
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           
 
Klubben blev oprettet i marts 1984, og har frem til andet halvår af 2019  afholdt 168 arrangementer. 
Vi tilstræber at holde 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 normalt ikke tilmelding, undertiden dog en beskeden betaling på 25 kr. 
Udflugter: Tilmelding er derimod nødvendig for 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. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                    Klubbens bestyrelse:                                          Telefon:  E-mail: 
 
                                                              • Preben Grim                               Formand                               60834207    vongrims@gmail.com 
                                                              • Torben Jensen                           Kasserer                               30565607    torben.lizzi@mail.dk 
                                                       • Ole Bjerregaard Nielsen           Bestyrelsesmedlem             49217512    bjerregaardnielsen@stofanet.dk 
                                                              • Alex Salonin                              Sekretær                                22273051    alexsalonin@gmail.com 

Arrangementer i efteråret 2019 
  ꙰ Torsdag, den 26. september kl. 11.30  -  Udflugt 
       Tilmelding senest mandag, den 16.september. 
 
Udflugt til Nakkehoved Fyr i det skønne Nordsjælland  
med rundvisning og efterfølgende frokost på Restaurant 
Fyrkroen. Fyret ligger i et naturskønt område med en 
fantastisk udsigt over Øresund og Kattegat. 
 
Pris: kr. 150,- pr. deltager. 

  ꙰ Torsdag, den 21. november kl. 12.00  -  Temamøde 
       Ingen tilmelding. 
 
Jørgen Tved (Hundested) viser og kommenterer filmen fra  
2005 om ”Panservogn V3”, som i forbindelse med 
befrielsen kom i aktion mod en større gruppe HIPO folk  i  
Asserbo Plantage. V3 blev bygget af modstandsfolk.  
Husk madpakken – vi giver øl, vand, kaffe og kage. 

  ꙰ Torsdag, den 17. oktober kl. 11.00  -  Udflugt 
       Tilmelding senest torsdag, den 10. oktober. 
 
Den Lille Færge og Frederiksborg Slot. 
Vi indleder dagen med en sejltur på Slotssøen; afgang kl. 11.00. 
Efter sejlturen spadserer vi hen til slottet, hvor vi bruger en times 
tid på at se, hvad vi har lyst til. Derefter samles vi i spisestedet 
Leonora kl. 13.15, hvor vi skal indtage ”Leonoras 
frokostanretning”. 
Pris: kr. 150,- pr. deltager.. 

  ꙰ Torsdag, den 12. december kl. 12.00  -  Julefrokost 
      Tilmelding senest torsdag, den 5. december. 
 
Julefrokost på afdelingskontoret. 
Vi afholder årets julefrost med god mad og drikke. 
Husk ”en gave til pakkelotteriet” (max. 30 – 40 kr.) 
 
Max. 30 deltagere. 
Pris: kr. 150,- pr deltager. 

Hvor tilmelding kræves, skal det ske til: 
                                 Torben Jensen – email: torben.lizzi@mail.dk   Tlf.:30565607 

Klubbens halvårsprogram kan altid ses under:  TL-Hillerød´s hjemmeside/Dit nærområde/Seniorklubberne i Hillerød og Roskilde 
 
 
  
 


