
SENIORKLUBBEN INVITERER …… 
 

  
Vi skal høre Hans-Peter Tams fortælle om de traumatiske minder fra sin barndom under 2. 

verdenskrig, som han har fortrængt i syv årtier. 

Hans-Peter Tams blev født syd for Ejderen af dansksindede forældre. Da forældrene ikke vil melde 

sig ind i Nazipartiet, blev familien tvangsforflyttet til Polen.  

I 1941 sendes faderen til den russiske front.  

I slutningen af krigen flygter moderen med børnene, men de kommer væk fra hinanden i Berlin, og 

børnene må klare den videre flugt alene.  

Kom og hør Hans-Peter Tams fortælle hele historien. 

 

Arrangementet foregår som sædvanlig i Ringsted Sportscenter, Tværallé 8, Ringsted. 
Ca 1.6 km at gå fra Ringsted station iflg Krak.  

 

Datoen er mandag den 18. februar 2019. 
 
Vi starter kl 12 med at spise en varm ret, og som sædvanlig er drikkevarer for egen regning. 

På et senere tidspunkt får vi kaffe/te og kage.  

 

Der er tilmelding fra mandag den 4. februar kl 10 til søndag den 10. februar  

til Bodil Wang Lønbæk på mail: bowang@esenet.dk , evt tlf 7513 0364. 

Vi ser gerne, at der max er to tilmeldinger pr mail/telefon. 

 

Da der er begrænset deltagelse, så gælder ”først til mølle” princippet. 

 

Du er ikke tilmeldt før du har fået et tilbagesvar, og bliver du forhindret efter tilmelding, så meld 

hurtigt afbud, så en anden får mulighed for at deltage. Udebliver man uden afbud opkræves 

kostprisen. 

 

Ændringer i jeres adresse eller mail bedes meddelt Knud Mikkelsen 

på mail: knud.mik.seniorklub@gmail.com, evt telefon 2511 3381. 

 

Bemærk at du som medlem af Seniorklubben har mulighed for at booke HK Trafik & Jernbanes 

ferieboliger. Er du forsikret i TJM Forsikring, er der et større udvalg af ferieboliger. Du får som 

pensionist 20 % rabat på ferieboligen, hvis du booker 14 dage før. 

 

Er du forsikret i TJM Forsikring, skal du være opmærksom på, at dine voksne børn også har 

mulighed for at blive forsikret samme sted. 
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