
                       

Nyhedsbrev nr 45     
 

Kære alle sammen …. 

Så er vi i æteren igen efter en ufrivillig pause – årsagen var at vi mistede jeres e-mail-adresser og profil. I 

har derfor opdaget, at vi har spurgt om jeres oplysninger – igen.  

Vi har oprettet vores eget system udenom det store HK system – dels for at kunne sende mails til jer og  

kontakte jer via mobil mm. Det er KUN FRS bestyrelse, der kender jeres oplysninger og vi opfylder alle 

regler. Det er derfor vigtigt (hvad jeg opdagede, da jeg sendte sidste gang – at i fortæller os, når i skifter 

mail mm.). Har du ikke givet os dit mobil og adresse – skriv til Søren.  

Vi har været på den årlige store tur – Ud i det blå – se senere… vi syntes det var en KANON tur …… 

Der er ikke siden sidst, kommet nyhedsbrev fra Dennis, så vores har heller ikke samme størrelse som 

normalt.  

Vi glæder os til efteråret og vinter – vi synes, at vi har meget at byde på, så vær aktiv og tilmeld dig vore 

kurser og arrangementer…. 

PS : I nr 44 skrev vi, om vi måtte bruge ovenstående billede – ingen har svaret, så vi bruger det på nettet ( 

Facebook ) og i vores nyhedsbreve.  Det viser jo grundstammen i vores forening…. 

Vi skal have taget nye billeder dels af bestyrelsen – men også når vi er samlet… men der mangler altid en – 

to stykker…. 

KH DAB ….. 

Og så skal vi i gang …. 
 

HK Hovedstaden har et gratis efteruddannelsestilbud til dig.  
 

Kære medlem i HK Trafik & Jernbane 



Du kan nu komme gratis med på akademifaget logistik, som holdes i HK Hovedstaden, og starter den 12. 

september. 

Læs mere her: https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292223510  

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Jonathan eller Thomas i HK Service på telefon: 

Jonathan Tümmler: 3330 2549 eller Thomas Roden: 3330 2020. 

Den 29 august var vi på tur…. 
Så kan vi for alle dem, der ikke var med på vores " Ud i det blå " 2019 – fortælle om  programmet... 

Vi besøgte Susanne Nørgaard og hendes mand Kim i Fredensborg. 

Kim er slotsbetjent og havde sammen med Sus lavet et fremragende program: 

Mødtes på HTÅ kl 10 - med 63 personers bus til Fredensborg. Rundvisning i slotskirken og haven med tidl 

rbu ansat Kaare Klevin som guide. Videre til Fredensborg Store Kro , frokost, sejltur fra Skipperkroen til 

Fænikshus for kaffe og kage.... TAK for en dejlig dag med oplevelser og dejlige kollegaer - vi ses den 30 

september ...på Christianshavn.  

Vi er gået i gang med at planlægge 2020, og vi går tilbage til juni – 04 juni 2020 kl 10.00 på ??? station.  

Her nogle billeder fra dagen…. 

                             

                                             

https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292223510


 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219175407325865&set=pcb.2500978786854877&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAOgC-eagXqDWNWe2GDV7aoo4keQHSvIflfdicYIveWt6kAp8IqPVBWccwCFdd3L-TVGB5AavO18Fj9


Udflugter frem mod jul …. 
 

Næste tur er den 30 september – hvor vi har en byvandring på Christianshavn fra 15.30 til ca 20.00. 

Se vedhæftet indbydelse…. På grund af stor søgning til disse byvandringer, er de kun åbne for Service og 

medlemmer på Rådighedsløn. ( vi har samme tur for Kredsene den 23 september hvor vi kan have 30 

personer – mere end dobbelt så mange har tilmeldte sig.) 

Årets sidste tur er den traditionelle juletur… På Skovturen efterlyste vi forslag til sted og indhold, - tak for 

ideer. Men hvis du sidder inde med en god ide – sted mm – skriv til Søren…  

Kurser   
Vi afholder kurser i Pension og A- kasseforhold den 04 november i HK Huset. Ena sender senere indbydelse 

og program ud.  

Facebook 
Vi har fået en del nye medlemmer, og vil gerne gøre opmærksom på vores Facebook – side. Gå ind på 

Facebook / HK Rådighedslønsforeningen og anmod om medlemskab af siden…  

Vores hjemmeside på HK T/J platform.  
Vores hjemmeside har (som resten af HK T/J ) fået nyt look. HUSK at du her finder alle vore kurser / 

udflugter / mødereferater mm…. De lægges på næsten samme dag som de sendes ud på mail.  

Årsmøde 2020 
Indkaldelse til mødet i skriftlig form, følger i december. 

Vi satser på det bliver onsdag den 29 januar kl 12.00 – nok på Fyn.  

Dagsorden jvf vedtægterne. 

 

Alt for denne gang – husk at passe godt på dig selv og dine 
Mange hilsener  

DAB 

 

Ulla – Carsten – Søren – Ena …. Kate sender hilsener. 
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