
 

 
 
 
 

 

 

November  2021 
  

FORTSÆTTES  PÅ  BAGSIDEN  

KONTINGENTER OG BOWLINGGEBYR 2021. 

  

Københavns Firmasport har på sit 

bestyrelsesmøde besluttet, at de IDA 

medlemmer, som har betalt kontingent for perioden 

januar- maj 2021, ikke skal betale kontingent for 

perioden september-december 2021. For deltagerne, 

som har betalt bowlinggebyr 2021, spiller uden 

betaling i perioden september – december 2021. 

  

Der bliver opkrævet kontingent for 2022 i 

december/januar måned. 

  

Mange hilsner fra 

 
Poul-Erik Oppelstrup 
poulerik@koebenhavnsfirmasport.dk 
www.koebenhavnsfirmasport.dk 
Facebook 
 

Indbetaling skal ske til kontonr. 9570 

0012267193 

 

 

Julebanko den 17.november 

 
Du kan stadig nå at melde dig til. Sidste 

frist er den 4. november. 

 
 

Bowlsturnering i Ulfborg 
 

Bent, Roland og Torben deltog den 23.10 i de 

Vestjyske mesterskaber. De tog hjem som 

Københavns mestre. Til lykke med det! 

 

 

Julefrokost den 1.12.2021 i 

Lynetten havn. 
 

Endnu engang vil restaurant Lynetten lægge 

lokaler til vores julefrokost. Der vil være 

buffet på bordet og der er ingen, der 

behøver at gå sultne hjem. 

 

 
 

 Ny sæson i gang 
 

Nu er sæsonen godt i gang. Som sædvanlig 

er vi ikke så mange fra start, men deltagelse 

i ”Spring for livet” i Nørrebrohallen den 

9.september og åbent hus i GMC i uge 38 har 

gjort, vi har fået nye medlemmer. Derudover 

har vi lagt vores foldere i Borgerservice og 

på biblioteker i området. Hvis du vil, er der 

også en mulighed for dig at tage en stak 

foldere og lægge de steder, du kommer, så 

vi kan blive lidt flere på holdene. 
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Vi opfordrede til at melde sig, hvis man 

havde lyst til at bidrage til 

bestyrelsesarbejdet. John Nielsen har vist 

interesse og vil samarbejde med Kurt om 

ture og arrangementer. Vi hilser det 

velkomment og velkommen til John. 

”Spring for livet” i Nørrebrohallen var lidt 

anderledes i år, da der stadig, på det 

tidspunkt var lidt usikkerhed på, hvor mange 

der måtte være forsamlet pga corona. Der 

kom 750, så det var alt i alt en vellykket 

dag.  

Det er altid den 2. torsdag i september, så 

skriv allerede nu datoen ind i kalenderen. 

 

Tur til Rådvad den 22. september  

 

Vejret var i top - fuld sol og vindstille. Vi var 

en lille flok der mødtes ved Grøndalscentret 

iført godt humør, madpakker og fotoapp. 

Vi var lidt skuffede over at ikke flere end 

12 personer af vores gymnastikforening 

ville gøre os selskab. 

 

Kjeld fortalte lidt om fabrikshistorien fra 

Rådvad, som startede omkring 1664 og ca 

100 år frem fremstillede krudt og kugler til 

Kongens Danske Hær. Senere blev det til 

Knivfabrik Rådvad, som alle kender. Dette 

blev senere til Ginge koncernen og de bor i 

Nordjylland i dag. 

 

Bygningerne er fredede i dag og betragtes 

som industrihistorie skabt af Mølleåens 

vandkraft. 

Anette fortalte lidt om sin tid som stor 

skolepige derude - skolen som i dag er 

vandrehjem. 

 

Vi spiste vores mad i flot solskin mellem 

store træer. Derefter kørte vi til 

Frederiksdal i Den Gamle Have og fik kaffe, 

is og/eller øl - hvad man nu havde lyst til. 

Tak til chauførerne, som gjorde denne tur 

mulig. 

 

 
 

 

 
Kryds i kalenderen:  
 

17.11.2021 Julebanko 

01.12.2021 Julefrokost 

08.12.2021   Bowlingturnering 

21.12.2021 Sidste dag inden jul 

03.01.2022 Første dag efter jul 
 

 

 

 

kontakt IDA udvalget : 

 
Kirsten Schäffner, formand               40712628 

Roland Petersen, kasserer  40798828 

Eva Rasmussen, medl.  24421236 

Aase Jacobsen, medl.  29823914 

Kurt Horn suppl.   23714574 

John Nielsen   40506688 

IDA kan også nås på mail til: 

ida@koebenhavnsfirmasport.dk 
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