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SENIORKLUBBEN
HK Handel Hovedstaden

Kære medlemmer
Her kommer programmet for efteråret 2020, hvor vi har 
tænkt os at afholde 8 arrangementer, både inde og ude.

Vi glæder os til at møde jer alle sammen igen, og håber, 
at det kan lade sig gøre at afholde alle arrangementerne, 
som vi har prøvet at gøre så spændende som muligt.

Vi er i efteråret nødsaget til at opkræve 25 kr. ved  
medlemsmøderne i Kulturstationen Vanløse.

Vi har nogle regler, som skal overholdes:
Tilmeldinger til udeturene sker på medlemsmøderne 
og kan ikke bestilles pr. telefon, da afdelingen ikke kan 
påtage sig dette ekstra arbejde.

Betaling sker også på medlemsmøderne, og betalt beløb kan 
ikke refunderes efter betalingsfristens udløb. Spørgsmål ved-
rørende udeturene skal fremsættes på medlemsmøderne.

Husk, at du kan frit vælge, hvilken seniorklub du ønsker at 
være medlem af, men du kan kun være medlem af en se-
niorklub. Ønsker du at skifte klub, skal du henvende dig til 
medlemsservice: HK Handel Hovedstaden på tlf. 3330 2931. 

Alle seniorklubber i Danmark er kollektivt indmeldt i 
Faglige Seniorer.

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
 
Lis 

Bestyrelsesmedlem
 
Irene 

Suppleant
 
Birgit 

Suppleant
 
Bent 
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Onsdag den 9. september 
kl. 10.00 

Mødested:
Kulturstationen Vanløse
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

Danmarks nationalskjald, 
Kim Larsen

Vi skal høre gamle rocknumre og 
stille ballader fremført af Ivan 
Liljebæk.

Kom og syng med på de sange, 
som vi alle kender rigtig godt.

Ledsager:                                  30 kr.

Udetur i september

I dag kan du købe billetter til  
Hofteatret tirsdag den 
22. september.
 

Onsdag den 16. september 
kl. 08.00 

Mødested:
HK Hovedstaden 

Skovtur

Nu skal vi ud og se vores dejlige 
danske natur. Vi kører ud i det blå, 
og kommer til et spændende sted, 
hvor vi skal se noget, som vi alle 
kender til. Bagefter skal vi nyde en 
dejlig frokost.

Bussen kører præcis,  
så husk at komme til tiden!

Tilmelding

Skal ske enten til Tove eller til Jytte 
senest den 10. august.

Alle tilmeldlinger til den tidligere 
planlagte skovtur er anulleret, så 
hvis du ønsker at deltage, skal du 
tilmelde dig igen.

Pris inkl. frokost: 275 kr.
der vil også være 
to genstande, kaffe og kage.

Kun for HK Handel  
Hovedstadens seniorer.
 

Tirsdag den 22. september 
kl. 11.45

Mødested: 
Teatermuseet i Hofteatret
Christiansborg Ridebane 18
1218 København K

Hofteatret

Danmarks ældste teaterscene er 
250 år gammel. 

Kom og få en interessant  
rundvisning og hør om 
teatermuseets historie.

Du ser både historiske kostumer 
og plakater.

Du kan også vælge selv at gå rundt 
i teatermuseet og prøve at stå på 
scenen og f.eks. synge en sang og 
mærke den enestående akustik.

Billetter til denne tur

Kan købes på medlemsmødet 
onsdag den 9. september.

Pris inkl. frokost:  140 kr.
Drikkevarer for egen regning.
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Tirsdag den 6. oktober 
kl. 10.00 

Mødested:
Kulturstationen Vanløse
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

Skovserkonerne 
på Gammel Strand

Doris Marx kommer og fortæller, 
hvordan det var at være Skovser-/
fiskerkone på Gammel Strand, 
hvor hun arbejdede i 44 år.

Ledsager:                                  30 kr.

Udetur i oktober

I dag kan du købe billetter til 
kegler onsdag den 21. oktober.

  

 
 

Onsdag den 21. oktober 
kl. 10.45

Mødested:
Grøndalscentret
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Kegler

Så skal vi igen til at konkurrere lidt 
med hinanden. 

Vi skal nemlig spille kegler.

Vi håber selvfølgelig alle sammen, 
at vi kan vælte alle keglerne.

Lad os prøve - for det er jo sjovt.

Billetter

Kan købes på medlemsmødet 
tirsdag den 6. oktober.
Vi får smørrebrød, 2 genstande og 
kaffe. Alt dette for:

Pris:
Medlemmer 140 kr.
Ledsager 160 kr.

 
 

Mandag den 9. november 
kl. 10.00 

Mødested:
Kulturstationen Vanløse
Frode Jakobsens Plads 4 
2720 Vanløse

Banko

Nu tager vi igen den gamle traver 
frem. I dag skal vi nemlig spille 
banko og lotteri med gavekort som 
præmier.

Prisen er stadig: 6 spil for 60 kr. 

Der bliver serveret kaffe og 
æbleskiver efter spillet.

Tag gerne en ledsager med.

Udetur i november

I dag kan du købe billetter til  
Københavns Museum tirsdag  
den 24. november.

Julefrokosten kan du også betale 
i dag. Husk at medbringe bekræf-
telsen fra HK, som du har modta-
get efter tilmeldingsfristen.
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TILMELDINGSBLANKET KUN FOR HK HANDEL HOVEDSTADENS SENIORER

Tilmeldingskupon: Julefrokost, torsdag den 10. december
Tilmelding senest den 6. oktober

Send tilmeldingsblanketten 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/afdeling/hk-handel-hovedstaden/seniorklubben

Tirsdag den 24. november 
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 
historier om København og køben-
havnere gennem tiden. Se f.eks. 
det første spor af menneskelig 
aktivitet i hovedstadsområdet, et 
14.000 år gammelt rensdyrgevir, 
som blev bearbejdet af istids-
jægere, eller hør om skelettet af en 
kriger fra middelalderen og fortæl-
linger om de store brande, som har 
været med til at forme det Køben-
havn, vi kender i dag.

Tilmelding

Billetter til denne tur kan købes 
til medlemsmødet mandag 
den 9. november.

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

Torsdag den 10. december 
kl. 12.15

Mødested:
Restaurant og Cafe Nielsen
Nygårds Plads 3A
2605 Brøndby

Julefrokost

Vi skal have den helt store julebuf-
fet, som indeholder rigtig mange 
meget lækre retter.

Dertil kommer to genstande pr. 
person, og selvfølgelig også risala-
mande med kirsebærsovs.

Vi skal selvfølgelig også have man-
delgaver.

Tilmelding

Brug tilmeldingskuponen  
herunder.

Hvis du har modtaget bekræftelse 
fra HK Handel Hovedstaden, kan 
du betale ved medlemsmødet 
mandag den 9. november.

Husk at efter sidste tilmeldings-
frist, som er den 6. oktober, kan vi 
ikke modtage flere tilmeldinger.

Pris:    250 kr.

Skriv venligst dit fulde cpr. nr.: 

Fulde navn:

Adresse:

Postnr.  by: 

E-mail: Telefon:


