TL Seniorklubben
Sjælland – Hillerød
For efterlønnere og pensionister:
Udflugter - ofte med rundvisning
Temamøder m/ foredrag, film eller andet

Det selskabelige samvær er i centrum, og det er
således OK at tage sin evt. partner med.

Om klubben
TL Seniorklubben blev oprettet i marts 1984 og har
frem til juni 2018 afholdt 160 arrangementer,
sammenkomster og udflugter med knap 19 deltagere i snit.
Arrangementer
Vi tilstræber at holde omkring tre til fire arrangementer pr. halvår.
Temamøder: - med foredrag e.l. - foregår normalt på
afdelingskontoret i Hillerød.
Møderne indledes som regel med en frokost på de
medbragte lækkerier. Klubben giver så drikkevarer.
Temaet kan dyrkes ved foredrag, film e.l. ved medlemmerne selv eller ved en ekstern foredragsholder. Til disse møder, som slutter med kaffe og

blødt brød, kræves almindeligvis ikke tilmelding,
undertiden dog en beskeden betaling på 25kr.
Udflugter: - Tilmelding er derimod nødvendig før
vore udflugter, idet der ofte er arrangeret rundvisning, og fordi vi som regel spiser en frokost på et
spisested bagefter. Her må vi vide, hvor mange der
møder op.
Egenbetalingen søges holdt på et rimeligt niveau
omkring 150kr. Afhængigt af antal deltagere undertiden lidt mere, undertiden lidt mindre.
NB: Tilmelding bindende (betaling kræves), hvis
afbud finder sted senere end udløb af tilmeldingsfristen og dette påfører klubben unødige udgifter!

Kalenderen
 20/9 kl. 12:00 Havnerundfart.

 15/11 kl. 12:00 Teknisk Museum

Tilmelding 13/9.

Tilmelding 8/11.

København i kanalhøjde. Kom på en skøn havne/kanal
rundfart og sejl gennem de idylliske kanaler, hvor du
hører om Københavns smukkeste kirker, slotte, ældre
fredede huse, de nye arkitektonisk spændende bygninger og andre specielle seværdigheder. Mødested:
Ved ankeret Nyhavn. Pris: 150,-. Dette inkluderer en
efterfølgende frokosttallerken på „Skipperkroen”.

 18/10 kl. 12:00 Temamøde.
Ingen tilmelding.

Museets udstilling omfatter bl.a. historierne om Carmen Curlers, Caravelle jetfly (kendt fra Olsen Banden)
og Hammelvognen bygget af smed på Nørrebro i 1888.
Desuden DASK - Danmark første computer fra 1956
o.m.a. Mødested: Fabriksvej 25, Helsingør. Pris: 150,med efterfølgende frokost (smørrebrød).

 06/12 kl. 12:00 Julefrokost.
Tilmelding 29/11.

Julefrokost på afdelingskontoret. Vi holder årets julePå tur til Færøerne i ord og billeder. Kom og hør/se
frokost - husk „en lille ting til hjemmet“ (pakkelotteri)
beretningen om kasserer Torben Jensens rejse til de
til max. 50kr. Pris for god mad og drikke: 150,- . Da
Nordatlantiske øer. Vi starter med frokost på den medpladsen er begrænset, må vi desværre sige stop ved
bragte mad. Klubben giver drikkevarerne. Mødested:
30 deltagere. Mødested: Afdelingskontoret. Pris: 150,Afdelingskontoret. Pris: 0,Ret til ændringer forbeholdes.

Efterår 2018

Beskyttelse af persondata
Antagelig som følge af de nye GPDR (General Data
Protection Regulation) regler får seniorklubben ikke
som tidligere lister over seniorer i TL Hillerød. Det
betyder, at vi i klubben fører vores egen medlemsliste. Denne liste giver bestyrelsen mulighed for at
sende mails til disse medlemmer f.eks. for at oplyse
om nødvendige ændringer i forhold til det halvårlige nyhedsbrev eller påminde medlemmerne om
udløb af tilmeldingsfrister for arrangementer m.v.
Man optages på denne liste, hvis man tilmelder sig
et arrangement eller simpelthen henvender sig og
anmoder om det. Til gengæld medfører de manglende lister fra TL også, at medlemmer må forny
deres tilstedeværelse på listen en gang om året i
januar måned. Gør man ikke det, falder man ud af

listen og vil ikke længere modtage de omtalte mails.
Men man kan selvfølgelig til enhver tid blive optaget
igen ved henvendelse herom til sekretæren.
De manglende lister betyder også, at ændringer i
mail adresse skal oplyses til seniorklubbens sekretær. Det er således ikke nok at oplyse ændringer til
TL.
Alle medlemmer – også de, der ikke står på
klubbens egen liste – vil fortsat modtage det
halvårlige nyhedsbrev (som dette), idet det udsendes af TL Hillerød kontoret.
På klubbens egen liste registreres kun navn, e-mail,
postnummer og evt. telefonnummer. Disse oplysninger videregives ikke.

Dette nyhedsbrev kan findes under: https://tl.dk/om-os/afdelinger/tl-sjaelland-hilleroed/dit-naeromraade/

Bestyrelsen
•

Preben Grim

Formand

6083 4207

•

Torben Jensen

Kasserer

3056 5607

•

Torben Jerø

Sekretær

3011 7243

•

Bestyrelsesmedl.

Ole B. Nielsen

4921 7512

Mail: postkassen@DeLyseSider.dk

Tilmeldinger (helst pr. mail) til sekretæren.

Havnerundfart 20/9 (håber vi)

På de vilde vover...

Og det stille vand

Forhåbentlig er strejketruslen drevet over til den tid. Der bør jo være indgået en overenskomst. Hvis ikke
må vi finde på noget andet. Meeen – lad os nu se.
Redigeret d. 18. august 2018

