
   

Gem på opsalgstavlen 
 

 

Maribo – Nykøbing F. - Nakskov – Næstved – Køge – Vordingborg/Møn 

 

Aktivitetsprogram  
foråret 2022 

 

 
Du kan også finde os på www.metalstorstroem.dk.dk under 

senior 

 

  

http://www.metalsydost.dk/


Kære Senior og Efterlønsmodtager 
 

Seniorklubben siger tak for året 2021, et år vi husker langt ud i fremtiden og 

håber at alle er kommet godt igennem. 

Vi ønsker Dig og Din familie et rigtig Godt Nytår, med håbet og ønsket om, at 

vi ses i det nye år. 

Det forgangne år var et utroligt mærkeligt Corona år, som vendte op og ned 

på alt, vi måtte flytte og aflyse arrangementer, rigtig kedeligt. 

Dog fik vi gennemført ferietur til Sort Sol med 32 deltager, en god oplevelse 

dejligt hotel  

Program 2022 vil vi forhåbentligt kunne få gennemført arrangementer 

sommerfest - Legatmøderne m.m. 

Vi har valgt kun at lave 1 ferietur men med store oplevelser i Berlin på 

østsiden. 

 

HUSK: hvis du ønsker det, kan du deltage i alle de her i programmet nævnte 

arrangementer. 

Kontingentet Nakskov – Maribo – Nykøbing F. klubberne for 2022 er  

150,00 kr. kan indbetales til vores konto nr. 

 5359 – 0516876 i Arbejdernes Landsbank, husk Navn og Cpr. 
Nakskov klubmedlemmerne kan dog indbetale ”se på Nakskov siden  

 

Det er også muligt at aflevere kontingentet i en lukket kuvert med navn og cpr. nr. 

på afdelingskontoret Brovejen 35 Maribo, eller efter nærmere aftale med: 

 Knud Erik – John eller Henning.  

 

Er kontingentet ikke betalt senest 1. april 2022 vil du blive slettet af 

medlemslisten og så får DU ikke længere programmet. 
Programmet for andet halvår udsendes i juni, hvis du har gode forslag ideer til 

aktiviteter er du velkommen til at afleverede det ved et af møderne så vil tage 

det med i overvejelserne og planlægning af næste program.  

NB: bliver programmet væk kan du finde det på  

www.metalstorstroem.dk  under SENIOR 

eller på Faglig Senior www.fagligsenior.dk   under aktiviteter 
vil du i kontakt med afd. Efter 1 januar er adressen: storstroem@danskmetal.dk 

 
 

Mange venlige hilsner 

Seniorklubberne 

v. Knud Erik Rasmussen  
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Fællearrangementer 

 
Fredag  den 22. april 2022 kl. 12,00 
Sted: Forbundshuset Brovejen 35, Maribo. 

Grønlandsforedrag om kampen mod tyskerne og Slædepatruljen Sirius af  

Rasmus Rohde. 

Før foredraget serveres der en let anretning 

Pris kr. 100,00 pr person. Foredraget er med ledsager. Tilmelding senest 11.04.22. til 

hkenig@youmail.dk tlf. 30 57 27 57 ker129@anarki.dk, tlf. 40 50 50 25 

johnriellarsen@gmail.com tlf. 54 85 69 01. 

 

 

Fredag den 24. juni 2022 kl. 13.00 til 19.00  
Sommer arrangement grill og underholdning  

Sted: Forbundshuset Brovejen 35 Maribo 
hkenig@youmail.dk tlf. 30 57 27 57 ker129@anarki.dk, tlf. 40 50 50 25 

johnriellarsen@gmail.com tlf. 54 85 69 01. 

   

 

 

 

 

 

 
I år har vi valgt at gi` et tilskud på 200,00 kr. pr. person som 

tilmelder sig Seniorhøjskolen på Metalskolen  

i dagene 27.6 – 30.6. 22. og bliver udbetalt når vi mødes på skolen 
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Ferietur 
DDR/BDR – 2 lande blev til et 

Søndag 12.06.2022 
Afgang, jf. nærmere aftale, fra Maribo mfl.  
Vi sætter kursen mod Rødby og færgen til Tyskland. Vi passerer Lübeck og følger den gamle saltvej på vores vej til den 
gamle tysk/tyske grænse, hvor vi gør vi holdt og hører om Grænsen. 
Umiddelbart efter ”grænsen” holder vi for at spise frokost, inden vi fortsætter ”Transit” mod Berlin. 
Mod sædvane afviger vi ”Transitruten” og kører via ”Spionbroen” ind i Vest Berlin. 
 

 
Efter et kort fotostop kører vi gennem Berlin og ser såvel Check Point Bravo som Checkpoint Charlie inden vi sidst på 
dagen ankommer til vores hotel for de næste 3 nætter. Her tjekker vi ind og kan nette os inden    

 
Mandag 13.06.2022 
Efter morgenmaden tager vi plads i bussen og kører til Hohenschönhausen hvor vi, på egen hånd, besøger udstillingen i 

STASI fængslet.  

   
Her kan vi gå rundt og se om fængselslivet, se nogle af lokaliteterne. Der er danske Audio guides til rådighed. Vores tur 

fortsætter til Bernauer Strasse, Her finder vi stadig et stykke af den originale mur, et reetableret stykke mur, samt et 

stykke med kun søjler, hvilket giver os et godt billede af det der var engang.  Her kan vi frit bevæge os fra Øst til Vest og 

omvendt, uden fare for at blive skudt.                                                         

Vi fortsætter vores tur og kører gennem Mitte til vores frokostophold. Vores historiske restaurant har en lidt særpræget 

beliggenhed, ikke langt fra Friederichstadt S Bahn Station, der indtil 1990 var jernbane-grænseovergang mellem Øst og 

Vest.               

Tirsdag 14.06.2022 

Vi starter vores dag med et besøg på DDR-museet. 

Her kan vi på egen hånd bevæge os rundt på museet og få et indtryk af livet i DDR. Udstillingen viser livet som det var, 

med de udfordringer, men også gode ting. Tag fx elevatoren og kom ind i lejligheden og se hvordan man levede, eller kig 

ind i de mange skuffer og oplev DDR på tætteste hold. 

 

 

 

 

 

 

I samlet trop går vi under Liebknechtbrücke, gennem Nikolaiviertel op til Alexanderplatz hvor vi spiser frokost i TV tårnet 

derefter går vi til bussen  

Mætte og tilfredse kører vi med fotostop via East Side Gallery ”gennem Treptower Park, til Tempelhof hvor vi hører om 
Rosinbomberne, inden vi kører til vest, og den nok mest kendte shopping gade Kürfürstendamm.  
Vi har lidt tid på egen hånd til shopping, kaffe/kage eller måske en lidt stærkere forfriskning.  
 
Sidst på eftermiddagen fortsætter vi vores rejse gennem Berlin inden vi finder en hyggelig restaurant hvor vi indtager 
middagen.               Side 3 



       
 

Efter middagen tager vi plads i bussen, læner vi os tilbage i sæderne og kører gennem Berlin til tonerne af ”Når lygterne 
tændes” Vel ankommet til hotellet kan baren måske frekventeres inden værelset. 
 
Onsdag 15.06.2022 
1/1 dagstur til Slottet Cecilienhof hvor fredsaftalen blev underskrevet, her bliver lavet grupper a. 12 personer, derefter 
tid på egen hånd 
 
Torsdag 16.06.2022 
Vi pakker bussen og tager plads for at påbegynde turen sidste udflugt. Vi forlader Berlin og kører med en enkelt strække 
ben pause til Nossetiner Heide.  

                                                                   
Her finder vi forhv. Generalsekretær Eric Honecker´s jagthytte. Et sted hvor ingen almindelige borgere havde adgang. 
Det var forbeholdt toppen af DDR.  
Vi hører historien om dette spændende sted, kigger os lidt omkring inden vi spiser frokost. 
 
Vi tager afsked med dette spændende sted, og på en lille time er vi fremme i Rostock, hvor der er mulighed for lidt 
grænsehandel inden vi skal med færgen kl. 15.30. Vi forventer at være i Maribo kl. 18.30. 

 

 Vi bor på det 4**** hotel City Hotel Berlin City East Hotellet er beliggende i 
bydelen Lichtenberg i det gamle Østberlin. Det 4****hotel har 317 værelser og ligger i 3 bygninger. Hotellet har 3 
restauranter, samt bar og Lounge område. Receptionen er åben 24/7 
 
Med i prisen er: Rejseleder – Frokost dag  1&5 – 3 x middag på Hotellet – 1 x middag i Byen – Entre til TV tårnet inkl. 
frokost – Entre til Slotte Cecilien Hof – En aftens foredrag om livet i DDR  
 

PRIS pr. person 4.599,00 kr.  Enkeltværelse 575,00 kr.  

DIN PRIS som klubmedlem i Maribo – Nakskov og Nykøbing F :  4.299,00 kr. 

Vi forbeholdeer os ret til evt. ændringer i programmet 

Metal Senior &                                                                                                  
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Byklub Maribo 
 

Mandag den 31 . januar 2022 kl. 10,00 – 12.00 
Forbundshuset Brovejen 35 Maribo 

Udlevering af ”Seniorhåndbogen og Lommebogen samt mulighed for at betale 

kontingent, der er kaffe og en lille kage. 

 

Onsdag  23. Februar 2022 kl. 14,00 
Kammeratligt samvær og Banko 

Sted: Forbundshuset Brovejen 35 Maribo  

Tilmelding på tlf. 40 50 50 25 eller mail. ker129@anarki.dk   
 

Fredag den 1. april. 2022 kl. 12,00 
PÅSKEFROKOST pris pr. person 125,00 kr. alt inkl. 
Tilmelding senest den 25.03. 22. på tlf. 40505025 eller mail. ker129@anarki.dk  

Sted: Forbundshuset Brovejen 35 Maribo  

Tilmelding på tlf. 40 50 50 25 eller mail. ker129@anarki.dk 

 
                                        

Fredag  22. april 2022 kl. 12,00 

Grønlands foredrag  se side 2 

 

Tirsdag  11. maj 2022 kl. 14,00 
Kammeratligt samvær kom og mød gamle kolleger og få en snak 

Sted: Forbundshuset Brovejen 35 Maribo  

Tilmelding på tlf. 40 50 50 25 eller mail. ker129@anarki.dk   
 

Fredag den 24. juni. 2022 kl. 13,00  Grill   
Fællesarrangement Tilmelding se side 2 
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Byklub  Nykøbing 

 

Mandag den 17. januar. 2022 Kl. 13,00  
Åbent hus - Kammeratlig Samvær uddeling af lommebøger og kontingent betaling 2022 

Sted: Marineforeningen Tømmergade 4 Nykøbing F.                 Tilmelding ingen 

 

Mandag den 31.Januar. 2022 kl. 13.30  
Uddeling af  Seniorhåndbogen og kaffe med kage 
Sted: Marineforeningen Tømmergade 4 Nykøbing F.                 Tilmelding ingen 

 

Mandag den 21. februar. 2022 kl. 13.00  
Aktivitetsudvalgs møde og Spisning pris 50.00 kr  
Sted: Marineforeningen Tømmergade 4 Nykøbing F.                  
Tilmelding til John på tlf. 54 85 69 01 eller mail johnriellarsen@gmail.com og 

Anders på 61 655 818 senest den 15/2. 22. 
 

Mandag den 14. marts. 2022. kl. 13.00  
Banko    
Sted: Marineforeningen Tømmergade 4 Nykøbing F.                 Tilmelding ingen 

 

Mandag  11. april 2022 kl. 13,00 

Sildebord pris 50.00 kr.  

Sted: Marineforeningen Tømmergade 4 Nykøbing F.                  
Tilmelding til John på tlf. 54 85 69 01 eller mail johnriellarsen@gmail.com og 

Anders på 61 655 818 senest den 1/4. 22 

 

Fredag  22. april 2022 kl. 12,00 

Grønlands foredrag  se side 2 
 

Mandag den 30. maj. 2022 kl. 9.30 
Blåtur pris 50.00 kr. 

Tilmelding til John på tlf. 54 85 69 01 eller mail johnriellarsen@gmail.com og 

Anders på 61 655 818 senest den 18/5. 22. 
 

  

Fredag den 24. juni. 2022 kl. 13,00  Grill   
Fællesarrangement Tilmelding se side 2                                                                                                                                    
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Byklub Nakskov 
 

Tirsdag den 11.januar.2022 kl. 14.00. 
Kammeratligt samvær.  

Denne dag udleveres lommebøger og der kan indbetales kontingent kr. 150,00, men dette 

kan også indbetales 

på konto 6520 4162152 Lollands Bank Husk navn og adresse. 

Frivilligcenteret, Hoskiærsvej 17 lokale lime 1. sal 

                 

Tirsdag den 25.januar.22 kl. 14.00. 
Kammeratligt samvær 

Frivilligcenteret, Hoskiærsvej 17, 1. lokale lime 1. sal 

 

Torsdag den 10.februar.2022 kl. 10.00 – 12.00 
Uddeling af seniorhåndbogen  

Sted:Konferencesalen, Frivilligcenteret, Hoskiærsvej 17, 1. 

 

Tirsdag den 08.februar.2022 kl. 14.00. 
Besøg af Dennis Eliasson, vedr. data stue. 

Arrangementet er med ledsager. 

Konferencesalen Frivilligcenteret, Hoskiærsvej 17, 1. 

 

Tirsdag den 22.februar.22 kl. 14.00. 
Kammeratligt samvær 

Frivilligcenteret, Hoskiærsvej 17,1. sal lokale lime 1. sal 

 

Tirsdag den 08.marts.2022 kl. 12.00. 
Kammeratligt samvær 

Frivilligcenteret, Hoskiærsvej 17,1. sal lokale lime 1. sal 

 

Tirsdag den 22.marts .2022 kl. 12.00. 
Generalforsamling (dagsorden udsendes pr. mail). 

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før. 

Generalforsamlingen afholdes i konferencesalen Frivilligcenteret, Hoskiærsvej 17, 1. sal. 

Tilmelding for dem der ønsker at spise efter generalforsamlingen    

senest den 15.03.22. til klub64nakskov@gmail.com tlf. 28 66 64 28 

 

Tirsdag den 12.april .2022 kl.13.00. 
Tur til Femernbælt byggeriet med rundvisning.  

Efter rundvisningen kører vi til oplevelsescenteret, og ser hele byggeriet via film og 

plancher Turen foregår ved samkørsel i pivate biler fra Krøyers Gård kl. 13.00 og 

klubben giver tilskud til den der kører. Prisen er 100,00 kr. pr. person for spisning 
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Fredag den 22. april. 2022 kl. 12,00   
Fællesarrangement Tilmelding se side 2 
 

 

Tirsdag den 26.april.2022 kl.14.00. 
 Kammeratligt samvær 

Frivilligcenteret, Hoskiærsvej 17,1. sal lokale lime 1. sal 

 

 

Tirsdag den 10.maj.2022  kl. 14.00 
 Kammeratligt samvær 

Frivilligcenteret, Hoskiærsvej 17,1. sal lokale lime 1. sal 

 

 

Tirsdag den 24.maj.2022. med afgang fra Krøyers Gård kl. 10.00 
Skovturen går i år til Andelslandsbyen Nyvang,  

Frokosten har vi med, og aftensmaden serveres i ????. 

Pris 350,00 pr. person betaling ved tilmelding. 

Tilmelding senest den 17.05.22. til hkenig@youmail.dk tlf. 30 57 27 57. 

 

Fredag den 24. juni. 2022 kl. 13,00  Grill   
Fællesarrangement Tilmelding se side 2 

 

Bestyrelsen:  

Henning Jakobsen tlf. 30 57 27 57 mail: hkenig@youmail.dk 

John Blak Nielsen  tlf. 28 66 64 28 mail: klub64nakskov@gmail.com   

Finn Guldbæk        tlf. 61 77 78 71 mail: figu@youmail.dk    

Erik Niemi             tlf. 20 27 32 39 mail: niemi1946@outlook.dk   

Knud Erik Friis     tlf. 24 25 19 86 mail: knuderikfriis@gmail.com 

   

Kontingent kr. 150,00 for 2022 kan indbetales i 

LOLLANDS BANK på konto 6520 4162152 

Husk navn og adresse 
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Byklub Næstved 
Onsdag den 5 januar 2022  kl. 14.00 
Klub møde Metal Åderupvej 12  4700 Næstved 

 

Onsdag den 19. januar 2022  kl. 14.00 
Klub møde  Metal Åderupvej 12  4700 Næstved (indkaldelse generalforsamling)  
 

Onsdag den 2 februar 2022  kl. 14.00 
Klub møde Metal Åderupvej 12  4700 Næstved 

 

Onsdag den16 februar 2022  kl. 10.30 
Generalforsamling  Metal Åderupvej 12  4700 Næstved 

 

Onsdag den 2 marts 2022  kl. 14.00 
Klub møde Metal Åderupvej 12  4700 Næstved 

 

Onsdag den 17 marts 2022  kl. 14.00 
Kaffe møde Metal Åderupvej 12  4700 Næstved 

 

Onsdag den 30 marts 2022  kl. 14.00 
Klub møde Metal Åderupvej 12  4700 Næstved 

 

Onsdag den 13 april 2022  kl. 14.00 
Klub møde Metal Åderupvej 12  4700 Næstved 

 

Onsdag den 27 april 2022  kl. 14.00 
Klub møde Metal Åderupvej 12  4700 Næstved 

 

Onsdag den 11 maj 2022  kl. 14.00 
Udflugt Metal Åderupvej 12  4700 Næstved 

 

Der ud arbejder vi med følgende: 

Besøg og omvisning på Næstved rådhus, af Carsten Rasmussen. 

Besøg på Femern Sund udstillingscenter, vi vil prøve om Jørgen, kan arrangere, en tur til 

byggepladsen 

Besøg på Storstrømsbroen, evt. med guide eller, der kommer en og fortæller om projektet 

i klubben. 
 

Erik Andersen  tlf. 28892662 mail. metalseniornaestved@gmail.com  

Niels Erik Jensen  tlf. 40115300 mail: n.e.j@outlook.dk  
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Byklub Vordingborg - Møn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under opbygning 
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Byklub Køge 
 

Onsdag den5. januar 2022 kl. 11.00 
Frokostmøde   

kontingent betaling 200,00 kr. 2022 

 

Onsdag den 19 januar 2022 kl. 11.00 
Frokostmøde 

 

Onsdag den 9 februar 2022 kl. 11.00 
Frokostmøde og Generalforsamling 

 

Onsdag den 9 marts 2022 kl.12.00  
Fødselsdagsfest (39 år) pris ? 

 

Onsdag den 23 marts 2022 kl. 11.00 
Frokostmøde 

 

Onsdag den 6 april 2022 kl. 9.00 
Bustur 

 

Onsdag den 4 maj 2022 kl. 11.00 
Frokostmøde 

 

Onsdag den 15 juni 2022 kl. 9.00 
Bustur 

 

Alle møder holdes: Søsvinget 383  Køge indgang Lerbæktorv over for Aldi 

 

Følg os i Lørdags avisen ”nyt fra Foreninger” eller på hjemmesiden 

metalseniorkoege.simplesite.com   

 

Formand John Jensen mob. 24831001  
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Er du interesseret i at være med til at bevarer gamle ting og Smedehåndværket, 

eller har du blot lyst til at mødes med gamle kammerater, er de gamle Smedjer – 

Frilands-museet og Brandmuseet i Nykøbing et godt sted at komme, findes på 

følgende adresser. 

 

 

Den Gamle Smedje Sakskøbing  
P. Hansensvej 4990 Sakskøbing 

ALLE Mandage fra kl. 9,00 til 12,00, eller efter aftale 

Kontakt person: Knud Erik Rasmussen tlf. 40 50 50 25  

 

Det Historiske Arbejdende Værksted i Holeby 
Magasinvej 1. 4960 Holeby  

Kontakt person: Erhardt Tonnesen mob: 29 90 47 59 

 

Den gamle Smedje Nakskov 

Tilegade 21, 4900 Nakskov. 
Kontaktperson Henning Larsson tlf. 23 84 30 88 og 

Henning Jakobsen 30 57 27 57. 

Åbningstider: tirsdag 9.30 – 16, og onsdag 9.30 – 16.  
 

Frilandsmuseet 
Meinckes Vej 5. 4930 Maribo  

 

Brandmuseet Nykøbing F. 
Vendersgade 4800 Nykøbing F. 

Kontakt person: Anders Nielsen tlf. 61 65 58 18 

 

 

 

 

  

                      


