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HK Handel Hovedstaden

SENIORKLUBBEN
HK Handel Hovedstaden

Kære medlemmer

Her kommer programmet for det første halvår af 2021,
hvor vi vil afholde hele 10 arrangementer, både inde og 
ude, inkl. en dejlig 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 udeturene sker på medlemsmøderne og 
kan ikke bestilles pr. telefon, da afdelingen ikke kan på- 
tage sig dette ekstra arbejde. Betaling sker på medlems- 

møderne. Betalt beløb kan ikke refunderes efter beta-
lingsfristens udløb. Spørgsmål vedrørende udeturene 
skal ske på medlemsmøderne.

Husk du kan frit vælge, hvilken seniorklub du ønsker at 
være medlem af, men du kan kun være medlem af én 
seniorklub. Ønsker du at skifte klub, skal du henvende 
dig til medlemsservice: 
HK Handel Hovedstaden på tlf. 3330 2931.
 
Alle seniorklubber i HK Danmark er kollektivt indmeldt i 
Faglige Seniorer.

Når så alt dette er sagt – ja, så glæder bestyrelsen sig til 
atter at møde jer alle sammen.

HANDEL

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 
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Onsdag den 10. marts
Kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Generalforsamling

Dagsorden:
Velkomst
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Indkomne forslag
4. Valg af:

a) Næstformand for 2 år
b) 2 Bestyrelsesmedlem for 2 år
c) 2 suppleanter for 1 år

5. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
bestyr elsen i hænde senest onsdag 
den 3. marts.

Generalforsamlingen er kun for  
HK Handel Hovedstadens seniorer.
 
Hvis du ønsker at deltage i fælles-
spisning, skal du bruge tilmeldingen 
bagest i bladet senest tirsdag  
den 9. februar.

Udetur i marts
I dag kan der købes billetter til 
kegler torsdag den 25. marts.

HK Handel Hovedstaden

Tirsdag den 23. februar
Kl. 10.40

Mødested:
Esplanaden 13
1263 København K

Tirsdag den 9. februar 
Kl. 10.00

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Mandag den 18. januar
Kl. 10.30

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Nytårskur

Nu er det atter tid til at mødes og 
ønske hinanden ”Godt Nytår”

Vi giver dejlig brunch.

Kaffe med Kurt

TV-journalisten Kurt Leth vil holde 
et festligt foredrag om almindelige 
menneskers ualmindelige historier.
Foredraget er spækket med anek-
doter, billeder og tv-klip/video med 
nogle af de mennesker, som han 
kom forbi i sine 50 år som journalist.
Det bliver en dag fyldt med humør 
og sjove og forunderlige oplevelser.
  

Frihedsmuseet

Vi skal se det ny-opførte Frihedsmu-
seum, hvor vi skal opleve besættel-
sestiden, og vi kommer helt tæt på
den danske modstandskamp.

Tilmelding 

På blanketten sidst i 
bladet senest den 18. december 
2020.

Kun for HK Handel Hovedstadens 
seniorer. 

Medlemmer: Gratis
Ledsager: 30 kr. 

Udetur i februar

I dag kan der købes billetter til Fri- 
hedsmuseet tirsdag den 23. februar.

I dag er det også sidste frist for 
tilmelding til generalforsamlingen 
onsdag den 10. marts, hvis du  
ønsker at deltage i spisningen. 

Billetter

til denne tur kan købes på 
medlemsmødet tirsdag den 
9. februar.
 
Pris inkl. frokost: 140 kr.

Drikkevarer for egen regning.
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Torsdag den 8. april
Kl. 10.00

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Den hvide Maasai 

Bo Kristiansen kommer og fortæller 
om sit liv i Kenya og Tanzania, hvor 
han arbejdede for Danida og  
Mellem-folkeligt Samvirke i 10 år.
Han kommer i fuld Maasai udklæd-
ning og fortæller levende om sin 
forbindelse til klanen.

Medlemmer: gratis
Ledsager: 30 kr.

Udetur i april

I dag kan du købe billet til Holmens 
Kirke onsdag den 21. april.

I dag er det sidste frist for tilmelding 
til skovturen torsdag den 10. juni.

Mandag den 3. maj
Kl. 10.00

Mødested:
Kulturstationen Vanløse
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

Strejkedrengene

Strejkedrengene Jørn Petersen og 
Bjarne Ørbekker kommer med sang- 
bøger, og så er der dømt fællessang 
med de historiske strejkesange.

Medlemmer: gratis
Ledsager: 30 kr.

Onsdag den 21. april
Kl. 10.15

Mødested:
Holmens Kirke
1060 København K

Holmens Kirke

Fra ankersmedje til kirke.

Kom og følg rundvisningen og hør 
historien om, hvordan Christian IV 
omdannede en ankersmedje til kirke 
helt tilbage i 1619.

Billetter

til denne tur kan købes på med-
lemsmødet torsdag den 8. april.

Pris med frokost: 140 kr.

Drikkevarer for egen regning.

Skovtur 

Hvis du har modtaget bekræftelse 
på din tilmelding, kan du betale for 
skovturen i dag.

  

Torsdag den 25. marts
Kl. 10.45

Mødested:
Grøndals Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Kegler

Nu skal vi spille kegler i Grøndals 
Centret, og det glæder vi os meget til.

Kom derfor og deltag, måske er det 
dig, der vinder denne gang.

Tilmelding

Skal ske ved generalforsamlingen 
onsdag den 10. marts.

Vi får smørrebrød, 2 genstande og 
kaffe. Alt dette for:

Pris for medlemmer: 140 kr.
Ledsager: 160 kr.
 .



37

HK Handel Hovedstaden

Onsdag den 19. maj
Kl. 10.45

Mødested:
Storm P. museet
Frederiksberg Runddel
2000 Frederiksberg

Torsdag den 10. juni
Kl. 8.15

Mødested:
HK Hovedstaden

Storm P. Museet

Kom og få en spændende omvisning 
og hør om Storm P. Museets historie.

Se også den aktuelle særudstilling:
Latterfronten.

Skovtur

Nu skal vi ud og se vores dejlige 
danske natur. Vi kører ud i det blå, og 
kommer til et spændende sted, hvor 
ingen af os normalt kommer.
Bagefter skal vi nyde en dejlig frokost.

Bussen kører præcis,  
så husk at komme til tiden. 

Billetter

til denne tur kan købes på 
medlemsmødet mandag den 3. maj.

Pris inkl. frokost: 140 kr.

Drikkevarer for egen regning.

Tilmelding

på blanketten nedenfor senest 
torsdag den 8. april.

Pris: 275 kr.
Inkl. to genstande.

Kun for HK Handel Hovedstadens 
seniorer.

TILMELDINGSBLANKETTER KUN FOR HK HANDEL HOVEDSTADENS SENIORER

Fulde navne og cpr. nr.:

 

Adresse:

Postnr. og by: 

E-mail:

Telefon:
  

Fulde navne og cpr. nr.:

 

Adresse:

Postnr. og by: 

E-mail:

Telefon:
  

Fulde navne og cpr. nr.:

 

Adresse:

Postnr. og by: 

E-mail:

Telefon:
  

Skovtur 
Torsdag den 10. juni 
Tilmelding senest den 8. april

Generalforsamling
Onsdag den 10. marts 
Tilmelding senest den 9. februar

Nytårskur 
Mandag den 18. januar 
Tilmelding senest den 18. dec. 2020

Send tilmeldingskuponerne i lukket kuvert til HK Handel Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S. 
Du kan også tilmelde dig på HK’s hjemmeside - www.hk.dk/omhk/afdelinger/hovedstaden/handel/seniorklubben


