
Velkommen i 
Seniorklubben Nørreby 

 
 

 
 

 

Timianhaven 5 

2630 Høje Taastrup 

 



Seniorklubbens historie 

På et møde i beboerhuset ”Gyvelhaven” den 21. marts 1989 blev der 

stiftet en ældreklub for pensionister. Klubbens formål er samvær. 

Det blev besluttet, at holde åben hver torsdag mellem kl. 13.00 og 

kl. 16.00.  ”Ældreklubben Nørreby” første formand var Preben 

Poulsen fra 1989 til 1991. 

Derefter fulgte frem til 1995 Bernhard Hansen. I 1996 blev klubbens 

navn ændret til ”Seniorklubben Nørreby” med Jytte Jørgensen som 

formand. Dette skyldes, at man gerne ville åbne klubben for 

førtidspensionister og efterlønsmodtagere over 50 år med bopæl i 

TaB´s afdelinger i Torstorp. 

Klubben var nu flyttet fra Gyvelhaven til den nuværende adresse 

Timianhaven 5. 
  

Klubbens æresmedlemmer Peder og Karen Rasmussen 
 

Fra 1997 til 1999 var Karen Danielsen formand. Fra 2000 til 2013 var 

Birthe Ovesen formand og på nuværende tidspunkt er det Inge 

Sørensen der er formand. 

Klubbens formål er stadig, at styrke sammenholdet og aktivere 

medlemmerne gennem forskellige aktiviteter, som foredrag, spil, 

udflugter m.m. 

Klubben har åben hver mandag fra kl. 13.30 til l7.00, dog kan der 

så være aktiviteter på andre dage. 



Praktiske oplysninger om 

”Seniorklubben Nørreby” 
Timianhaven 5 (beliggende bag Ejendomskontoret) 

 
Formål:   Socialt formål, samvær, styrke sammenholdet, 

 klubånd. 

 

Mødedage:    Mandag og torsdag. 

 

Kontingent:   Kr. 100.00 i kvartalet som betales 1. mandag 

 hvert kvartal. 

  

Kaffe – kage: Pr. gang, kr. 10.00 

 

Øl &vand:      Kr. 10.00. 

 

Mandag:        WII-bowling. billard, kortspil, foredrag, 

  stolegymnastik, banko, skovture, film, grill,   

   spise sammen dage, o. a. 

 

Torsdag:        Hygge-aktiviteter, strikke, sy, perler, o.a. 

 

Fejring:         Klubben fejrer medlemmers følgende  

fødselsdage: (60-70-75-80-85-90 år) osv. med 

Brunch, (klubben betaler). 

 

                       Medlemmerne fejrer deres fødselsdage (IKKE 

 runde) med at give kage, boller eller andet til 

 kaffen, dette er dog ikke tvang. 

 

 



Medlemmer: Man SKAL være fyldt 50 år for at blive medlem, 

                       og man skal være førtids-, invalide- eller 

 folkepensionist. 

                       Der bliver højst indmeldt 30 medlemmer.                        

  

 

 

 

 
 

 

 

Ønsker du yderligere oplysninger, kontakt Inge på  

tlf. 43 99 38 03, eller e-mail: seniorklubben@noerreby.dk 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 


