
       
  

 

Nyhedsbrev august 2020  
 

Kære alle sammen….. håber I alle er raske og ved godt mod. 

Vi er stadig under myndighedernes åg, når det gælder vore aktiviteter. 

Dog er vi startet op med diverse udflugter og prøver at indhente noget af det tabte. Men alt kan vi ikke nå. 

Se mere nedenfor. 

Status på HK Trafik og Jernbane  
Som tidligere skrevet er det ganske vist, at HK Trafik og Jernbane i det nye år indgår i store HK ( Stat / Privat 
) rundt i landet.  

Det er HK T/J der har ønsket dette – da medlemstallet og pengekassen siger, at man ikke kan fortsætte som 
selvstændig enhed.  

Søren deltager i dels møder om sommerhuse/lejligheders overgang samt Bestyrelsesmøder i HK T/J. 

Der vil i sensommeren blive holdt informationsmøder rundt i Kredsene – og vi vil informere jer, der ikke 
længere tilhører en Kreds, her i vore nyhedsbreve.  

Omkring FRS – vil vi vende tilbage i næste Nyhedsbrev, hvis endelig udmelding foreligger. 

Udflugter  
Sammen med dette brev har vi fornøjelsen at invitere til Byvandring med Bjarne (Vesterbro og 
Christianshavn) på Frederiksberg. Se vedhæftet PDF fil. Turen har to datoer og er fællestur for både FRS og 
Kredsenes medlemmer på begge datoer.     

Ellers er der 31.08 20 afgang til Skanderborg på Ud i det Blå. Har stadig 1 plads inkl pladsbillet. Skriv til 
Søren. 

Turen til bla Nordisk film er pga meddelelse fra Nordisk Film, ændret fra 09.september til 08 oktober. 



Ellers holder resten af året pt datomæssigt.  Dog kommer der nok 1 ny udflugt ind efter opfordring fra HK 
T/J – Folketinget. Det bliver nok i november. Kan ikke få dato endnu, men det bliver 2 grupper samme dag a 
30 personer.  

HUSK sundhedsmyndighedernes regler…. Også på vores udflugter. Mundbind skal nu benyttes i alle 
offentlige transportmidler = også når I skal til Skanderborg.   

Følg med i nyhedsbrevene og på vores Facebook-side.     

Bestyrelsen har næste møde på tirsdag i HTÅ – så hvis du har noget – kontakt en af 
bestyrelsesmedlemmerne. 

Alt for nu – hvis der kommer Breaking News er vi straks tilbage. 

Din Aktive Bestyrelse….. 

    

 Carsten-Helle-Ena-Susanne-Søren og Erik…. 


