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SENIORKLUBBEN
HK Handel Hovedstaden

Kære medlemmer
Her kommer programmet for foråret 2022, 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 alle møder skal 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 begrænsning, 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.

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

Husk at vi følger sundhedsmyndighedernes anvisninger 
ved forsamlinger.

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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Mandag den 21. februar
Kl. 10.00

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Torsdag den 10. februar 
Kl. 10.45

Mødested: 
Grøndals Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Tirsdag 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 byder på lidt godt at spise og 
drikke

Kegler

Nu skal vi igen spille kegler, så kom 
og få et par sjove timer sammen 
med andre fra seniorklubben.

Hvem ved, måske er det dig, der 
vinder denne gang.

Asger Berg

I 1944 fandt nogle skovarbejdere 
liget af en ung mand, skudt og ned-
gravet i Gribskov nær Nødebo. Den 
dræbtes navn kom aldrig frem – før 
i 2019, da foredragsholderen opkla-
rede det.

I sit foredrag fortæller Asger Berg 
om det glemte drab, baggrunden 
for det og den unge mands historie. 
Samtidig vil foredragsholderen for-
tælle, hvordan han kom på sporet af 
kilderne til beretningen.

Tilmelding 
til Tove eller Jytte på SMS eller mail 
senest den 17. december 2021.

Kun for HK Handel Hovedstadens 
seniorer. 

Udetur i februar
I dag kan I også tilmelde jer til kegler 
torsdag den 10. februar

Tilmelding
 kan ske ved nytårskuren den 18. ja-
nuar, eller til Tove eller Jytte på SMS 
eller mail. 

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

Alle får frokost og hertil en øl eller 
vand og en snaps, samt kaffe.
Det hele er med i prisen.

HUSK tilmelding
til Tove eller Jytte på SMS eller mail.

Pris for medlemmer: 0 kr.
Ledsager: 30 kr.

Tilmelding

I dag er det sidste frist for at melde 
sig til generalforsamlingen
mandag den 14. marts, hvis du øn-
sker at deltage i spisningen.
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Onsdag den 6. april
Kl. 10.00

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Melodi Grand Prix

Kom og hør Ivan Liljebæk spille de 
gamle melodier, lige fra ”Skibet skal 
sejle i nat” og frem til ”Smuk som et 
stjerneskud”, fulgt af små historier.

Der er sikkert mange, vi kan synge 
med på.

HUSK tilmelding 

Til Tove eller Jytte på SMS eller mail.

Medlemmer: gratis
Ledsager: 30 kr.

Udetur i april
I dag kan du købe billet til Holmens 
Kirke onsdag den 19. april.

Tirsdag den 19. april
Kl. 10.45

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 onsdag den 6. april.

Pris inkl. frokost: 140 kr.

Drikkevarer for egen regning.

Tirsdag den 22. marts
Kl. 10.44

Mødested:
Esplanaden 13
1263 København K

Frihedsmuseet

Kom til rundvisning om ”Det vi ikke 
taler om”, og se det nyopførte Friheds-
museum, hvor vi skal høre om besæt-
telsestiden, og vi kommer helt tæt på 
den danske modstandskamp.

Billetter

til denne tur kan købes på generalfor-
samlingen mandag den 14. marts.

Pris inkl. frokost 140 kr.
Drikkevarer for egen regning 

Mandag den 14. 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) Formand for 2 år
b) 1 Bestyrelsesmedlem for 2 år
c) 2 suppleanter for 1 år

5. Eventuelt

Generalforsamlingen er kun for  
HK Handel Hovedstadens seniorer.

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
bestyr elsen i hænde senest onsdag 
den 4. marts.

Hvis du ønsker at deltage i fælles-
spisning, skal du tilmelde dig til Tove 
eller Jytte på SMS eller mail senest 
mandag den 21. februar.

Udetur i marts
I dag kan der købes billet til  
Frihedsmuseet tirsdag den 22. marts.
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Mandag den 2. maj
Kl. 11.30

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Jubilæum 40 + 2 år

I 2020 havde vi 40 års jubilæum, men 
på grund af corona måtte markerin-
gen af dette udskydes. Nu vil vi til 
gengæld fejre det på bedste vis.

Tilmelding

til dette arrangement skal ske til Tove 
eller Jytte på SMS eller mail senest 
den 14. marts.

Pris alt inkl.:  150 kr. 
som skal betales senest den 6. april.
Kontant eller MobilePay 2679 3075.

Udetur i maj: 
I dag kan der købes billetter til 
Storm P Museet tirsdag den 17. maj.

Tilmelding

I dag er sidste frist for tilmelding og 
betaling til skovturen onsdag den 8. 
juni.

HK Handel Hovedstaden

Tirsdag den 17. maj
Kl. 10.00

Mødested:
Storm P. Museet
Frederiksberg Runddel
2000 Frederiksberg

Onsdag den 8. juni
Kl. 8.45

Mødested:
HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Storm P. Museet

Vi starter på kirkegården lige overfor, 
og ser på nogle kendte personers 
gravsteder.

Derefter skal vi på en  
spændende omvisning og høre  
om Storm P. Museets historie. 

Skovtur

I år skal vi til et rigtigt spændende 
sted, som har historie helt tilbage 
til det 14. århundrede, så der bliver 
meget at høre om.

Bussen kører præcis,  
så husk at komme til tiden. 

Billetter

til denne tur kan købes ved 
jubilæums festen mandag  
den 2. maj.

Pris inkl. frokost: 140 kr.

Drikkevarer for egen regning.

Tilmelding

senest den 2. maj til Tove eller Jytte 
på SMS eller mail, eller ved jubi-
læumsfesten samme dato, ligesom 
betalingen også skal ske senest den 
2. maj enten kontant eller på  
MobilePay 2679 3075.

Pris Inkl. to genstande: 275 kr.

Kun for HK Handel Hovedstadens 
seniorer.


