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Møde Torsdag den 20. maj. Mødet var en tur i Hedeland. 
Vi havde et af de sjældne møder med – ingen fejrede fødselsdag - ingen foredagsholder – ingen ”bagsmæk 
kaffe” -  kun os selv + medbragt kaffe (og det var kun  2 personer, der  havde hjemmebryg med!).  
I lidt køligt vejr gik vi rundt på den store legelads i Hedeland  - ud ad Tune Landevej – efter møllen og under 
broen – så th. Det forstod de fleste. Men det var koldt at vente på sidste bil.vejledt v. mobiltlf. 
Meget kuperet område med en masse motions-opstillinger og legeredskaber spedt rundt om i terrænet.  
Nogle belv besigtiget - enkelte prøvet. Amfiteatret gav anledning til en stmmeafprøvning og  erindinger om 
romerske ”amfier”.  
Så hjemtransport – retur som skrvet kl. 11:30 efter en udmærket formiddag.    
 

        

  
 
 

De fleste af deltagere på senen i amfien   – Freddy på vej ud th. for at tjekke lyden.                    Og der var nattergale i øret - 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 Legeplaseinventaret blev besigtiget                      -  og andet havde skulpturel karakter                 -  noget blev afprøvet                          
 

 
 

Torsdag d. 3 juni: Tur til Flymuseum Værløse. Fortsat tilmelding –  
 Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 3. juni. 150.- på konto 9570 – 12947992- 
 OBS dette er det korrekte kontonr. Oplysning om kørsel, arrangement mm følger i næste nyhedsbrev! 
 

 
 

 

 



 

 
 

Næste møde – torsdag den 27. maj: gåtur på stranden – Strandhusene –  
NemID – Mit ID – frokost 
 

Program / Kort repetiton mm.: 
Vi mødes v. Olsbækken kl 9:30 – kop kaffe serveres - gåtur på stranden – retur Olsbækken  
kl. ca. 11:00. 
 

kl. 11:15   Vi ghår i samlet flok til Strandhusene – ankomst kl 11:30.  
”Proviantering”/ tilpasning.  
 

kl. 11:45   Foredrag. Tonny fortæller om NemID, der udfases  – og om   
det nye MitID. Vigtig for os alle. 
Derefter frokost  udendørs / overdøkket område – varmt tøj, hvis det er       
ø  køligt vejr 
 
OBS.: 
1) Pga af projektor krav til mørke, afholdes foredraget 
indendørs.  
Maks 30 personeri roummet + mundbind 
2) Parkeing – må ikke ske på Jyske Bank. Enkelte deltagere 
(dårligt gående) har fået særlig tilladelse til at ’parkere indne for den 
røde port.  
Husk at lukke porten. P-bevis udsendes lærdag.  
Send en mail, hvis du ikke har modtaget et som lovet 
3) Derfor: generel parkering f. eks. V. Olsbækken- ellr kom pr 
cykel – eller bliv kørt! 
 

Tilmelding er nødvendig  
 

Indbetal kr. 85.- på Mobilepay 4045 2210 / Mogens Christiansen 
Inden mandag den 24. maj kl 24:00 (2. Pinsedag). 
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