
Foreningen af oldSAGer. 

Ultimo august 2016. 

Nyhedsbrev. 

Kære alle. 

På grund af den tidlige dato for vores første arrangement - præsentation af de nye kreative lokaler i A-fløjens 

stueetage v/ny kollega Johanne – er dette allerede overstået, før arbejdsudvalget er nået frem til at formulere 

sæsonens første nyhedsbrev. Men her kommer det: 

Næste arrangement bliver. 

Torsdag 22/9 kl. 13.30, hvor vi afholder årsmøde i forb. med et besøg på Heerup Museum, Kirkesvinget 

1 i Rødovre. Vi ser først udstillingen og har fået mulighed for derefter at afholde vores møde i deres meget 

beskedne, men velindrettede café. De kan ikke udelukke, at der evt. vil være andre gæster, men det behøver 

vi jo ikke at lade os gå på af. Så hemmeligt er det jo ikke! 

Selve årsmødet regner vi med at kunne begynde ca. 14.30. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Forelæggelse og godkendelse af årsberetning. 

3. Konstituering af arbejdsudvalg. Det eksisterende udvalg er villigt til at fortsætte; men supplerende 

medlemmer er mere end velkomne! 

4. Fremtidige arrangementer. 

5. Evt. 

NB: ”Klassekassen” modtager gerne det årlige bidrag på 50 kr. 

Tilmelding til bodilchristensen@hotmail.com  eller 45 86 00 14 senest mandag 19/9. 

Torsdag 27/10 kl. 15.00 

har Freddy Gleisner indvilget i at fortsætte sin festlige gennemgang af gamle lærerrevyer. Det foregår igen i 

det nye Videnskabs-hus for enden af parkeringspladsen. 

Tilmelding til bergs@privat.dk eller 39 68 22 34 senest mandag 24/10. 

Tirsdag 10/1 2017 kl. 13.00 

planlægger vi at afholde den efterhånden traditionsrige vinterfrokost. 

Da vi synes, at PH-Caféen på Halmtorvet var en udmærket ramme, har vi tænkt at booke den igen. 

Tilmelding til pd@sag.dk eller 22 96 48 47 senest fredag 6/1 2017. 

Idéen om at køre i private biler til Stevns Klint har vi på listen, og nu har vi jo også Fredensborg til gode! 

Der verserer også planer om at frekventere Nivågård, som har nogle spændende projekter omkring truede ord 

(og retter). 
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For en sikkerheds skyld gentager vi lige følgende: 

Hjemmesiden: http://sag.dk/oldsagerne/ 

Det er så nu blevet sådan, at vi ikke figurerer på SAGs egentlige hjemmeside, men skal gå direkte ind på 

vores egen ”sag.dk/oldsagerne”, hvor der ud over de to allerede oprettede vil komme en knap, der hedder 

”nyheder”, og under den vil man kunne finde nyhedsbreve og årsberetning. Det var sådan, det kunne komme 

til at fungere, men det er vel også godt nok. 

Fremover vil der være ensartede retningslinjer for bestilling af billetter til korenes koncerter: 

Pigekoret : Ring til Vibeke Thordal-Christensen, tlf. 36 14 01 77, bedst onsdag formiddag, om at få billetter 

lagt i døren. 

Drengekoret : Gælder for koncerterne i domkirken: Ring til Inge Ringsholm, tlf. 36 14 01 54, om at få 

pulpiturbilletter lagt i døren. 

Sørg for at være der, inden man låser døren til prøvelokalet, når drengene går ned til koret. 

Obs!Vi plejer at mødes efterfølgende på en nærliggende café til et lille glas. Vi mødes uden for kirken på 

hjørnet ned mod Gammeltorv og ser, om der er basis for det. 

Gymnasiekorene: Ring til Otto Leander, tlf. 36 14 01 62, om at få billetter lagt i døren. 

På gensyn til efterårets arrangementer. 

Med venlig hilsen, 

Arbejdsudvalget. 
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