Kære alle Tele-Otium medlemmer

Torsdag den 3. februar 2022 kl. 14.00
Tilmelding senest 29. januar pr. e-mail til: teleotium@gmail.com

Hermed vort program for foråret 2022
Vi glæder os til forhåbentlig at se jer til vores møder og øvrige
arrangementer på Immerkær 42, 2650 Hvidovre.
Torsdag den 6. januar 2022 kl. 14.00
Tilmelding senest 29. december 2021 pr.
e-mail til: teleotium@gmail.com
Nytårskur
Tele-Otium holder nytårskur med bobler og festlig musik.

Pusle Helmuth
“Det at være barnestjerne er en voksenrolle!”. Med det udgangspunkt fortæller Pusle Helmuth om at
være barnestjerne og at vokse op i
skyggen af filmkulisserne uden en
far og med en ambitiøs mor.
Pusle fortæller om sine oplevelser
med at være barnestjerne efterfulgt
af svære teenageår efter den pludselige afslutning på barnestjernekarriere.
Hun fortæller også med en stor oprigtighed om, hvordan modgang, tilgivelse og astronomi satte hende i
stand til at bryde fortidens mønstre og blive et lykkeligt menneske.
Derudover lægges der op til dialog med tilhørerne, ligesom Pusle undervejs i foredraget viser billeder fra hendes spændende liv.

Torsdag den 3. marts 2022 kl. 14.00
Tilmelding senest 24. februar pr. e-mail til: teleotium@gmail.com
Stefan G. Rasmussen
”Fra mirakelpilot til crooner”
Kom og vær med til at fejre det nye år og ønske hinanden godt nytår
med friske dråber og livlig musik.
Vi tager naturligvis højde for de regler, der er gældende for forsamlinger i januar 2022, og vi har mulighed for at spritte hænderne af.

Mød os på facebook
https://www.facebook.com/groups/2199607716808873
De af jer, som fremover kun ønsker at modtaget programmet og
anden information på e-mail, bedes sende en mail med aktuel
e-mailadresse, og ”samtykke til elektronisk post” til:
erlingselmann@gmail.com

Der er ikke tvivl om, at Stefan G.
Rasmussen fra Frederikssund har
et temmelig dobbelt forhold til
datoen 27. december 1991.
For den dag blev han verdenskendt, da han som pilot i et SASfly på vej fra Arlanda på vej mod
København havarerede med 129
passagerer og seks besætningsmedlemmer. Is fra vingerne ødelagde flyets motorer og fra en
højde på 1.000 meter lykkedes
det Stefan at svæveflyve den

tunge maskine til en voldsom nødlanding på en eng uden for Stockholm. Ingen omkom – og han blev verdenskendt som piloten, der
reddede sine passagerer.
Siden har han haft svært ved at træde ind i andre roller, og det er
ikke fordi, Stefan ikke prøver. Han har haft en karriere i politik, og nu
- i en alder af 71 - giver han fuld plads til en passion, der særligt i
hans yngre år blev holdt nede: Sang og musik.

Bestyrelsen ønsker
alle medlemmer

en Glædelig JUL

og et Godt nytår!

FÆLLES FROKOST torsdag 3. marts, 12.30
Vi gentager succesen fra tidligere med at arrangere fællesfrokost
inden medlemsmødet den 3. marts 2022. To stykker uspecificeret
smørrebrød og 1 øl/vand eller 1 glas vin, for 30 kroner.
Tilmelding og betaling er absolut nødvendig – senest torsdag den
24. februar til:
teleotium@gmail.com
bankkonto: 0434 4370816883

Torsdag den 21. april 2022 kl. 14.00
Tilmelding til generalforsamlingen og den efterfølgende spisning
senest 8. april pr. e-mail til: teleotium@gmail.com
Ordinær - GENERALFORSAMLING – jf. §12
Husk at forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde skriftligt senest 1. marts.
Nærmere om generalforsamlingen og spisningen efter generalforsamlingen kommer med indkaldelsen til generalforsamlingen.
For de medlemmer, der ikke får opkrævet kontingentet via TDC-pensionskasse, kan betalingen (kr. 300,-) ske på bankkonto 0434
4370816883 senest 1. marts 2022, eller der kan betales kontant på
medlemsmødet i januar eller februar 2022.

SKOVTUR 2022, 2. juni
Nærmere omtale af tur, pris og tilmelding kommer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

På gensyn i 2022

PROGRAM
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Antal medlemmer: 200
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e-mail teleotium@gmail.com

Stiftet: december 1984

Jørn Nielsen, Vagtelvej 29, 6. th., 2000 Frederiksberg tlf. 38 33 77 77
Inger Jens, Gustav Johannsens Vej 13, 2000 Frederiksberg tlf. 40 43 73 11
Lisbeth Husum, Havmandsvej 22, 2730 Herlev tlf. 44 91 48 48

