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    TELE ØST

Bestyrelsen 2022/2023

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

Dansk Metal Tele Øst : www.Teleost.dk

Underholdning onsdag d. 7.sep. 2022

Bibbi og Snif kommer igen og underholder

Formand Jørgen Bredøl Mob. 2137 4085 bredol@webspeed.dk

Næstformand Kjeld Bødker Mob. 2169 3160 kjeldboedker@mail.dk

Kasserer Kirsten Pedersen Mob. 2178 4024 kirsp333@gmail.com

Sekretær Jørgen jensen Mob. 6094 8722 risegaard@hvidovrenettet.dk

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

Best.medlem Kjeld Jensen Mob. 4030 4009 sonjaschou@dktv-mail.dk

Best.medlem Poul Jensen Mob 2044 2456 poul@psjensen.dk

Best.suppleant Vagn Jensen Mob. 4015 9917 lisbeth@husum.it

GENERALFORSAMLINGEN 2022

Til Generalforsamlingen var der 105 tilmeldte. 
Jørgen Bredøl berettede om salg af huset og nye lokaler. Der ikke er 
sat dato på endnu. Den evt nye køber forhandler stadig med 
kommunen omkring lokalplanen for området.  
Der arbejdes stadig med at finde egnede lokaler til os og de andre 
brugere af huset, hvis vi skal flytte. 
Regnskabet  viste at vores økonomi ser fin ud. Kontingentstigningen 
med 20 kr. om måneden  dækkede næsten det manglende tilskud fra 
TDC. 
Ingen forslag og vedtægts ændringer. 
Under punktet valg blev bestyrelsesmedlem Kirsten Pedersen valgt 
som ny kasserer, da Steen Nielsen ønskede at stoppe efter 8 år. 
Poul Jensen blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem, de andre der var 
på valg blev genvalgt. 
Under punktet eventuelt takkede Jørgen Bredøl  Steen og Vibeke for 
det store arbejde de havde ydet som kasserer og hjælp på 
køkkenholdet. 
Vi sluttede mødet med 3 stk smørrebrød.
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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.

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

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. Vi holder en pause
med at modtage flere bøger.

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?

Bordtennis.
Bat og bolde kan lånes.

Vi samles alle igen kl.13.00 og   
spiser vores medbragte mad. 
Der sluttes af med en kop kaffe.

Det var så 
hyggeligt, da vi 
sang en lille sang 
inden vi gik i gang 
med møderne. Vi 
mangler bare en, 
der kan spille til . Er 
det noget for dig?

Til onsdagsmøderne kan der købes øl, vand eller vin til meget  
favorable priser. Der opkræves 20kr pr. deltager pr. møde 
(brugerbetaling)

2 7

5 dages tur til Nordtyskland d. 22. – 26. sep. 2022
Mødetid på Immerkær kl 7,30.
Pris pr. person i delt dobbelværelse kr 4999,00
Pris pr. person i enk. Værelse           kr 5298,00
Rejsen gennemføres med min 40 deltagere.

Tilmelding senest d. 30-06-2022 til Jørgen Bredøl mob 2137 4085
Betaling senest d. 30.06.2022 til  
Nordea regnr 2111 konto 4381788941

INFO om turen – se vedlagte skrivelse.

Kontingent 2023

Hvis I ikke bliver trukket i kontingent via 
Pensionskontoret, kan I benytte netbank til vores 
bankkonto : Regnr 2111 konto 3493407987
Eller betale til kassereren på medlemsmøderne i 
januar.

Kontingentet for hele året er kr 240,00.
Er det nødvendigt at udsende rykkerbrev, vil der blive 
tillagt et gebyr på kr 25,00.

Adresse/telefonændringer m.m sendes til 
Kasserer Kirsten Pedersen, Saven A 3 3 Dør 3,
2650 Taastrup, Mobil 2178 4024 eller
Email: kirsp333 @gmail.com



Onsdag d. 07.dec

Onsdag d. 21.dec.

Onsdag d. 04. jan

Gyrstinge Skovkro
Vi gentager successen og tager til Gyrstinge igen.

Pris kr 250,00
HUSK tilmelding senest d. 16. nov  2022
Mødetid fra kl. 9.30 på Immerkær. 42
Bussen kører fra Immerkær kl. 10.00
                       fra Roskilde, Ny Østergade  kl 10.45
                       fra Ølby st kl. 10.45
Forventet hjemkomst på Immerkær ca kl. 19.00 

Start Kl. 10.30 med kaffe og rundstykker.

Bagefter går vi  i gang med aktiviteterne rundt i 

huset  eller sidder og hyggesnakker.

 Efter frokosten kl. 13.00 vil der blive serveret Gløgg 

 og æbleskiver og vi ønsker alle en Glædelig Jul.

Start kl 11.00. Nytårsmøde med musikalsk 
underholdning

 

Billard 

Mandage kl. 10.00 –kl 13.00

 

 

 

Fodbold

Tirsdage

                      

3

                 

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

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 212029126

Så skal vi til den igen, og mandag 
den 12. september starter vi
den nye billard sæson 2022-2023.
Alle er naturligvis velkommen, og vi 
spiller hver mandag fra kl. 10.00 til 
kl. 13.00.
Der vil senere på sæsonen være 
mulighed for at spille med om 
klubmesterskabet, og vi afholder 
ligeledes 2 til 3 sociale arragementer 
i løbet sæsonen.
Nærmere information kan rettes til 
spilleudvalget ved Tommy Bidstrup 
og John Plaugmann.

På spilleudvalgets vegne
John Plaugmann
Tlf. 2021 4287 



                    
              Møder og arrangementer – Efteråret 2022

 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 d. 7. sep

Onsdag d. 14. sep

Onsdag d. 21. sep.

  Torsdag d. 22.sep-
  Mandag d. 26.sep

Onsdag d. 05. okt

Onsdag d. 19. okt

Onsdag d. 02. nov

Onsdag d.16. nov

Start kl. 11.00. 

Kl 12.30. Vi får atter besøg af Bibbi og Snif.
Bibbi & Snif er et af landets mest erfarne, rutinerede 
og sammenspillede countrybands. Hundredevis af 
spillejobs er det blevet til på festivaler, i klubber, på 
spillesteder, til fødselsdage, på countrymesser, i 
udlandet. 
Tilmelding til Løvfaldsturen   NB! KUN I DAG NB!
Tilmelding til Oktoberfesten  NB! KUN I DAG NB!

LØVFALDSTUR LØVFALDSTUR   MAX 100 personer.
HUSK TILMELDING PÅ MØDET D. 7-9-2022
PRIS pr. medlem kr. 150,00
Vi mødes på Immerkær kl. 09.00
Hvor vi serverer en lille en mod ”køresyge” inden 
bussen kører kl. 09.30
Påklædning efter vejret.

Forventet hjemkomst ca kl. 16.30

AFLYST

TUR til Nordtyskland.TUR til Nordtyskland.

Turen, pris og tilmeldingsfrist har været
annonceret på medlemsmøderne i foråret.
Tilmelding og betaling senest d. 30-06-2022

Se beskrivelse andet sted i bladet ( s.7  )

 

NB! I år afholdes oktoberfesten d. 1. onsdag.
Start kl. 11.00
Tilmelding på mødet d. 7. sep.
Pris kr. 100,00
Der vil være koldt øl på fadølsanlægget, så længe lager 
haves og musik vil skabe den rette stemning.
Der vil også blive serveret lidt fast føde i løbet af dagen.
Kom om vær med til en festlig eftermiddag.
Tilmelding til Julefrokost starter

Start kl 10.30. Hyggedag med morgenkaffe og rundstykke
inden de forskellige aktiviteter går i gang.

Kl 13.00 samles vi igen til frokost og slutter af med kaffe.
Tilmelding til julefrokost

Start kl 11.00. Efter den medbragte mad er spist, starter vi 
det flotte Bankospil. Hvem vil ikke gerne gå hjem med en af 
de fantastiske kurve. Kom og spil med, måske er der dig, 
der har heldet med dig.
Tilmelding til Julefrokost

Start kl 10.30. Hyggedag.
Kaffen er brygget og rundstykkerne klar, så vi kan få en 
god start.
Hvad har du lyst til bagefter? Billard, bordtennis, fitness, 
kortspil, en god bog eller ud og trække frisk luft.
Vi samles igen kl 13.00 til den medbragte frokost og slutter 
af med kaffe.
Sidste frist for tilmelding til Julefrokost

4      5
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FØDSELSDAGE  1.  september - 31.  december FØDSELSDAGE  1.  september - 31.  december

Fornavn E�ernavn       Dato   Måned Fornavn E�ernavn       Dato  Måned

70 år 70 år

Merete Søe Nielsen 13 10 Merete Søe Nielsen 13 10

Mona Gam 28 10 Mona Gam 28 10

75 år 75 år

Anne&e Bille 22 9 Anne&e Bille 22 9

Aina Mortensen 12 10 Aina Mortensen 12 10

Kirsten Havn 13 10 Kirsten Havn 13 10

Lone Wager 4 11 Lone Wager 4 11

Claus Skjershede Nielsen 22 11 Claus Skjershede Nielsen 22 11

Katrine Kilbinger 15 12 Katrine Kilbinger 15 12

Karl-Erik Nyegaard 16 12 Karl-Erik Nyegaard 16 12

Svend Aage Larsen 20 12 Svend Aage Larsen 20 12

Ulla Thielsen Nielsen 30 12 Ulla Thielsen Nielsen 30 12

80 år 80 år
Holger Andersen 13 9 Holger Andersen 13 9

Jy&e Inge Gregersen 30 9 Jy&e Inge Gregersen 30 9

Henning Carl Larsson 28 10 Henning Carl Larsson 28 10

Winnie Jensen 10 12 Winnie Jensen 10 12

85 år 85 år
Helene Johansen 11 9 Helene Johansen 11 9

Ib Cloos Nanfred 3 10 Ib Cloos Nanfred 3 10

90 år 90 år
Annelise Hermansen 17 11 Annelise Hermansen 17 11

95 år 95 år
Leif Paul Erik Nielsen 14 9 Leif Paul Erik Nielsen 14 9
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