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HK Handel Hovedstaden

SENIORKLUBBEN
HK Handel Hovedstaden

Kære medlemmer

Her kommer programmet for efteråret 2021, hvor vi 
afholder 9 arrangementer, både inde og ude, inkl. en 
spændende bustur og en dejlig julefrokost.

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

Vi har nogle nye regler, som skal overholdes:
Tilmeldinger til alle møder skal fremover ske pr. telefon 
eller SMS til enten Tove eller Jytte. 
Grunden til dette er, at vi skal sørge for plads til alle, som 

ønsker at deltage, men der kan være begrænsninger, så 
ring i god tid og senest 10 dage før mødet. 

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.

Husk at følge sundhedsmyndighedernes anvisninger 
ved forsamlinger.

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

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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Torsdag den 9. september
Kl. 8.45

Mødested:
HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Mandag den 23. august 
Kl. 10.00

Mødested: 
Kulturstationen Vanløse
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

Onsdag den 11. august
Kl. 11.30

Vi mødes udenfor:
Den Hvide Hest
Dyrehavsbakken 98
2930 Klampenborg

Dyrehaven – Den Hvide Hest

Vi skal have en lækker frokostbuffet 
plus 2 genstande pr. person.

Så skal vi ud at se på forlystelserne
og måske også prøve et par stykker.

Vi mødes atter på Den Hvide Hest 
til eftermiddagskaffe før turen går 
hjemad.

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.

Oplevelsestur

Vi har i bestyrelsen snakket om, at 
vi aldrig har taget en tur på cykel 
sammen. Skal vi gøre det nu?

Nej, bare rolig! Vi tager derimod en 
bustur og kører ud og ser noget, som 
vi måske alle kender, men ikke har 
set før.

Bagefter skal vi prøve noget, som er 
helt nyt, men alligevel også velkendt 
for os alle.

Bussen kører præcis

Tilmelding 

Husk at overholde tilmeldingsfristen, 
som er den 2. august 2021.

Tilmelding skal ske til Tove Fedders 
eller Jytte Lassen enten pr. mail eller 
pr. SMS.

Pris: 175 kr. 
som betales til Jytte ved  
Den Hvide Hest.

Husk at tilmelde jer til Tove eller 
Jytte, hvis I ønsker at komme til  
mødet.  

Medlemmer: 25 kr.
Ledsager: 30 kr. 

Udetur i september

I dag kan du betale for at deltage  
i  oplevelsesturen torsdag den  
9. september.

Tilmelding

senest onsdag den 11. august til 
Tove Fedders enten ved Den Hvide 
Hest eller pr. SMS eller mail.
 
Pris inkl. frokost: 250 kr.

Betaling kan ske på mødet den 23. 
august eller betaling via MobilePay 
til 2679 3075 med angivelse af:  
Oplevelsestur

Kun for HK Handel Hovedstadens 
seniorer.



36

HK Handel Hovedstaden

Mandag den 20. september
Kl. 10.00

Mødested:
Kulturstationen Vanløse
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

Den hvide Maasai 

Bo Kristiansen kommer og fortæller 
om sit liv i Kenya og Tanzania, hvor 
han arbejdede for Danida og  
Mellemfolkeligt Samvirke i 10 år.

Han kommer i fuld Maasai udklæd-
ning og fortæller levende om sin 
forbindelse til klanen.

Husk at tilmelde jer, til Tove eller 
Jytte pr. SMS eller mail, hvis I  
ønsker at komme til mødet.

Medlemmer: 25 kr.
Ledsager: 30 kr.

Udetur i oktober

I dag kan du købe billet til  
Københavns Museum mandag  
den 4. oktober.

Tirsdag den 26. oktober
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.

Husk at tilmelde jer til Tove eller Jytte 
pr. SMS eller mail, hvis I ønsker at 
komme til mødet.

Mandag den 4. oktober
Kl. 10.45

Mødested:
Københavns Museum
Stormgade 18
1555 København V

Københavns Museum

Kom med på en rejse gennem  
Københavns historie. 

Turen byder på et rigt udvalg af histo-
rier om København og københavnere 
gennem tiden. Se f.eks. det første 
spor af menneskelig aktivitet i Hoved-
stadsområdet, et 14.000 år gammelt 
rensdyrgevir, som blev bearbejdet 
af istidsjægere, eller hør om skelet-
tet af en kriger fra middelalderen 
og for tællinger om de store brande, 
som har været med til at forme det 
København, vi kender i dag.

Billetter

til denne tur kan købes på  
medlemsmødet mandag den  
20. september.

Pris med frokost: 140 kr.
Drikkevarer for egen regning.

Medlemmer: 25 kr.
Ledsager: 30 kr.

Udetur i november 

I dag kan der købes billet til kegler 
torsdag den 4. november 
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Torsdag den 4. november
Kl. 10.45

Mødested:
Grøndals Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Kegler

Så skal vi igen spille kegler, og her 
gælder det alle mod alle, og hver ene-
ste af os håber selvfølgelig at vinde.

Kom og vær med, og lad os få en dejlig 
og hyggelig dag sammen.

Billetter

kan købes på medlemsmødet tirsdag 
den 26. oktober. 

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

Medlemmer: 140 kr.
Ledsager: 160 kr.

HK Handel Hovedstaden

Tirsdag den 16. november
Kl. 10.00

Mødested:
Kulturstationen Vanløse
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

Onsdag den 8. december
Kl. 10.30

Mødested:
HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Banko

Spids blyanten og vær med til at 
spille banko. Måske er du heldig at 
vinde, og ellers er der jo også lotteri 
med gevinster.

Præmierne er som sædvanlig gave-
kort til Coop.

Prisen er stadig 60 kr. for 6 spil.

Der serveres kaffe og æbleskiver 
efter spillet.

Julefrokost
Vi skal have den store julebuffet 
med rigtig mange lækre retter. Hertil 
kommer 2 genstande pr. person.

Vi får selvfølgelig også risalamande 
med kirsebærsovs.

Så bliver det spændende at se, hvem 
der er heldig at få mandelgaven.
 

 

Husk at tilmelde jer til Tove eller Jytte 
pr. SMS eller mail, hvis I ønsker at 
komme til mødet.

Medlemmer : 25 kr.
Ledsager: 30 kr.

Udetur i december

I dag kan du betale for at deltage i ju-
lefrokosten onsdag den 8. december.

Tilmelding

til julefrokosten senest torsdag den 
4. november til Tove Fedders eller 
Jytte Lassen enten ved keglespillet 
eller pr. SMS eller mail.

Pris: 250 kr.

Betaling kan ske på mødet den  
16. november eller ved betaling  
via mobilepay til 2679 3075 med 
angivelse af: Julefrokost. 


