kun på godt vejr. 
 
Turen er ca. 3,5 km så næsten alle bør kunne 
deltage. 
 
 
 
 

Mødested Arrangør Varighed Senest tilbagemelding 

Ved Lurblæserne 
Rådhuspladsen 
København 

Palle Madsen 
Bjarne Mortensen 

 
Ca. 2 1/2 time 

Mandag, 
den 17. oktober 2022 

Pris pr. person Betalingsoverførsel Tlf. kontaktperson E-mail kontaktperson 

 
Gratis 
 

 
Ingen 

42 44 10 44 
28 83 07 76 

pallejytte@sbjhuse.dk 
abm.gf@youmail.dk 
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Mandag, den 7. november 2022, kl. 13:30. Klubmøde – Et foredrag om Horserødlejrens historie 
 
I foråret var dette program på dagsorden men 
desværre måtte det aflyses. Nu sætter vi foredraget 
på plakaten igen. Vi taler om Horserødlejrens 
historie fra 1917 til 2022. 
 
Horserødlejren har indtaget en vigtig og central rolle 
i Danmarkshistorien gennem mere end 100 år. 
Lejren trækkertråde helt tilbage til 1. verdenskrig og 

spillede også en central rolle under 2. 
verdenskrig. 
 
Anders Wejrup (billedet) har lovet at 
bringe os ”ind i barakkerne”, krydret 
med beretninger fra fanger i det åbne 
fængsel – på godt og ondt. 
 
Fakta om Horserødlejren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lejren har huset mange ”prominente” personligheder. I nyere tid blandt andet Mogens Glistrup og Peter 
Brixtofte. I kvindefængselsdelen har blandt andet Jannie Ree og Linse Kessler afsonet. 
 
Anders Wejrup åbner op for en diskussion om, hvorvidt ”åbne fængsler” har en fremtid i det danske 
strafferetssystem og kommer med en uddybning af – hvor vi er på vej hen? 
 

Mødested Arrangør Varighed Senest tilbagemelding 
Andel Energi A/S 
Teknikerbyen 25 
2830 Virum 

Poul Erik Fach-
Pedersen 

 
Ca. 2 timer 

Mandag, 
den 1. november 2022 

Pris pr. person Betalingsoverførsel Tlf. kontaktperson E-mail kontaktperson 

Gratis Ingen 40 58 14 92 pefachpedersen@gmail.com 

 

 

 

• 1917 blev lejren oprettet som krigsfangelejr. Den 1. maj 1917 ankom 150 russiske krigsfanger 
fra Tyskland, primært syge fanger. Tilsammen har der været interneret 2.300 russiske 
krigsfanger. 

• 1918 blev lejren anvendt til indkvartering af russiske flygtninge. 

• 1920-1940 blev lejren anvendt til svagbørnskoloni. 

• 1941 (22. juni) blev de arresterede kommunister interneret i lejren. Senere ankom 
modstandsfolk og jøder. 

• 1946 Lejren blev omdannet til Statsfængsel beregnet for 221 indsatte. Der var både en åben og 
en lukket afdeling. 
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Mandag, den 21. november 2022, kl. 13:30. Klubmøde – Julebanko 
 
Igen i år skal vi spille banko. Tilslutningen er ofte så stor, at vi til tider har måtte begrænse tilmeldingerne, 
men det håber vi ikke at vi bliver nødt til i år. 
 
 
Fakta om Bingo – banko. Hvad er forskellen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi spiller Banko! 
 
Vi spiller 6 spil. I 6. spil er hovedgevinsten, som den har været de sidste mange år, en ”købmandskurv” med 
alt godt til julen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigtigt: 

Husk, INGEN betaling, før du har modtaget en bekræftelse på din/jeres deltagelse. Skriv i 

tekstfeltet ”Banko, dit/jeres for- og efternavn”. 
 

Mødested Arrangør Varighed Senest tilbagemelding 

Andel Energi A/S 
Teknikerbyen 25 
2830 Virum 

Poul Erik Fach-
Pedersen 

 
Ca. 2 – 3 timer 

Mandag, 
den 14. november 2022 

Pris pr. person Betalingsoverførsel Tlf. kontaktperson E-mail kontaktperson 

• Pris pr. person 60 kr. 

• Ekstra plader 15 kr. 

stk. 

• Forud for 6. spil 

sælges ekstraplader 

for 5 kr. stk. 

Beløbet betales på 
stedet og helst i 

Dronningens mønt 

40 58 14 92 pefachpedersen@gmail.com 

 

• I banko benyttes 90 kugler – i bingo benyttes 75 kugler 

• Bankopladen har 3 rækker – Bingopladen har 5 rækker 

• I banko vinder du på lodrette rækker 

• I bingo vinder du både på lodrette og vandrette rækker 

• I banko er der 3 rækker med gevinster 

• I bingo er der 5 rækker med gevinster 
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Torsdag, den 1. december 2022, kl. 06:45. Bustur til Den Gamle By i Århus 
 

Dette er en tilbagevendende udstilling som etableres 
hvert år fra medio november til ultimo december. 
Udstillingen i de brostensbelagte gader, er ekstrem 
hyggelig og den viser Danmarks 400-årige julehistorie. 
 
 

 
Afgang kl. 07:00 
Fladså Turist henter os i Teknikerbyen og kører 
os til Århus via Fyn. Undervejs serveres der 
kaffe og 2 x rundstykker i bussen. Bussen kører 
kl. 7. På det tidspunkt skal alle være registret 
inden indstigning og alle skal sidde på deres pladser. 
Ca. kl. 11:00 
Vi ankommer sidst på formiddagen til Den Gamle By hvor vi har ca. 5 timer til at opleve de mange 
spændende bygninger og deres historie. Besøg både den meget gamle del af museet og de helt nye dele af 
museet som blandt andet omfatter, konditori, Pouls Radio, lejligheder, jazz klub, m.m. Desuden befinder 
Århus Bymuseum sig også på området og er værd at besøge. 
Kl. 16:00 
Fladså Turist returnerer fra Århus. 
Ca. kl. 17:30 
Ankommer vi til Røjle Forsamlingshus, ved Middelfart, hvor vi får serveret aftensmad, bestående af to 
retter mad inklusive kaffe. Den første øl/vand betales af 
foreningen. Øvrige drikkevarer er for egen regning. 
Ca. kl. 21:00 
Bliver vi sat af i Teknikerbyen. 
Prisen for arrangementet er alt inklusive. Ekstra drikkevarer er dog 
for egen regning. Ledsagerprisen = kostpris. 
 
Vigtigt! 

1) Bemærk tilmeldingsfristen! 

2) Husk pas/kørekort og mød til tiden og gerne før. Bussen venter ikke. 

3) Husk, INGEN betaling, før du har modtaget en bekræftelse på din/jeres deltagelse. Skriv i 

tekstfeltet ”Aarhus, dit/jeres for- og efternavn”. 

Mødested Arrangør Varighed Senest tilbagemelding 

Andel Energi A/S 
Teknikerbyen 25 
2830 Virum 

 
Per Kock-Jensen 

 
Ca. 14 timer 

…og betalingsfrist: Fredag, 
den 11. november 2022 

Pris pr. person Betalingsoverførsel Tlf. kontaktperson E-mail kontaktperson 

Medlem 440 kr. 
Ledsager 940 kr. 
 

 
5507 6285 768 592 

 
22 18 03 74 

 
perkockjensen@gmail.com 
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Onsdag, den 18. januar 2023, kl. 12:00 og 13:00. Gåtur og forsinket julefrokost 
 

Hvorfor nu det – at holde julefrokost i januar måned? For at undgå at 
komprimere vores aktiviteter, herunder to busture i efteråret, finder vi det 
mest belejligt at skubbe julefrokosten til midt i januar. 
 
Julefrokosten foregår på Restaurant Nybro Kro. 
 
Som sædvanlig starter vi med en lille frisk gåtur. Denne gang i det smukke 
område ved Sophienholm, ca. 600 meter fra kroen. De som ikke ønsker at gå, 

kan møde kl. 13 til julefrokosten. 
 
Den første genstand (snaps) betales af foreningen, herefter er alle drikkevarer for egen regning. 
 
Der er fri parkeringsmulighed ved Sophienholm og ved Nybro Kro. Alternativt går der buslinje 191 hhv. fra 
Lyngby og Sorgenfri stationer. Bussen kører lige til døren. 
 
Menu: 
• 3 slags sild 

• Lun rødspættefilet med rejer og remoulade 

• Hjemmelavet rejesalat 

• Hjemmelavet karry hønsesalat 

• Flæskesteg med rødkål og surt 

• Lune frikadeller med rødkål og surt 

• Udvalg af gode oste, hertil kiks og frisk frugt 

Frokosten afsluttes med kaffe med en lille sød ”ting” 
til. 

 
Bemærk: 

1) Mødestedet for gåturen er ved porten til Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs. Lyngby. 

2) Der er begrænset deltagerantal til 60+ deltagere. Det er således tilmelding ”først til mølle”. 

3) Husk, INGEN betaling, før du har modtaget en bekræftelse på din/jeres deltagelse. Skriv i 

tekstfeltet ”Julefrokost, dit/jeres for- og efternavn”. 

Mødested Arrangør Varighed Senest tilbagemelding 

Nybro Kro (ikke 
gåturen) 
Nybrovej 376 
2800 Kgs. Lyngby 

 
Annie Smith 

 
Ca. 3-4 timer 

 
…og betalingsfrist: Tirsdag, 

den 20. december 2022. 

Pris pr. person Betalingsoverførsel Tlf. kontaktperson E-mail kontaktperson 
Medlem 325 kr. 
Ledsager 325 kr. 
 

 
5507 6285 768 592 

 
42 40 23 01 

 
Anniesafi2301@gmail.com 

 

 


