Program 2018/2019
Tirsdag den 25. september 2018, kl. 13.00. Velkomsttræf
Efterårets velkomsttræf holdes i restaurant Allégade 10 på Frederiksberg, hvor klubben også
fejrede sit 30 års jubilæum
Traktementet vil være koldt bord, bestående af sildeanretning, 7 slags pålæg samt ostetallerken.
Klubben yder et tilskud på 100 kr. pr. medlem.
Pris, inkl. øl/vand/vin: 200 kr. Betaling ved ankomst til restauranten eller ved bankoverførsel af
pengene.
Tilmelding til træffet skal ske senest den 13. september 2018 til Connie Klüwer Jensen, telefon 40
53 81 97,eller pr mail: connie.k.jensen@mail.tele.dk

Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 15.00
Her får vi besøg af lektor, ph.d. Jes Fabricius Møller (f. 1966), der siden 2014 har været professor
(mso) ved Grundtvig Centeret på Aarhus Universitet og professor II ved det Teknologiske Fakultet
på Universitetet i Oslo siden 2016. Jes Fabricius Møller har skrevet flere bøger. I sit causeri tager
han udgangspunkt i sin anmelderroste bog ”Dynastiet Glücksborg”, hvor han fortæller om den
kongelige familie i fortid og nutid, og hvor han lægger speciel vægt på det nære forhold mellem
kongehuset og ”det danske folk”. I januar 2018 blev Jes Fabricius Møller, der ofte i medierne har
bidraget med sin viden om den royale historie, af Dronning Margrete udnævnt til kongelig
ordenshistoriograf. Det bliver utvivlsomt en spændende og udbytterig eftermiddag.

Lørdag den 1. december 2018 kl. 13.00. Julekomsammen
Også i år afholdes klubbens julekomsammen på Dortheavej 39 i ”Det Grå Palæ”, som 3F igen har
ladet os benytte. Det bliver som sædvanlig med tá selv bord, bankospil og sange. Ledsagere er
velkomne. Klubben giver tilskud, så prisen bliver 100 kr. pr. person for medlemmer, 200 kr. for
ikke medlemmer, og indbefatter julefrokost, 2 øl, en lille en til frokosten samt kaffe og småkager.
Tilmelding på et klubmøde eller til Henning Hansen, telefon 41 65 48 30, mail: henlai@mail.dk

Tirsdag den 29. januar 2019.Besøg i Jesuskirken.
Vi mødes kl. 13.00 ved kirken, Kirkevænget 5A, 2500 Valby.
Rundvisning i kirken ved sognepræst Hanne Rosenberg.
Efter rundvisningen kaffe og kage samt en enkelt genstand i sognegården.
Tilmelding senest den 15. januar 2019 på et klubmøde eller til Poul Kildegaard Pedersen, telefon
29 90 67 02, mail: kildepoul@hotmail.com
Jesuskirken er en af Danmarks mest særprægede kirker. Den er tegnet af arkitekt Vilhelm
Dahlerup for bygherren, brygger Carl Jacobsen. Hans ønske var, at kirken skulle genlyde af musik,
og akustikken i kirken er god. Den rummer desuden to meget fine orgler, herunder det eneste
orgel i hele norden af den store franske orgelbygger Cavaillé-Coll. Kirken er opført som mausoleum
for Carl Jacobsen og hans familie, blandt andre hans mor Laura Holst. I krypten under kirken står
familien sarkofager.

Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 15.00
Dagens gæst er borgmester Erik Nielsen (f.1953). Han har siden 1994 beklædt denne post i
Rødovre Kommune. Han er desuden medlem af og tidligere formand for Kommunernes

Landsforening og varetager en række tillidshverv og bestyrelsesposter i kommunalt og regionalt
regi. Erik Nielsen er uddannet maskinarbejder og arbejdede som sådan indtil 1986, hvor han blev
beskæftigelseskonsulent i Rødovre Kommune. Han har herudover været ishockeymålmand i
Rødovre Skøjte- og Ishockeyklub og i en periode dens formand.

Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 15.00.Generalforsamling.
Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel ved brev til klubbens medlemmer og
bekendtgørelse i Posthornet.

Tirsdag den 30. april 2019 kl. 15.00
Dagens oplægsholder er Poul Joachim Stender (f. 1956), sognepræst i Kirke Saaby og Kisserup sogn
på Midtsjælland. Han er kendt som en utraditionel og spændende foredragsholder med humor,
lyst livssyn og et positivt tankesæt. I 1997 – 2000 var han præst ved den danske kirke i Los
Angeles. Poul Joachim Stender har udgiver flere bøger og er en efterspurgt foredragsholder.
Postpensionisternes Landsforening benytter ham i øvrigt på sine kurser i Rørvig.

Tirsdag den 28. maj 2019. Skovtur
Nærmere om tid og sted i nytårsbrevet, der udsendes i januar 2019.

