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SENIORKLUBBEN
HK Handel Hovedstaden

Kære medlemmer
Her kommer programmet for det første halvår af 2019, 
hvor vi har tænkt os at 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.

Husk, du kan frit vælge, hvilken seniorklub du ønsker at 
være medlem af, men du kan kun være medlem af én 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.

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 på med-
lemsmøderne. Betalt beløb kan ikke refunderes efter be-
talingsfristens udløb. Spørgsmål vedrørende udeturene 
skal ske på medlemsmøderne.

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

HANDEL

Formand

Ingrid Frandsen 
Telefon 2811 9667  
Ingridogkurt@live.dk

Næstformand

Tove Fedders
Telefon 2653 8930
toga@brygge.dk

Kasserer

Jytte Lassen 
Telefon 2679 3075
weybye@get2net.dk

Bestyrelsesmedlem
 
Ellen 

Bestyrelsesmedlem
 
Tom 

Suppleant
 
Lis 

Suppleant
 
Irene 
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Torsdag den 21. februar
Kl. 10.45

Mødested: Grøndals Centret 
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Torsdag den 7. februar 
Kl. 10.00

Mødested: HK Hovedstaden
Rund mødesal

Tirsdag den 15. januar
Kl. 10.30

Mødested: HK Hovedstaden
Rund mødesal

Nytårskur

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

Vi giver noget til hals og mave.

Undgå Alzheimer

Foredrag ved Josée Linnemann  
”Kan vi undgå Alzheimer”

Handler primært om, hvad vi kan gøre 
for at undgå Alzheimer og demens.

Tag gerne en ledsager med.

Kegler

Nu er det igen muligt at spille kegler 
i Grøndals Centret, og det glæder os 
meget. Kom derfor og deltag.

Tilmelding 
På blanketten sidst i 
bladet senest den 19. december.

Tilmelding 
Skal ske ved medlemsmødet torsdag 
den 7. februar.

Pris:125 kr. inkl. smørrebrød,  
2 genstande og kaffe.

Udetur i februar
I dag kan der købes billetter til  
kegler torsdag den 21. februar.

Pris:125 kr. inkl. smørrebrød, 
2 genstande og kaffe.

I dag er det også sidste frist for 
tilmelding til generalforsamling ons-
dag den 13. marts, hvis du ønsker at 
deltage i spisningen.

Onsdag den 13. 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 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 6. 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 den 7. februar.

Udetur i marts
I dag kan der købes billetter til DR 
”Bag kulissen” mandag den 25. marts.

Pris:125 kr. inkl. frokost og 1 genstand.

GODT NYTÅR TIL ALLE
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Mandag den 25. marts
Kl. 10.15

Mødested: DR Byen
Emil Holms Kanal 20
2300 København S

Mandag den 8. april
Kl. 10.00

Mødested: HK Hovedstaden 
Rund mødesal

DR ”Bag Kulissen”

Hvis du kunne tænke dig at få et 
større indblik i Danmarks største 
medievirksomhed, skal du selvfølge-
lig med på denne rundvisning.

Pigerne på Sprogø

Kom og hør om kvindehjemmet på 
Sprogø, og nogle af de triste skæb-
ner derfra.

Carsten Egø Nielsen kommer og 
fortæller os om begge dele.

Billetter 
Til denne tur kan købes ved general-
forsamlingen onsdag den  
13. marts.

Pris:125 kr. inkl. frokost og 1 genstand.

Udetur i april
I dag kan der købes billetter til  
Politimuseet tirsdag den 30. april.

Pris: 125 kr. inkl. frokost.
Drikkevarer for egen regning.

I dag er det sidste frist for tilmelding 
til skovturen torsdag den 13. juni.

Tirsdag den 14. maj
Kl. 10.00

Mødested:  
Kulturstationen Vanløse 
Frode Jakobsens Plads 4
 2720 Vanløse

Om John Mogensen

John Mogensen er jo ”oppe i tiden”. 
Ivan Liljebæk kommer og fortæl-
ler om hans liv og karriere. Og ikke 
mindst vil han synge en masse af 
John Mogensens dejlige sange…  
og I må godt synge med.

Tirsdag den 30. april
Kl. 10.45

Mødested: Politimuseet
Fælledvej 20
2200 København N

Politimuseet

Dyk ned i politiets historie på en an-
derledes og spændende måde, når 
en pensioneret betjent fortæller om 
korpsets oprindelse i 1600-tallet og 
frem til vore dage.

Billetter
Til denne tur kan købes på med-
lemsmødet mandag den 8. april.

Pris: 125 kr. inkl. frokost.
Drikkevarer for egen regning.

Udetur i maj
I dag kan der købes billetter til Frede-
riksberg Have mandag den 27. maj.

Pris: 125 kr. inkl. frokost.
Drikkevarer for egen regning.

Skovtur
Hvis du har modtaget en bekræf-
telse på din tilmelding, kan du be-
tale for skovturen på mødet i dag.
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Mandag den 27. maj
Kl. 10.15

Mødested: 
Foran porten ind til 
Frederiksberg Have ved  
Frederiksberg Rundel

Torsdag den 13. juni
Kl. 09.45

Mødested: DGI-Byen
Tietgensgade/Ingerslevsgade

Frederiksberg Have

Vi besøger Frederiksberg Have, som 
blev omdannet fra barokhave til en 
romantisk landskabshave i begyn-
delsen af 1700-tallet. Kom og se de 
mange smukke bygninger, og hør om 
de gamle konger.

Rundvisning med guide

Skovtur

Nu er det tid til at nyde den danske 
sommer. Vi kører ud i det grønne, og 
kommer til et dejligt spisested. Vi har 
bestilt det kolde bord med lune retter. 

Der er indlagt en lille overraskelse 
efter frokost.

Inden vi igen vender næsen hjemad, 
skal vi nyde en kop kaffe med kage.

Billetter
Til denne tur kan købes på med-
lemsmødet tirsdag den 14. maj.

Pris: 125 kr. inkl. frokost.  
Drikkevarer for egen regning.
 

Tilmelding
på blanketten nedenfor senest 
mandag 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, 
Mandag den 13. juni 
Tilmelding senest den 8. april

Generalforsamling,
Onsdag den 13. marts 
Tilmelding senest den 7. februar

Nytårskur, 
Tirsdag den 15. januar 
Tilmelding senest den 19. december

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


