
Seniorklubben 

                                                                                             Aktivitetskalender 2019 
 

Der vil for hver aktivitet løbende komme speciel annonce på hjemmesiden. 
Se den på: – https://www.hk.dk/omhk/afdelinger/trafikogjernbane/seniorklubben - med nærmere oplysninger om tid 

og sted, arrangementet, tilmeldingsfrist m. m.  

Bemærk: Der kan evt. være ændringer i navnet på tilmeldingspersonen. 

I forbindelse med de fleste arrangementer er seniorklubben vært ved en lettere anretning – gratis for medlemmer. 

(Bemærk tilmelding først fra kl 10.00 på tilmeldingsdagen)                 

                                   

17. januar             Bowling – Tårnby                                                                  mail: jra@jernbanefritid.dk 

                                 Tilmelding til John fra kl.10.00 den 3.1. til den 9.1.                               Tlf.: 20 36 76 93              

 

18. februar                Foredrag i Ringsted   mail: bowang@esenet.dk                             

                                Tilmelding til Bodil fra kl. 10.00 den 4.2. til den 10.2.                 Tlf.: 75 13 03 64 

 

7. marts                    Koldinghus                                                                             mail: clausen396@gmail.com                

                                 Tilmelding til Preben fra kl. 10.00 den 21.2. til den 26.2.                     Tlf.: 24 80 06 62                                                                           

 

4. april                      Roskilde Domkirke                                                       mail: knud.mik.seniorklub@gmail.com                   

                                 Tilmelding til Knud fra kl. 10.00 den 21.3. til den 28.3.                         Tlf.: 25 11 33 81                                                                       

 

21. maj                     Flynderupgård museum                                                       mail: jra@jernbanefritid.dk 

                                Tilmelding til John fra kl.10.00 den 6.5. til den 10.5.                             Tlf.: 20 36 76 93              

                   

13. juni     Sommerudflugt til Sorø Sø   mail: 2607ob@gmail.com                                           

 Med ledsager mod egenbetaling.                                                             Tlf.: 42 80 15 77                             

 Tilmelding til Ole fra kl. 10.00 den 28.5. til den 4.6.                        

                                                                                                            

19. - 21. august     Tur til Føhr og Sild                                                               mail: soffi11@stofanet.dk  

                                Ekstraarrangement /egenbetaling 2.950 kr. pr. person                           Tlf.: 25 85 2871 

 i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse: 630 kr.  

 Depositum 800 kr. pr. person ved tilmelding.       

                                Tilmelding til Mona fra kl. 10.00 den 23.4. til den 30.4. 

 

26. august                Sejltur Fåborg - Ærø - Svendborg                                       mail: clausen396@gmail.com                        

                                Tilmelding til Preben fra kl. 10.00 den 9.8. til den 16.8.                          Tlf.:24 80 06 62                                                                                                                                                 

                                                            

17. september         Tirpitz Blåvand                                                                      mail: clausen396@gmail.com                                               

                                Tilmelding til Preben fra kl.10.00 den 3.9. til den 9.9.                             Tlf.:24 80 06 62                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                     

9. oktober              Generalforsamling              mail: jra@jernbanefritid.dk   

                                Tilmelding til John fra kl.10.00 den 25.9. til den 2.10.                            Tlf.: 20 36 76 93 

 

19. november          Julefrokost     

                                Med ledsager mod egenbetaling.                                        mail: soffi11@stofanet.dk                                                                                                                                                     

                                Tilmelding til Mona fra kl. 10.00 den 4.11. til den 12.11.          Tlf.: 25 85 28 71 

                                                                                               

Til arrangementerne er der begrænset antal, hvorfor ”først til mølle-princippet” gælder. 

Din tilmelding er først registreret, når du har fået tilbagesvar. 

Tilmelding til arrangementerne skal fortrinsvis ske PR MAIL. På den måde opstår der ikke telefonkø. Samtidig ser vi 

gerne, at der kun er to personer pr. tilmelding.       

Husk – hvis du - efter din tilmelding - er forhindret i at deltage, at melde afbud, så et andet medlem får mulighed for at 

deltage. Udeblivelse uden afbud vil afstedkomme en regning på kostprisen.  

Adresseændringer, ny eller ændret e-mailadresse bedes meddelt Knud Mikkelsen på mail.: 

knud.mik.seniorklub@gmail.com. eller tlf.: 2511 3381 

 

https://www.hk.dk/omhk/afdelinger/trafikogjernbane/seniorklubben
mailto:knud.mik.seniorklub@gmail.com

