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KLAR TIL NYE OPLEVELSER ? Nye arrangementer til dig og din klub/  Hvad sker der i din afdeling

/ Medlemsmøder

/ Tilmeld dig de nyeste arrangementer

Program for efterår 2018 
Udgivet af: HK Hovedstaden

HK SENIOR
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SENIORKLUBBEN
HK Handel Hovedstaden

Kære medlemmer
Her kommer programmet for efteråret 2018, hvor vi har 
tænkt os at afholde otte arrangementer, både inde og ude.
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 er i efteråret nødsaget til at opkræve kr. 20,00 
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 på medlemsmøderne. Betalt beløb kan ikke 
refunderes efter betalingsfristens udløb. Spørgsmål ved-
rørende 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 



38

HK Handel Hovedstaden

Onsdag den 19. september
Kl. 10.45

Mødested:
Det Kgl. Bibliotek
Søren Kierkegaards Plads 1
1221 København K 

Mandag den 3. september 
Kl. 10.00

Mødested: 
Kulturstationen Vanløse 
Frode Jakobsens Plads 4, 
2720 Vanløse

Mandag den 6. august
Kl. 8.30 
 
Mødested:  
DGI-Byen
Tietgensgade/Ingerslevsgade
Lige ved Hovedbanegården

 

Oplevelsestur

Tag med på en tur ud i det blå og oplev 
en masse spændende og smukke ting. 

Skynd dig at bestille, for turen falder 
næsten lige efter, du har modtaget 
bladet.

Hvis du ikke har netbank er det mu-
ligt at betale mandag den 23. juli kl. 
10.00-12.00 hvor vi sidder i receptio-
nen i HK-huset.

Københavns Politi 
- Den Kriminalpræventive Sektion  

Tricktyverier er efterhånden blevet 
en stor del af vores hverdag, så kom 
og hør, når politiassistent Lisbeth 
Hohwü fortæller om mange former 
for tricktyverier, blandt andet tyveri 
af dankort. 

Den Sorte Diamant

Kom og oplev den spændende byg-
ning, hvor turen går gennem den flotte 
oprindelige biblioteksbygning Holm 
fra 1906, den spændende tilbygning 
Den Sorte Diamant fra 1999 samt det 
gamle bogmagasin Danske Sal.

Betaling = tilmelding 
og kan ske via netbank til 
reg.nr.4183 konto nr. 7000820.

På indbetalingen bedes påført 
HANDEL SNR0112 oplevelsestur 
samt deltagernavn.

Pris med frokost 250 kr. 
og mange overraskelser.

Sidste betalingsfrist 23. juli.

Kun for HK Handel Hovedstadens 
seniorer.

BUSSEN KØRER PRÆCIS!

Tilmelding:
Billetter til denne tur kan købes ved 
mødet mandag den 3. september.

Pris med frokost 125 kr.
Drikkevarer for egen regning.

Udetur i september
I dag kan du købe billet til Den Sorte 
Diamant onsdag den 19. september.

Pris med frokost 125 kr. 
Drikkevarer for egen regning.
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Mandag den 22. oktober
Kl. 10.30

Mødested: 
Big Bowl Underholdningscenter
Gammel Jernbanevej 31
2500 Valby

Torsdag den 8. november
Kl. 10.00

Mødested: 
Kulturstationen Vanløse 
Frode Jakobsens Plads 4 
2720 Vanløse

Bowling

Vi spiller med lette kugler, så lad os 
igen konkurrere lidt med hinanden. 

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

Lad os prøve, for det er jo rigtig sjovt.

Banko

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

Prisen er 60 kr. for 6 spil.

Der bliver serveret kaffe 
og æbleskiver.

Tilmelding
Skal ske ved medlemsmødet 
tirsdag den 9. oktober.

Pris 125 kr. 
Vi får tre stk. smørrebrød og én 
genstand. 

Udetur i november
I dag kan der købes billetter til 
Diakonissestiftelsen onsdag den 
21. november.

Pris med frokost 125 kr. 
inkl. én genstand.

I dag kan I betale til julefrokosten 
onsdag den 5. december.

Medbring bekræftelsen fra HK 
Handel Hovedstaden, som I har 
modtaget efter tilmeldingsfristen. 

Tirsdag den 9. oktober
Kl. 10.00

Mødested: 
Kulturstation Vanløse 
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

Hospitalsklovnene

Danske hospitalsklovne er en forening, 
der har eksisteret siden 2003.

Vi  får besøg af en af hospitalsklov-
nene, som kommer og fortæller om 
deres arbejde når børn er indlagt på 
hospitalerne.

Udetur i oktober
I dag kan du købe billetter til bow-
ling mandag den 22. oktober.

Pris 125 kr. 
inkl. tre stk. smørrebrød og én 
genstand.

I dag er det sidste frist for tilmelding 
til julefrokosten onsdag den 
5. december.
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TILMELDINGSBLANKETTER FOR HK HANDEL HOVEDSTADENS SENIORER

Fulde navne og cpr. nr.: 

Adresse E-mail

Postnr. og by:                           Telefon

Tilmeldingskupon: Julefrokost
Onsdag den 5. december 

Kun for HK Handel Hovedstadens seniorer
Tilmelding senest den 9. oktober 2018

Onsdag den 5. december
Kl. 12.15

Mødested:
Restaurant SAS Klubben
Ved Diget 25 
2770 Kastrup

Julefrokost

Vi gentager succesen fra sidste år: 
Vi skal have den store julebuffet, 
som indeholder utroligt mange 
retter og hertil to gentande. Bagefter 
kommer der selvfølgelig også risal-
amande med kirsebærsovs.

Transportmuligheder:
Metro til Kastrup Station.
Bus 2A mod Kastrup Station, 
stå af på Alléen.

Bus 5C mod Lufthavnen, 
stå af ved Skottegården.

Onsdag den 21. november
Kl. 10.15

Mødested: 
Diakonissestiftelsen
Peter Bangsvej 5 B
2000 Frederiksberg

Diakonissestiftelsen 

En rundvisning på Diakonissestif-
telsen tager dig på en spændende 
historisk tur rundt i de 150 år gamle 
imponerende bygninger. Kom med 
bag kulissen og se det hele inde-
fra – hvordan de gamle diakonisser 
boede, den nyrenoverede kirke og 
alterbrødsbageriet.

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

Tilmelding
Billetter til denne tur kan købes ved 
mødet torsdag den 8. november .

Pris med frokost 125 kr. 
inkl. én øl eller vand.

Tilmelding
Brug tilmeldingskuponen herunder

Pris 225 kr. 

Hvis du har modtaget bekræftelse 
fra HK Handel Hovedstaden, kan du 
betale ved medlemsmødet torsdag 
den 8. november. 

Husk at efter sidste tilmeldingsfrist, 
som er den 9. oktober, kan vi ikke 
modtage flere tilmeldinger.




