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Generalforsamlingen 2019.
Det blev en stille men god generalforsamling ,hvor der var fremmødt 120 
deltagere. Bredøl gennemgik årets aktiviteter.   

Klubmøderne og andre aktiviteter har haft fin tilslutning.  

Regnskabet, som så flot ud, blev godkendt, under dette punkt blev vores 70 års 
fødselsdag i 2020 omtalt. Det blev enstemmigt vedtaget at hæve 
brugerbetalingen til kr 20,00. Kontingentet er uforandret kr 144,00 for hele året.

Klubben overfører hvert år nogle af vores overskudspenge til jubi-kontoen. 

Under punktet valg blev bestyrelsesmedlemmerne genvalgt.

Klubben var vært for 3 stykker smørrebrød incl 1 genstand.

TELE ØST

 

Bestyrelsen 2019/2020

Formand: Jørgen Bredøl Tlf.4717 5768/Mobil 2137 4085 bredol@webspeed.dk

Næstformand: Kjeld Bødker Tlf. 3646 1700/ Mobil 2169 3160 kjeldboedker@mail.dk

Kasserer Steen Nielsen Mobil 2049 9381 steeni1234@gmail.com

Sekretær Jørgen Jensen Tlf. 3675 8264/Mobil 6094 8722 risegaard@hvidovrenettet.dk

Best.medlem Tommy Bidstrup Mobil 2422 7988 tommybidstrup@webspeed.dk

Best.medlem Vagn Jensen Tlf. 4491 4848/ Mobil 4015 9917 lisbeth@husum.it

Best.medlem Claus Kilbinger Mobil 2197 2154 clki@mail.tele.dk

Best.suppleant Kjeld Jensen Mobil 4030 4009 sonjaschou@dktv-mail.dk

Vi mødes i Aktivitetshuset Immerkær 42, 2650 Hvidovre tlf 3617 0041

Dansk Metal Tele Øst : www.Teleoest.dk

D. 2.oktober kommer Dennis Lydom og spiller 

og fortæller om

Johnny Cash
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mailto:sonjaschou@dktv-mail.dk
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3. onsdag i måneden

kl.10.30

starter vi med kaffe og rundstykke

derefter er der frit valg:

Billard . Der er 3 store borde.

Kortspil 

PC.  Der er 2 PCer, 

Bøger. Mange har sat bøger i 

reolerne i PC-rummet. De er til fri 

afbenyttelse. Sæt venligst 

bøgerne tilbage i forfatterorden.

Shopping. Hvem finder nogle 

gode steder at shoppe?

Hyggesnak. Det er der rigtig 

mange, der er gode til.

Fitness. Prøv maskinerne i 

kælderen. Hvad med en tur på 

løbebåndet?

Vi samles alle igen kl.13.00  til 

fællesang og spiser vores 

medbragte madpakker. Der 

sluttes af med en kop kaffe.

  

   

1.onsdag i måneden

kl.11.00

Se i programmet –  midt i bladet –  

hvad der derefter skal ske den 

pågældende dag. 

Vi har altid nogle meget hyggelige 

timer sammen. 

Vi slutter af med en kop kaffe med 

brød.

      

Hvis der en, der vil 
spille, starter vi med 
fællessang inden vi 
spiser den 
medbragte mad.

HUSK INGEN afrydning af bordene 
mens der er underholdning.
Bagefter sættes det brugte service på 
de fremstillede rullevogne.

Til onsdagsmøderne kan der købes øl, vand eller vin til meget  favorable 

priser. Der opkræves 20kr pr. deltager pr. møde (brugerbetaling)
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FØDSELSDAGE  01.  september - 31. december

Fornavn E
ernavn       Dato   Måned

70

Kjeld Bolvig 9 9

Jørgen Møller 28 9

Tommy Bidstrup 9 11

Erik Rasmussen 11

Flemming Olsen 9 12

Sussi Jensen 25 12

75

Sonja Stella Andersen 18 9

Ole Engel Nielsen 30 9

Evald Dresler 29 10

Lone Orland 11 11

Kjeld Olsen 14 11

Birgit Glumsøe 24 11

Kjeld Madsen 24 11

Kjeld Bødker 7 12

Vivian Irene Thornholm 14 12

Marianne Hviid 27 12

80

Niels Chris4ansen 3 10

Marianne Rasmussen 22 10

Tommy Leif Hou Jensen 26 10

Frank Nielsen 22 12

85

Je7e Ratmann Nielsen 17 9

Thorkild Engell 25 9

Jørgen Glarborg 26 9

Erik Jacobsen 7 10

90

Per Revel 6 12

95

Ilse Nielsen 9 10

70 ÅR - Seniorklubben Tele Øst  - d.     24-2-2020
Mød op til medlemsmøderne og hør mere om denne
forrygende fest. Når det bliver tid til tilmelding, 
SKAL dette også ske på medlemsmøderne.
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Onsdag den 6. nov

       

Onsdag den 20. nov

Onsdag d. 4.dec

Onsdag d. 18. dec

Onsdag d. 9. jan

Kl.11.00 spises den medbragte mad. 
Bankospillet starter kl. 12.30.
Mød op og deltag.
Hvem bliver de heldige vindere af de helt 
fantastiske julekurve? Det kunne jo blive dig.

Sidste dag for tilmelding til JULEFROKOSTEN
 
Kl. 10.30 er kaffe og morgenbrød klar.
Derefter går vi i gang med de forskellige
aktiviteter. Frokost kl.13.00
Der vil i dag være mulighed for at købe
fine juleting hos Jens og vennerne i

GYRSTINGE SKOVKRO
Pris 200 kr pr. medlem.
Afgangstid og hjemkomsttid oplyses ved 
tilmelding.

Kl. 10.30  serveres kaffe og rundstykke.
Efter aktiviteterne slutter vi af med gløgg og 
æbleskiver og ønske
hinanden en 

Glædelig Jul

NYTÅRSMØDE. Start kl. 11.00
Onsdag d.9.jan Kl.12.30 – 14.30 
Erik Grip underholder

Billard

Mandage kl. 10.00 – kl. 14.00
Sommeren går på hæld og vi er nu
klar med en ny sæson med billard.
Der startes op mandag den 2. 
september kl. 10.00.
Vi spiller på 3 store 
turneringsborde, og der er billard 
kø´er til låns, hvis du ikke selv har 
en.
Kampen om klubmesterskabet 
2020 begynder midt i oktober og 
forventes afsluttet i februar 2020
Vil du være dette års mester så 
kom og spil med hver mandag fra 
kl. 10.00 til kl. 14. 00.
Hvis du vil vide mere, kan du 
kontakte spillerudvalget:
 
John Plaugmann  tlf.  2021 4287
Tommy Bidstrup  tlf.  2422 7988 

 

På grund af manglende 
tilslutning lukker GOLF-
afdelingen.

Bowling

2. og 4. Onsdag kl. 11-12
i Bowlingcentret, Gl Jernbanevej, 
Valby                             
Pris kr 40,00 pr. gang.               
( incl kaffe og leje af sko )  

Det er ren hygge. Der er Der er også tid til 
en kaffetår og en hyggesnak.
Har du lyst til, at spille med,
så kontakt Per Jensen 4352 8808
mob 2680 9752.

Fodbold

Er du vild med fodbold?
Prøv dine egne evner hver tirsdag .
Omklædning kl 11.30
Skulle du få sved på panden, er der 
gode badefacilliter.
Kontakt Bjarne Lysen 44441701/
Mobil 21202912

JULESTUENJULESTUEN
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                      Møder og arrangementer – Efteråret  2019
            Møderne foregår i Aktivitetshuset Immerkær 42, 2650 Hvidovre (tæt på Rødovre st.) 

Tilmelding sker på onsdagsmøderne d. 1. og 3. onsdag i måneden.
            Vi gør opmærksom på, at ved afbud  efter  sidste tilmeldingsdato, vil de indbetalte 
            penge Ikke     blive tilbagebetalt, da klubben hæfter overfor arrangøren. 

 Onsdag  den 4.sep

 
 Tors.den 5.sep til
 Mandag d. 9. sep

 Onsdag den 12.sep

 
 Søndag d. 28.sep

    

Onsdag den 2.okt

     

Onsdag den 17. okt

 

      

Kl.11.00 den medbragte mad spises.
Kl.12.30 kommer Dennis Lydom 
vi følgerJohnny Cash fra hans dybt kristne opvækst i en fattig 
bomuldsplukkerfamilie i sydstaterne til hans ungdom i først 
flyvevåbnet og senere musikbranchen. Publikum får indgående 
kendskab til Johnny Cash’ op- og nedture, hans dæmoner samt 
det massive stofmisbrug, der plagede ham det meste af livet. Alt 
sammen tilsat essentielle sange fra hans karriere, som spændte 
over seks årtier.

Væbnet med sin guitar og autentiske stemme fremfører Dennis 
Lydom disse sange lige så nærværende og evigt aktuelle, som de 
var ment. Når du har oplevet dette, vil du forstå, hvorfor han som 
en af de få i Europa lever af udelukkende at fortolke Johnny Cash

Sidste dag for tilmelding til ølfesten. ( 50kr)
Tilmelding til JULEFROKOSTEN starter i dag
 

HUSK at tilmelde dig senest d. 2.oktober
Kl. 10.30 er der kaffe og morgenbrød.  
Fra musikanlægget lyder tyrolermusik, så 
stemningen er slået an til en forrygende fest.
Pris for deltagelse. Enhedspris kr 50,00 pr 
medlem– betales ved tilmelding og dækker mad 
og drikkevarer.
Du bør opleve denne festlige dag.
Stadig tilmelding til julefrokosten

 

Kl. 11.00 starter vi efterårssæsonen op.

Efter vi har spist den medbragte mad kommer 
Rose Room Dixi kl 12.30 og spiller for os .
Repertoiret består gerne af opfordringer og udfordringer fra 
publikum. Ellers af alle standardmelodierne blandet op med 
danske sang- og revyviser. Alle Rose Rooms medlemmer har 
årelang erfaring på jazzscenen, og har hver for sig optrådt ved 
mange festivaler/spillesteder i ind-og udland.
Har I lyst til en lille svingom, så er der plads at boltre sig på

En busfuld glade medlemmer drager af sted på 
sensommertur til Rügen. Turen er udsolgt.
Mødetid kl 6.15 Immerkær. Bussen kører kl. 6.30
Forventet hjemkomst ca kl. 19.15
 44  deltager ser frem til mange spændende oplevelser.

Tilmelding til Ølfesten starter i dag. 
Det koster kr 50 pr. medlem for at deltage.
Start kl 10.30 med morgenkaffe og 1 rundstykke.
Derefter går aktiviteterne i gang. Vi mødes igen til spisning 
kl 13.00.

HØSTFEST PÅ BORREBY HERREGÅRD
I stedet for den årlige Løvfaldstur, prøver vi i år noget nyt.
Vi har skaffet så mange pladser, det overhovedet var 
muligt, derfor blev dagen rykket fra lørdag til søndag.
TUREN ER UDSOLGT. 
Busserne afgår fra Immerkær kl. 10.00.
Vi kører fra Borreby igen kl. 16.30
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