København

Efterårsprogram
2021.

Nyt fra bestyrelsen:
Vi har endelig fået afholdt vores generalforsamling den
15. juni. Det gik fint, selv om vi havde en svipser
omkring smørrebrødet. Det må vi råde bod på næste år.
Praktiske informationer vedrørende tilmelding.
Hvis du modtager programmet på E mail kan du
tilmelde dig til kasseren pr mail og indbetale beløbet for
arrangementet, således, at pengene står på foreningens
konto 5338 0665928 i Arbejdernes Landsbank senest
den sidste tilmeldingsdato.
Husk at få betalers navn noteret ved indbetaling.
Hvis du modtager programmet pr brev tilmelder du dig
på vedlagte tilmeldingsliste og returnerer den i vedlagte
svarkuvert. Du skal ligeså indbetale beløbet på konto
nr. 5338 0665928 i Arbejdernes Landsbank senest den
sidste tilmeldingsdato
Husk at få betalers navn noteret ved indbetaling.
Du/i er først tilmeldt når pengene går ind på
foreningens konto.
I øvrigt kan TJM forsikring kontaktes via mail på
tjm@tryg.dk evt. på tlf. 70 332828 – Torben Iversen på tlf.
20129867, hvis nogen af jer eller jeres familie er interesseret i
et forsikringstilbud.

Tirsdag den 14. september kl. 12.00 vil
vi igen nyde

"Karetmager svendenes frokost"!
Denne frokost er for medlemmer uden ledsager. Det er
aftalt ved fusion med Karetmagersvendsforeningen, at
dette bliver en årlig tradition.
Frokosten holdes i sejlklubben "Mellemfortet"
som ligger for enden af Bådehavnsgade på Sejlklubvej
nr.6
Det nemmeste er at tage en bus 4a fra Valby St. til
Bådehavnsgade og gå ud af denne, evt. kan man gå eller
tage en taxa fra Sydhavns station.
Der vil blive serveret koldt bord med lunt plus lidt
flydende til ganen.
Arrangement 1

200,00 kr. pr deltager.

Sidste tilmelding og betaling den 7. september.

Seniorklub FO DSB København 40 års
Jubilæum.
Dette holdes på Metalskolen i Jørlunde den 30 og 31 oktober 2021
Med følgende program:
Den 30 oktober
Kl. 14.45 ankomst og udlevering af nøgler til værelse.
Kl. 15.00 Kaffe foran Hans Rasmussen salen, og velkomst i salen.
Kl. 15.30 Rundvisning på skolen ved vores bestyrelse.
KL.16.30 TJM nyheder ved FO formand Jens Kjeldsen.
Kl. 18.00 Middag med vin ad libitum.
Kl. 20.00 – til ca. 24.00 Musik og fri blød bar i Slyngelstuen med kaffe,
cognac/likør og natmad.
Den 31. oktober
Kl. 08,00 – 10,00 morgenmad og aflevering af nøgle.
Kl. 10.15 Hjemrejse.
Arrangement 2

275 kr. pr. deltager

Tilmelding og betaling senest den 15, september.
Der vil være mulighed for bus til Jørlunde fra busholdepladsen over
for DGI byen i Ingerslevsgade. Du/i bedes oplyse ved tilmelding om i
ønsker at køre selv eller benytte bussen som kører 13.45 præcis.
Hvis nogen har specielle hensyn vedrørende maden bedes dette også
oplyst ved tilmelding. Evt. ledsagers navn skal også oplyses.

Tirsdag den 7. december 2021
Julefrokost i Metal Hovedstaden
Nyropsgade 25 i kælderen kl. 11.30.

Igen i år holdes der julefrokost med musik, dans og lodtrækning om
julegaver. Som aftalt på vores generalforsamling vil festen i år være
sammen med senior 1, som vil være ca. 25 deltagere
På vedlagte tilmelding kan skrives hvilken arbejdsplads eller klub,
man ønsker at sidde sammen med.
Hvis du tilmelder dig på mail til kasseren noterer du dit ønske i denne.
Bestyrelsen vil forsøge at lave bordplanen, så man så vidt muligt
bliver placeret efter ønske.

Arrangement nr. 3

Pris pr. deltager 275,00 kr.

Sidste tilmelding og betaling tirsdag den 9. november

Formand
Ole Bundgaard
Toften49, Mogenstrup
4700 Næstved
Tlf. 71755706, E mail olebundgaard@live.dk
Kasserer
Tage Villumsen
Lærkehøj 41
2605 Brøndby
Tlf. 21 22 08 71, E mail tage.villumsen@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer
Bent Rasmussen
Øksen 10, 2. th.
2630 Tåstrup
Tlf. 30 23 17 30, E mail rgroenkjaer@comxnet.dk
Hans Jørgensen
Fruebjergvej 18, 1. tv.
2100 København Ø
Tlf. 28 43 14 05, E mail de2smede@gmail.com
Leif Thomsen
Kajerødvej 122
3460 Birkerød
Tlf. 45 81 54 08,E mail schackthomsen@icloud.com
Pbv Ole Bundgaard

Tilmeldings liste til Seniorklub FO DSB
Københavns arrangementer!
Tilmelding og betaling skal senest være på følgende
datoer.
Du er først tilmeldt når pengene går ind på
seniorklubbens konto!
Arrangementer

antal

kr. i alt

Nr. 1 senest 7. september

______

________

Nr. 2 senest 15. september ______
________
Med bus kryds her___ Kører selv kryds her___
Hensyn ved middagen__________________________
Ledsagers navn________________________________
NR. 3 senest 9. november ______

________

Jeg vil gerne sidde sammen med ________________
til julefrokosten
Navn_______________________________
TLF. nr.___________ Mobil nr.______________
E mail___________________

