
 

 
 SENIORKLUBBEN                                                                   

Aktivitetskalender 2016 

 

Der vil for hver aktivitet løbende komme speciel annonce på hjemmesiden. 

Se den på : – www.hk.dk/trafik-jernbane - 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 på tilmeldingsdagen)                 

                                   

19. Januar                Bowling - Valby                                                       mail:  Kjeld.p@mail.dk  

                                Tilmelding til Kjeld: fra kl 10: 04/01-11/01          tlf: 2175 5685                           

 

10.Februar                Foredrag i Ringsted ved Hans Jørgen Møller          mail: gula@stofanet.dk                                                                                                              

                                  "50 fotografier du bør kende"                                 tlf: 2140 9822                            

                                 Tilmelding til Bente : fra kl 10: 21/01-28/01         
              

15. marts                   Frederiksberg Slot,                                                  mail: lkmik@teliamail.dk                                 

                                 Tilmelding til Knud  fra kl 10: 22/02-26/02        tlf: 2511 3381 

                                                                                                                                                 

12. april                    Forsorgshjemmet i Svendborg                                 mail: clausen396@gmail.com    

                                 Tilmelding til Preben : fra kl 10: 16/03-23/03      tlf: 2480 0662                           .                   

                    

24. maj                      Middelaldercentret, Nykøbing F                             mail: soffi11@stofanet.dk    

                                  Tilmelding til Mona fra kl 10: 02/05-09/05          tlf: 2585 2871                           

  

14. juni                     Flakfortet , Øresund (Oplysning v/Bente)                mail: soffi11@stofanet.dk                         

                                  Sommerudflugt  Med ledsager mod egenbetaling  tlf : 2585 2871                     

                                  Tilmelding  til Mona  fra kl 10: 23/05 - 30/05 

 

15.- 17. august         Måske det ukendte Vendsyssel  (Oplysning v/NES ) mail: soffi11@stofanet.dk   

                                  Ekstraarrangement /egenbetaling  2800 kr  pr person i delt dobbeltværelse. 

                                 Tillæg for enkeltværelse: 515 kr                             
                                  OBS :Tilmelding til Mona fra kl 10: 30/06-08/07 tlf: 2585 2871                          

 

30. august                  Kunstmuseum Vejen                                                 mail: bowang@esenet.dk   

                                  Tilmelding til Bodil fra kl 10: 08/08-12/08             tlf :7513 0364                         

                                                          

20. september            Den Gamle By, Aarhus                                             mail: neshansen@gmail.com    

                                   Tilmelding til NES fra kl 10: 31/08-07/09              tlf: 2489 5031                        

                                                                                                                     

25. oktober                Generalforsamling i Odense                                       mail: Kjeld.p@mail.dk                         

                                  Tilmelding til  Kjeld: fra kl 10: 03/10-10/10            tlf: 2175 5685                        

      

24. november             Julefrokost i Odense    (Oplysning v/Kjeld)              mail: soffi11@stofanet.dk     

                                    Med ledsager mod egenbetaling                               tlf : 2585 2871                       

                                   Tilmelding til Mona fra kl 10: 03/11-10/11 

                                                                                              

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.  Samti-

dig 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 mulig-

hed for at deltage. Udeblivelse uden afbud vil afstedkomme en regning på kostprisen.  

Adresseændringer, ny/eller ændret e-mailadresse bedes meddelt Bente,  

mail:gula@stofanet.dk eller 

tlf 2140 9822 

http://www.hk.dk/trafik-jernbane
mailto:gula@stofanet.dk

