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Formand 

Tove Fedders 
Telefon 2653 8930  
toga@brygge.dk

Næstformand 

Tom Bettenhaus
Telefon 5056 0755
tb.dk@icloud.com

Kasserer 

Jytte Lassen 
Telefon 2679 3075
weybye@get2net.dk

Bestyrelsesmedlem 

Irene Rasmussen

 
Bestyrelsesmedlem 

Lis Dahl

Suppleant 

Birgit Sørensen

Suppleant 

Bent Eriksen

Seniorklubben
HK Handel Hovedstaden

Kære medlemmer
Her kommer programmet for foråret 2023, hvor vi vil  
afholde hele 10 arrangementer, både inde og ude,  
inkl. en anderledes skovtur.

Vi håber, at I vil deltage i mange af arrangementerne, 
som vi har prøvet at gøre så spændende som muligt.

Vi har nogle regler, som skal overholdes:
Tilmeldinger til alle møder skal ske pr. mail eller SMS til  
Tove eller Jytte.

Grunden til dette er, at vi skal sørge for plads til alle,  
som ønsker at deltage, så giv besked i god tid, og  
senest 10 dage før mødet, da vi skal bestille forplejning. 

Tilmelding til udeturene og spørgsmål vedrørende disse 
skal ske på medlemsmøderne. Betaling for turene sker 
ligeledes på medlemsmøderne. 
Betalt beløb kan ikke refunderes efter betalingsfristens 
udløb.

Der kan være ledsagere med til mange af arrangement 
erne, men medlemmer har selvfølgelig fortrinsret, hvis 
der kun kan være et begrænset antal deltagere.

Du kan finde oplysninger om vores klub og evt.  
ændringer/aflysninger i programmet på nettet:
Seniorklubben HK Handel Hovedstaden

HK Handel  Hovedstaden
1. halvår 2023
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Onsdag den 8. marts
Kl. 10.45

Mødested:
Kjøge MiniBy
Strandpromenaden 26
4600 Køge 

Mandag den 16. januar
Kl. 10.30

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Nytårskur

Nu vil vi gerne møde jer alle igen og 
ønske jer ”Godt Nytår”.

Vi glæder os til at se jer og byder på 
lidt godt til både ganen og maven.

Tilmelding:
til Tove eller Jytte på mail eller SMS 
senest den 23. december 2022.

Kun for HK Handel Hovedstadens 
seniorer.

Udetur i februar:
I dag kan der købes billetter til 
Davids Samling den 1. februar.

Davids Samling

Vi får en omvisning i museets sam-
ling af kunstværker, som er meget 
omfattende. Der er både en islamisk 
samling af kunsthåndværk fra det 
7. århundrede frem til midten af det 
19. århundrede, og en ældre euro-
pæisk samling samt en nyere dansk 
samling.

Så der er rigtig meget at se på.  

Tilmelding
og betaling kan ske ved nytårsku-
ren den 16. januar, eller til Tove eller 
Jytte på mail eller SMS.

Pris inkl. frokost:
Medlemmer: 150 kr.
Ledsagere: 175 kr. 

Banko

Nu tager vi igen en omgang banko, 
og vi håber selvfølgelig alle, at vi er 
en af de heldige vindere.

Som noget nyt vil der være side-
gevinst ved pladen fuld, og ved 
lodtrækning på pladen fuld, er der 
trøstepræmie.

Der er naturligvis også amerikansk 
lotteri. 

Pris for 6 spilleplader: 70 kr.

Tilmelding: 
til Tove eller Jytte på mail eller SMS 
senest 10 dage før mødet.

Pris inkl. morgenbrød:
Medlemmer: 0 kr. 
Ledsagere: 30 kr.

Udetur i marts:
I dag kan der købes billetter til 
Kjøge MiniBy den 8. marts.

Kjøge Mini-By

Det er meget imponerende, hvad 
der er blevet skabt af bitte små 
huse, som er nøjagtige kopier af 
nogle af de gamle huse i Køge.

Det kræver stor omhu og fingersnil-
de at lave disse små huse. 

Kom og få en rundvisning og en for-
tælling om husenes tilblivelse. 

Tilmelding:
og betaling kan ske ved banko den 
20. februar, eller til Tove eller Jytte 
på mail eller SMS.

Pris inkl. frokost:
Medlemmer: 150 kr.
Ledsagere: 175 kr. 

Onsdag den 1. februar
Kl. 10.15

Mødested:
Davids Samling
Kronprinsessegade 30-32
1306 København K

Mandag den 20. februar
Kl. 10.00

Mødested:
HK Hovedstaden
Lokale 4

Davids Samling. Foto: Pernille Klemp



36 | HK Handel Hovedstaden

Onsdag den 29. marts
Kl. 10.30

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal 

Torsdag den 13. april
Kl. 10.45

Mødested:
Grøndals Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Torsdag den 27. april
Kl. 10.00

Mødested:
HK Hovedstaden
Lokale 4

Kegler

Det er jo altid rigtig hyggeligt og 
sjovt at spille kegler med alle fra 
seniorklubben.

Vi spiller og snakker og griner alt 
hvad vi kan, og det er rigtig meget. 

Hvis du er heldig at slå de andre i 
spillet, får du selvfølgelig også en 
præmie.

Så kom og vær med!

Tilmelding
og betaling kan ske ved general-
forsamlingen den 29. marts, eller til 
Tove eller Jytte på mail eller SMS.

Vi får smørrebrød, 2 genstande og 
kaffe. 

Alt dette for:
Medlemmer: 150 kr.
Ledsagere:  175 kr.

Generalforsamling

Dagsorden:
Velkomst
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Indkomne forslag
4. Valg af:
 a) Næstformand for 2 år
  b)  2 bestyrelsesmedlemmer  

for 2 år
 c) 2 suppleanter for 1 år
5.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest onsdag 
den 22. marts.

Hvis du ønsker at deltage i fælles 
spisning, skal du tilmelde dig til Tove 
eller Jytte på mail eller SMS senest 
onsdag den 8. marts. 

Udetur i april:
I dag kan der købes billetter til kegler 
torsdag den 13. april.

Kun for HK Handel Hovedstadens 
seniorer.

Revysangens genklang

Gruppen blev dannet i 2018, og tager 
os med på en spændende rejse i 
dansk revysangs historie, så vi kan
genhøre mange af de elskede
revysange.

Der er en enorm skattekiste med 
revysange, som man ikke hører så 
meget mere. 

Der bliver både spillet de kendte 
viser og også nyere revysange.
 

Tilmelding:
til Tove eller Jytte på mail eller SMS
senest 10 dage før mødet.

Pris inkl. morgenbrød:
Medlemmer: 0 kr.
Ledsagere: 30 kr.

Udetur i maj:
I dag kan der købes billetter til  
Dansk Jødisk Museum den 10. maj.
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Onsdag den 10. maj
Kl. 10.45

Mødested:
Dansk Jødisk Museum
Det Kongelige Biblioteks Have
Proviantpassagen 6
1218 København K

Tirsdag den 23. maj
Kl 10.00

Mødested:
HK Hovedstaden
Lokale 4

Torsdag den 8. juni
Kl. 8.15

Mødested:
HK Hovedstaden

Dansk Jødisk Museum

Museet fortæller om de danske 
jøders historie, som tog sin begyn-
delse, da de første jøder kom til 
landet i 1600tallet, inviteret af Kong 
Christian IV.

Oplev alle facetter af dansk jødisk liv 
gennem 400 år: fra højborgerskab 
til arbejderklasse, og fra ortodoks 
jødedom til moderne jødisk stor-
bykultur.

Der er både pragtstykker af dansk 
jødisk kunsthåndværk og simple 
hverdagsting. 

Tilmelding:
og betaling kan ske ved mødet  
torsdag den 27. april, eller til Tove 
eller Jytte på mail eller SMS.

Pris inkl. frokost:
Medlemmer: 150 kr.
Ledsagere: 175 kr.

Hvorfor kede sig ihjel alene, når man  
kan dø af grin sammen med andre?

Annemarie Hessellund Beanland 
kommer og fortæller om sit livs 
op og nedture: En barndom som 
tivoliprinsesse, ungdom i udlandet, 
en tid som millionær, en drøm om at 
blive krokone og meget andet.

Hun fortæller med stor humor om 
det hele, og hvordan man gennem 
alle oplevelser og genvordigheder 
bevarer sit gode humør og store 
glæde ved livet. 

Tilmelding
til Tove eller Jytte på mail eller SMS 
senest 10 dage før mødet.

Pris inkl. morgenbrød:
Medlemmer: 0 kr.
Ledsagere: 30 kr.

Udetur i juni:
I dag kan der købes billetter til  
skovturen torsdag den 8. juni.

Skovtur

Vi skal en tur ud i vores dejlige land, 
men vi holder os dog til Sjælland, for 
der er rigtig mange skønne steder.

Vi kommer til et vidunderligt land-
skab med både farverige blomster 
og søer med fisk, og måske også et 
par måger, hvem ved?

Bagefter finder vi et rigtig godt sted 
at spise vores sommerfrokost.

Bussen kører præcis, så husk at 
komme til tiden. 

Tilmelding
og betaling allersenest ved mødet 
tirsdag den 23. maj.

Tilmelding kan også ske til Tove eller 
Jytte på mail eller SMS, og betaling 
kan så klares på MobilePay til 
2679 3075.

Pris for et lækkert måltid  
inkl. 2 genstande:  
Medlemmer: 275 kr.
Ledsagere: 325 kr.

Kun for HK Handel Hovedstadens 
seniorer.




