
 

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. 

 

Generalforsamling 
 

Indkaldelse til generalforsamling torsdag, den 20/2 – 2020 
Kl. 12.00 i Hillerød. (Afd. kontoret) 
Dagsorden ifølge medsendte vedtægter. 
På valg er: 

Formand Preben Grim 
Bestyrelsesmedlem Ole Bjerregaard 

 

                                  Om Klubben           
 
Klubben blev oprettet i marts 1984, og har frem til januar 2020  afholdt 172 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 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. 
 

Arrangementer i foråret 2020 
  ꙰ Torsdag, den 20/2, kl. 12.00, 
Generalforsamling 
Ingen tilmelding. 
 

Vi starter som altid med en frokost på den medbragte mad,  
og klubben sørger for drikkevarer. Herefter afvikler vi den 
ordinære generalforsamling efter dagsordenen ifølge 
klubbens vedtægter. Undervejs eller til slut serveres kaffe 
og kage. 

  ꙰ Torsdag, den 14/5, kl. 11.00 - ESRUM KLOSTER 
 
Vi skal atter besøge et af middelalderens cistercienserklostre, 
som i sin storhedstid i 1400 – tallet var et af Nordens største 
bygningsværker. Dagen byder på en rundvisning af en 
historiker på klosteret, et reformationsspil ang. borgerkrigen i 
1534 – 1536, og vi afslutter dagen med en frokost i Broder 
Rus´s Kælder. 
 
Tilmelding kræves. Max. 30 deltagere 
Pris: kr. 150,- pr deltager. 

 

   ꙰ Torsdag, den 19/3, kl. 12.00. Temadag. 
         Ingen tilmelding 
 
En temadag, hvor vi opfordrer medlemmerne til at komme 
med deres billeder - fotos, USB sticks fra tidligere afholdte 
arrangementer, så vi alle kan se/ gense nogle af de gode 
oplevelser, vi har haft sammen. Sekretæren Alex Salonin 
stiller en laptop til rådighed på dagen (tlf.: 22273051 – 
E-mail: alexsalonin@gmail.com). 
 
Husk madpakke. Vi giver øl, vand, kaffe og kage 

  ꙰ Torsdag, den 18/6, kl. 12.00 - JÆGERSPRIS SLOT 
 
Sommerudflugt til Jægerspris Slot. Vi skal høre om Frederik den 
7. og Lensgrevinde Danner. Fr. VII var den regent, der i 1849 gav 
Danmark Junigrundloven. Lensgrevinden er kendt for at 
testamentere sin formue til flere stiftelser. Vi kan glæde os til at 
høre om et spændende kapitel i danmarkshistorien. Bagefter 
indtager vi vores frokost i Café Danner. 
 
Tilmelding kræves. 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 
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