
Kære LVUSenior i Hovedstadsregionen og RegionSjælland.

Så er efterårsprogrammet klart. Vi håber, du har lyst til at deltage i
nogle af arrangementerne.

Ønskerdu at deltage, kontakter du, senest 10 dage før datoen:

Inge-Lise Palbo, bedst på mail : inge-lise@palbo.dk
- eller på telefon: 39 69 36 31

Når du først er tilmeldt, hører du kun fra os, hvis der er ændringer i
forhold til programmet. Viringer eller skriver ikke tilbage for at
bekræfte din tilmelding,med mindre du særskilt beder om det.

Vær opmærksom på, at de angivne tider er starttider, - det er en
god ide at møde lidt før! (10-15minutter).

Ledsagere er altid velkomne,men de skal tilmeldes, og de betaler
Selv evt. entre m.m. (se pris gæst)

I tilslutning til arrangementerne vil bestyrelsen bestræbe sig på, at
der er mulighed for at spise lidtmad eller drikke en kop kaffe,så vi
kan nyde hinandens selskab.Dissetraktementer vil normalt være for
egen regning. Eventuelle entreer vil blive afholdt af klubben, hvis
ikke andet er nævnt i programmet. Transportudgifter afholdes af de
deltagende selv.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Hovedstadsregionen og RegionSjælland

Hovedstadsregionen

og Region Sjælland

Efterårsprogram -2022



August

September

Frederiksborg Slot
mandag d.15.august 2022kl. 11.00

Amalienborg Slot
onsdag d.14.september 2022kl. 11.00

Vi besøger det fantastiske Frederiksborg Slot i
Nordsjælland, og får en omvisning i udstillin-
gen i anledning af H.K.H.Kronprinsesse Marys
50 års fødselsdag.

Frokost spiser vi i
nærheden af slottet.
Fra Hillerød station er
der 12 min. gang eller
Bybus.
Gæster 200 kr. incl.
Frokost.

Arr. Hanne Westall

En dronnings smykkeskrin
Kongernes Samling markerer Hendes Ma-
jestæt Dronningens 50-års regeringsjubilæ-
um med særudstillingen ”En dronnings
smykkeskrin – 50 år på tronen fortalt i
smykker”. Udstillingen vises på Amalien-
borgmuseet i Christian VIII’s Palæ.
Frokost spiser vi i nærheden af slottet.

Der er bestilt plads
til 20 deltagere.
Gæster 200 kr.
incl. Frokost.

Arr. Kirsten Bille



Oktober
Konventum &Højstrupgård (LO-Skolen)

Erling Jens ens Vej 1, Hels ingør

ĕrsdag d. 25. oktober 2022 kl. 11.00
(mød venligst et kvarter før)

November Arbejdermuseet
Rømersgade 22

fredag d. 11. november 2022 kl. 11.00

Vi har bestilt omvisning i udstillingen:
”Industriarbejdet.” - (mød venligst et kvarter
før i garderoben). Selve omvisningen varer
45 minutter. Derefter har vi bestilt
“Smørrebrødsbordet” Det store usandsynlige
i Café og Ølhalle i kælderen. (Det anbefales,
at man går ind på Café og Ølhalles hjemme-
side og kigger på beskrivelsen)
Entre til museet er gratis for fagforeningsmedlemmer. Man skal med-

bringe medlemsblad/ kvitte-
ring for betalt kontingent
el.lign.
Medfølgende gæst er gratis.
Rundvisning og smørrebrøds-
bord er gratis for vore med-
lemmer (eksl. drikkevarer).
Gæster 200 kr. pr. person .

(arr: Inge-LisePalbo)

Vi tager på kunstrundvisningog læs mere side 17). Der er gratis par-
kering - men også god offent-
lig transport - se Rejseplanen.
Vi prøver at arrangere en lille
frokost i Helsingør. Gæster
200 kr. inkl. frokost.

(arr. Birte Jacobsen)



Vi afslutter året, som vi plejer, med en julefrokost. Og vi har igen i år
fået lov til at låne fælleshuset i Seniorbofællesskabet, Høje Søborg
Park, der ligger på Marienborg Allé 58 tæt på Søborg Torv.

Bestyrelsen har sørget for at dække bordene med lys og gran, og vi
mødes klokken 12.30 og nyder den indkøbte
frokost med en øl og en dram.

Du skal medbringe en “julegave” til 20-30
kr., som vi kan bruge til en pakkeleg.
Vi håber, at vi kan få en hyggelig stund
sammen, inden juletravlheden helt har ind-
fundet sig.

Gæster kr. 150 - inkl. drikkevarer

Hilsen fra Bestyrelsen

December Julefrokost
0

I Seniorbofællesskabet Høje SøborgPark
Marienborg allé 58i Søborg


