Generalforsamling
Afholdes tirsdag den 1. marts 2022 kl. 13.00 i Danske Seniorers mødelokale, Griffenfeldsgade
58, 2200 København N.

Der er kun adgang for medlemmer. Seniorklubben byder på kaffe og brød. Særskilt indkaldelse
udsendes som elektronisk nyhedsbrev den 13. januar 2021; selve indkaldelsen og dagsorden
offentliggøres på TAT’s hjemmeside, under menuen for TAT’s Seniorklub.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Københavns Museum
Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 10.45
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Mødetid og -sted: Kl. 10.45 ved indgangen til Københavns Museum, Stormgade 18, København
V (hjørnet af Vester Voldgade og Stormgade). Deltagertallet er begrænset til 25.

Vi har tidligere besøgt Københavns Bymuseum, mens det endnu lå på Vesterbrogade i Det kongelige Skydeselskabs fine palæ. Nu er muset blevet til det nye Københavns Museum og genåbnet i
Stormgade 18, i en rød bygning i italiensk villastil. Bygningen blev opført i1894 tegnet af H.J. Holm.
Her gik de, de umyndige, op ad den brede granittrappe og ind i de højloftede, smukt dekorerede
sale for at få udbetalt en portion af de penge, Overformynderiet administrerede for dem
Kom med på en rejse gennem Københavns historie. Turen byder på et rigt udvalg af historier om
København og københavnere gennem tiderne: Mød det første kendte spor af menneskelig aktivitet
i Hovedstadsområdet. Hør om skelettet af en kriger fra middelalderen og fortællinger om de store
epidemier og brande, som har været med til at forme det København, vi kender i dag. Se den interaktive bymodel, som viser byens puls og udvikling. Rundvisningen varer cirka 1 time.
Efter rundturen på Københavns Museum spiser vi kl. 12.30 frokost på Restaurant Tivolihallen,
Vester Voldgade 91. Frokost og drikkevarer er for egen regning.
Til frokost kan du vælge mellem følgende: A: 1 stk. med pandestegt rødspættefilet med
grønlandske rejser (134 kr.), B: En pariserbøf med det hele (134 kr.) eller C: Ribbensteg med
rødkål og agurkesalat (104 kr.). (Hvis du kan spise mere, kan du eventuelt bestille yderligere, når vi
ankommer til restauranten!)
Pris for medlemmer: 50,00 kr. og Ledsagere, der ikke er medlem af TAT’s seniorklub: 100,00 kr.
Tilmelding på mail tilmelding@tat-senior.dk i perioden fra fredag den 4. marts til fredag den 18.
marts 2022. Eventuel telefonisk tilmelding kan ske til Anette Iversen på tlf. 20 32 45 79. Husk at
anføre om du/I ønsker at deltage i den efterfølgende frokost i Tivolihallen (pga. bordbestilling) og at
anføre hvad du ønsker at spise.
Turansvarlig er Bitten Petersen – mobil tlf. 22 24 63 09. Bliver du efter tilmeldingsfristens udløb
forhindret i at deltage, bedes du melde afbud til Anette Iversen – tlf. 20 32 45 79.

Sommertur til Johannes Larsen Museet i Kerteminde
Tirsdag den 16. august 2022 kl.09.30

Mødetid og -sted: Vi mødes senest kl. 09.30 på Køge Station og afgang med bus kl. 9.45.
Forventet tilbagekomst til Køge omkring kl. 18.00.
Turen vil kun blive gennemført, hvis der er mindst 25 deltagere.
Vi besøger det smukke kunstnerhjem på Møllebakken i Kerteminde, hvor en af Danmarks største
fuglemalere, Johannes Larsen havde sit hjem. Museet, der består af kunstnernes hjem og atelier
mv. er indrettet og udsmykket af kunstneren. Et besøg i Johanne Larsen Museet giver enen særlig
fornemmelse af være på besøg i et levende hjem – beboerne er blot ude i haven. Det virker slet
ikke dødt eller forladt!
Vi spiser frokost inden besøget på Johannes Larsen Museet på […]. Efter besøget kører vi den
smukke tur tilbage mod Nyborg, hvor vi aflægger et kort besøg ved den store Vor Frue Kirke og
ved Nyborg Slot. Vi indtager eftermiddagskaffen inden vi tager turen over broen og kører mod
Køge.
Prisen for deltagelse er 300,00 kr. og inkluderer bustur, entré og forplejning (frokost og
eftermiddagskaffe). Drikkevarer er for egen regning.
Deltagergebyret bedes indbetalt på lokalafdelingens konto i Lån & Spar Bank, registreringsnummer
0400 kontonummer 1071016511 senest den 1. august 2022.
Tilmelding via mail til tilmelding@tat-senior.dk i perioden fra fredag den 15. juli til fredag den 29.
juli 2022. Evt. telefonisk tilmelding sker til Anette Iversen på tlf. 20 32 45 79. Bliver du efter
tilmeldingsfristens udløb forhindret i at deltage, bedes du melde afbud til Anette Iversen.
Turansvarlige: Hans-Jørgen Møllegaard – tlf. 40 85 75 17 og Anette Iversen – tlf. 20 32 45 79.

Bank- og Sparekasse Museet
Onsdag den 12. oktober 2022 kl. 10.45

Mødested: Overgaden Neden Vandet 11, Christianshavn, kl. 10.45.
Kl. 11 går vi samlet ind i Heerings Gård, hvor vi bliver delt i hold, der får en guidet rundvisning med
et kig ind i 1800-tallets bankvæsen. Museet giver dig hele historien om en tid, hvor bankerne fik
større og større betydning i den danske og internationale finansverden. Vi får også historien om
Privatbankens første direktør C. F. Tietgen.

Årets særudstilling vides i skrivende stund ikke, så den må vi bare glæde os til.
Besøget slutter med et glas i Heerings Kælder, hvor der også er en lille film om Heerings
oprindelse og storhedsdage.
Arrangementet er gratis for medlemmer af Seniorklubben. Ledsagere, der ikke er medlem af TAT’s
seniorklub, betaler 50,00 kr.
Frokost og drikkevarer er for egen regning og indtages på Grillen Burger Bar,
Dronningensgade 42.
Tilmelding fra mandag den 19. september til søndag den 2. oktober 2022 via mail til
tilmelding@tat-senior.dk. Eventuel telefonisk tilmelding til Anette Iversen på tlf. 20 32 45 79. Husk
at anføre om du/I ønsker at deltage i spisningen (pga. bordbestilling).
Turansvarlig: Kirsten Møller – tlf. 51 72 14 15.

Velkommen til arrangementerne
og på Gensyn!
17.02.2022

