
    

 

Nu skal vi på aftenudflugt i Folketinget…..13 november. 
 

Kære medlem 

Vi er glade for at vi med kort varsel har kunne fået denne tur op og stå…. Folketingsmedlemmer er travle 
folk og mange møder i kalenderen. Du skal være hurtig ude, da disse turer hurtigt bliver udsolgt.  

Her nogle praktiske informationer…. 

Dato :  13.11 2019 

Tid   :  kl 15.30 præcis – da vi skal gennem sikkerhedskontrol. Rundvisningen starter kl 16.00 

Sted : Ved trappen som Dronningen går op af ved Folketingets åbning i indergården. 

Værter:  HK Trafik og Jernbane.   

Sikkerhed: Folketinget er omgivet med megen sikkerhed – tag derfor noget billede legitimation med. 

Forbehold : Vi skal være OBS på at vores rundvisere kan blive opholdt i andet møde eller andet – så turen          
med kort varsel kan ændres eller aflyses…. 

Rundviser :      Thomas Jensen – (Trafikordfører) og  Lennart Damsbo Andersen ( medlem af bla 
Transportudvalget ) - begge Socialdemokratiet.  

  

 

 

 

 



Program : 15.30 Alle mødes ved sikkerhedskontrol i Gården ( den trappe dronningen benytter ) 

                          16.00 Rundvisning starter – ca 1 time 

                          17.00 Spørgsmål til Thomas og Lennart i eget mødelokale 

18.00 ca Let Aftensmad i Snapstinget inkl 1 genstand, kort indlæg v/ formanden Dennis 
Jørgensen - HK Trafik og Jernbane…. 

                          Ca 19.30 – 20.00 Slut.  

Pris: Turen koster ikke noget – en service fra HK Trafik og Jernbane og Rådighedslønsforeningen  

Tilmelding  Direkte til FRS – Søren på mail   sorenandersenhk@gmail.com 

Antal pladser : 60 personer – af hensyn til at alle kan høre foredragsholderene, først til mølle… 

Afbud og spørgsmål til Søren / FRS : 2135 0224 eller bedst mail : sorenandersenhk@gmail.com 

Vi glæder os til at se jer igen…. 

Foreningen af Rådighedsløn og Servicemedlemmer samt DIN Kreds 

 

Ulla – Carsten – Søren – Ena  - HK FRS            Dennis og Lone… HK Trafik og Jernbane 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dette arrangement har HK T/J Foreningen for Rådigheds og Servicemedlemmer som 
Teknisk arrangør. 
Vi er en aktiv service-forening i HK T/J der tager os af de kollegaer der er kommet på rådighedsløn eller 
ønsker at være Servicemedlem. Ønsker du at blive Servicemedlem og få del i vores store Servicepakke 
kontakt Søren på ovennævnte mailadr. 
 

                        

 

 

 

                           

  


