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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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EFTERÅRET BLIVER 
FULDT AF OPLEVELSER

De lyse sommernætter afløses snart 
af efterårets farvesymfoni og senere 
af vinterens mørke. Det er derfor med 
stor glæde, HK Hovedstadens Senior-
klubber byder indenfor i varmen til en 
hærskare af arrangementer i anden 
halvdel af 2018.

Det er her, du får chancen for at 
møde dine tidligere kolleger og ud-
veksle minder og historier fra jeres 
fælles arbejdsliv. Eller du møder nye 
bekendtskaber, som kan udfordre dig.

Find din seniorklub i programmet, 
studer programmet og vælge så de 
arrangementer, du har lyst til at del-
tage i. Du finder nemt ud af, hvordan 
du melder dig til. Du kan også se, om 
du kan tage en ledsager med, og om 
det enkelte arrangement inkluderer 
spisning mv.

Kast også et kig på de arrangementer, 
som holdes i Helsingør, Frederiks-
værk-Frederikssund og Hillerød. De 
begivenheder retter sig ganske vist 
særligt mod seniorer fra de tre områ-
der. Men disse arrangementer er åbne 
for alle seniorer i HK Hovedstaden.

Det gode sociale samvær skaber du 
sammen med de øvrige deltagere, og 
vi glæder os rigtig meget til at møde 
dig til et eller flere af arrangemen-
terne.
  
Med venlig hilsen

Seniorklubberne
i HK Hovedstaden
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HK IMI Industri Hovedstaden Afd. 1

SENIORKLUBBEN I
HK INDUSTRI HOVEDSTADEN
Stiftet den 8. maj 1980

Klubbens formål
Som medlem af HK it, medie & industri Hovedstaden, kan 
du være medlem af Seniorklubben afd. 1, hvis du er over-
gået til efterløn eller pension. At samle alle afdelingens 
efterlønsmodtagere & pensionister for i samarbejde med 
afdelingen at varetage medlemmernes interesser. At af-
holde møder, foredrag, virksomhedsbesøg og andre aktiviter.

VELKOMMEN i klubben !
Når du bliver pensioneret eller går på efterløn, så deltag 
i Seniorklubbens aktiviteter. Alle efterlønsmodtagere og 
pensionister i HK Industri Hovedstaden er berettigede til 
at være medlemmer af Seniorklubben. Vi holder 10 med-
lemsmøder om året, en generalforsamling, en skovtur og 
en julefrokost. Herudover arrangerer vi udeture og ud-
flugter. Mød op til arrangementerne og vær sammen med 
gamle "kolleger" og få et par hyggelige timer. Du skal ikke 
tilmelde dig, bare mød op! Der bliver serveret kaffe/te. Vi 
tager forbehold for programændringer.

Udeture & udflugter
Tilmelding til udeture/udflugter sker på medlemsmøderne 
eller til den kontaktperson, der står anført under det en-
kelte arrangement. Programændringer kan forekomme! Ved 
begrænset deltagerantal bruges ”først til mølle”. Betaling 
skal ske på medlemsmøderne eller efter nærmere aftale. 
Betalt beløb refunderes ikke efter betalingsfristens udløb. Vi 
håber, I vil respektere denne indstilling. Spørgsmål og afbud 
til udeture og udflugter skal ske på medlemsmøderne eller til 
kontaktpersonen. 

Medlemsmøderne i HK Huset
Svend Aukens Plads 11, 2300 København S – Rund Mødesal
Transport: Metro til Islands Brygge, bus 5C, 12, 33, 34.

Medlemsmøderne i Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4, 2500 Valby (v/Toftegårds Plads)
Elevator til 5. sal
Transport: Valby S-station, 
bus 1A, 4A, 18, 132
Tidspunkt: kl. 10.00 til  
ca. kl. 12.00

Rejser: Oplysninger og brochurer 
om rejser fås hos formanden. 

Formand

Gøther Mathisen
Telefon 4072 5502
g@birch-mathisen.dk

Næstformand

Jan Byvard
Telefon 2491 8325
byvard@gmail.com

Kasserer

Ingrid Filges
Telefon 2696 7397
ingridfilges@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Winnie Johnsen
Telefon 2614 1587
johnsen@digidata.dk

Bestyrelsesmedlem

Conny Schackinger
Telefon 2424 3410
conny.per@mail.tele.dk

Suppleant

Lilian Nielsen
Telefon 6062 5315
nielsen.lilian@hotmail.com

Suppleant

Lillian Rasmussen
Telefon 5121 2556
lillian@gronnegaarden.net

Kontakt i HK it, medie & 
industri Hovedstaden

Jane Rigtrup
Telefon 3330 2436
01rig@hk.dk 
(Kun i forbindelse med 
HK-faglige spørgsmål).

Efterår 2018 Kl. Sted

Mandag 27/8 10.00 Medlemsmøde: 
Valby Kulturhus

Mandag 10/9 10.50 Udetur: Rigsarkivet

Mandag 24/9 10.00 Medlemsmøde:
Valby Kulturhus

Torsdag 11/10 11.00 Kegler: 
Grøndal MultiCenter

Mandag 29/10 10.00 Medlemsmøde: 
Valby Kulturhus

Mandag 12/11 10.00 Medlemsmøde:
HK Huset

Torsdag 22/11 12.30 Udetur:
Mærsk Tårnet

Mandag 26/11 10.00 Medlemsmøde: 
Valby Kulturhus

Mandag 3/12 10.00 Julebanko: 
HK Huset

Mandag 10/12 14.00 Udetur: 
Tivoli

Aktiviteter - Efterår 2018

INDUSTRI
AFD. 1
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Medlemsmøde

Mandag 24. september
kl. 10.00

I Valby Kulturhus

"Min grumme fortid"
ved Ingrid Daege 

Udetur: Rigsarkivet

Mandag 10. september  
kl. 10.50

Guidet rundtur i Rigsarkivet
Max. 25 personer.

Pris: 150 kr. inkl. mad.

Mødested: Tøjhusgade 1, 1218 K

Tilmelding: senest 27. august

Kontaktperson: Conny

Medlemsmøde

Mandag 29. oktober
kl. 10.00

I Valby Kulturhus

Fordrag om Kyskhed, Fattigdom 
og Lydighed i 2018 ved 
Anne Mirijam Kaschner 

Medlemsmøde

Mandag 27. august
kl. 10.00

I Valby Kulturhus

Musikalsk underholdning, ved 3 
glade piger, for det er vi jo.

Udetur: Keglespil i Grøndal  
Multicenter (gamle bellacenter)

Torsdag 11. oktober
kl. 11.00

Keglespil, smørrebrød, øl, snaps 
og kaffe.

Pris: 165 kr.

Tilmelding: senest 24. september

Kontaktperson: Jan

HK IMI Industri Hovedstaden Afd. 1

Medlemsmøde

Mandag 12. november
kl. 10.00

I HK Huset, Rund mødesal

"Min tid i bagmandspolitiet"
ved Knud Haargaard.
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Udetur: 
Guidet rundtur i Mærsk Tårnet

Torsdag 22. november
kl. 13.50

Pris: 
150 kr. inkl. mad. Spisning sankt 
Hans Torv kl. 12.30

Pris: 50 kr. uden mad

Mødested: 
Blegdamsvej 3B, 2200 N

Tilmelding: 
senest den 29. oktober
Max 25 personer.

Kontaktperson: Conny

Medlemsmøde 

Mandag 26. november
kl. 10.00

I Valby kulturhus

"Min fynske barndom"
ved Alice Kuctha

Udetur:  Tivoli

Mandag 10. december 
kl. 14.00

Mødested:
Ved hovedindgangen.

Ingen tilmelding, bare kom.

Kontaktpersoner: 
Ingrid og Conny

Medlemsmøde 

Mandag 3. december
kl. 10.00

I HK Huset, Rund mødesal 

Julebanko
Med let anretning. For klubbens 
medlemmer med ledsager.

Pris: 150 kr.

Kontaktperson: Winnie

Tilmelding: senest 12. november

HK IMI Industri Hovedstaden Afd. 1
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PÅ DENNE REJSE KAN ALLE HK MEDLEMMER SAMT 
DERES FAMILIE OG VENNER DELTAGE.
5 dages busrejse til Sangerhausen 26. - 30. august 2018

Rejsen går til Sangerhausen i den sydligste del af Harzen. 
Byen huser en hyggelig gammel bydel og er hjemsted for 
Europa Rosarium, deraf har byen fået det officielle navn 
Rosenstadt Sangerhausen. Sangerhausen er en ualmindelig 
by. Du møder en rosenby, en traditionel minedriftsby og en 
kulturhistorisk betydelig og mere end 1000 år gammel by. At 
byen er en tidligere minedriftsby vidner bjerget Höhe Linde 
om. Bjerget er dannet af opgravninger fra kobbermi-nerne. 

REJSEPROGRAM Ring efter 8 siders udførligt program
Dag 1  Busopsamling og transport til Sangerhausen. Vi er 
fremme ved hotellet ved 17-tiden. 

Dag 2  Nyd de 8.800 forskellige kultur- og vildroser samlet 
på eet sted, når vi besøger Europa-Rosarium. En smuk 
og duftende have, der tillige har omkring 300 forskellige 
busk- og træsorter. Frokost på Rosen Caféen, hvorefter der 
er tid til at se mere på de smukke roser.

Dag 3  I området Mansfeld og Sangerhausen har der været 
aktiv kobberskifer udvinding i årene 1200 helt op til 1990. Vi 
skal besøge det historiske minedriftslandskab, hvor der er 
mineskakter og Europas ældste skakttårn fra 1888. Vi tager 
med elevator 283 meter ned i minen og stiger på mi-neto-
get, som bringer os 1 km ind i området for udvinding.  
Frokost på restaurant, hvorefter vi skal besøge en mo-
del-bane-udstilling på hele 12.000 kvm. 

Dag 4  I dag skal vi på tur i bjergene, hvor vi ad smukke 
serpern-tinerveje kører i naturparken Kyffhäuser for at 
komme til et kæmpe mindesmærke – Europas 3.stør-
ste – bygget på toppen af bjerget, hvor der tidligere lå en 
middelalder-fæstning. Vi skal besøge bindingsværksbyen 
Stolberg - flere af huse-ne er fra det 1500 århundrede. 

Dag 5 Vi forlader Sangerhausen og tager nordpå, un-
der-vejs holder vi frokostpausestop på restaurant. Færgen 
fra Rostock afgår kl. 17:00. Ombord nydes aftenbuffet med 
drikkevarer ad libitum.

Hvor skal vores næste rejse gå hen?
I-Gardasøen, ES-Benalmadena, LT-Vilnius
Lad os høre dit forslag og din mening.

Ingrid Filges

Mobil 2696 7397
ingridfilges@gmail.com

OPLEV VERDEN 
MED REJSEKAMMERATERNE

Pris pr. person i delt dobbeltværelse 5.075 kr.
ved 30-35 deltagere
Pris pr. person i delt dobbeltværelse 4760 kr.
ved 36-41 deltagere
Pris pr. person i delt dobbeltværelse 4520 kr
ved 42-47 deltagere
Pris pr. person i delt dobbeltværelse 4350 kr. 
ved 48-53 deltagere
Enkeltværelsestillæg pr. person 780 kr.

Prisen Inkluderer:
• Transport i 4**** turistbus
• 4 x overnatning i dobbeltværelse
• 4 x morgenbuffet
• 4 x frokost
• 4 x middag på hotellet
• 1 x morgenbuffet på færgen
• 1 x aftenbuffet på færgen
• Sandwich på udrejsen
• Dagligt en øjenåbner
• Udflugter og entreer iht. program
• Dansk rejseleder
• Lovpligtige skatter og afgifter
• BEMÆRK Helpension på denne rejse

Sidste tilmeldingsfrist: 6. august 2018

Opsamlingsrute: Valby • Høje Tåstrup • Ølby  • Vordingborg 
Nykøbing Falster • Gedser

Gøther Mathisen 

Mobil 4072 5502
g@birch-mathisen.dk

7

Rejsekammeraternes kontaktpersoner: (mht. spørgsmål og program)
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Formand

Mary Christensen
Mosevej 15, 1., 2800 Lyngby
Telefon 6167 5541

Kasserer

Grete Mietke
Telefon 3675 7667 
Mobil 2044 4081

Sekretær

Lene Svendsen
Telefon 4494 1075
Mobil 2398 1075

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Nielson
Telefon 6177 4284

Bestyrelsesmedlem

Connie Hansen
Telefon 4011 6381 

Suppleant

Jørgen Zester
Telefon 4345 8543
Mobil 2897 8860

Suppleant

Inger Lindstrøm
Telefon 4494 2814
Mobil 2894 1300

Kontaktperson i HK  
it, medie & industri Hovedstaden

Jane Rigtrup
Telefon 3330 2436,
E-mail 01rig@hk.dk 
(Kun i forbindelse med  
HK-faglige spørgsmål)

SENIORKLUBBENS ARRANGEMENTER
2. halvår 2018

Velkommen til en ny sæson i HK med efterårets 
medlemsmøder, udeture og øvrige arrangementer.

Som medlem af HK it, medie & industri Hovedstaden, 
kan du være medlem af Seniorklubben afd. 5, hvis du er 
overgået til efterløn eller pension.

Medlemsmøderne afholdes i denne halvdel af 2018 i:

Kulturstationen Vanløse i Heerupsalen.

Transport: Metro til Vanløse Station

Tidspunkt: kl. 10.00 til ca. kl. 12.30 

Ingen tilmelding – bare mød op, gerne med en ledsager.
Det er gratis at deltage i medlemsmøderne.
Kaffe, te og brød for 15 kr., øl og sodavand kan købes. 

Nye Medlemmer!
Hvis det er første gang du møder op på et medlemsmøde, 
så spørg efter en af klubbens bestyrelsesmedlemmer, 
der så vil være dig behjælpelig.

Til arrangementer, hvor tilmelding er nødvendig af hensyn 
til begrænset deltagerantal, har medlemmer fortrinsret, 
således at der ikke kan tilmeldes/medtages ledsager, med 
mindre det er anført i programmet – og der i øvrigt er plads.

Ændring af telefonnummer eller nedlægning af 
fastnettelefon ring venligst til Mary Christensen.

Bemærk!
For disse arrangementer er følgende gældende:

• Tilmelding sker på fremlagte lister i salen, efter det 
forudgående arrangement. 

• Telefonisk tilmelding er kun mulig efterfølgende.  
• Der kan ikke ske forhåndstilmelding via afdelingen.
• Der kan ikke stilles forespørgsler om arrangementer i 

afdelingen.
• Der kan ikke meldes afbud i afdelingen.
• Al henvendelse skal ske direkte til bestyrelsen.
• Tjek selv de foreslåede transportmuligheder.
• Der vil kunne forekomme ændringer i programmet.

Eventuelle programændringer eller tilbud om ekstra 
udflugter annonceres ved møderne i salen. Derfor er det 
en god ide at møde op hver gang.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at det fortrins-
vis er medlemmer af Seniorklubben afd. 5 der kan deltage.

HK IMI
SENIOR-

KLUBBEN
AFD. 5

HK IMI Seniorklubben afd. 5
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Tirsdag den 18. september 
kl. 10.00

Mødested: 
Kulturstationen Vanløse 
i Heerupsalen

Tirsdag den 4. september 
kl. 11.00

Mødested: 
Rømersgade 22, 
1362 København K

Tirsdag den 28. august 
kl. 10.00 

Mødested: 
Kulturstation Vanløse 
i Heerupsalen

Foredrag og sang med Per Karlsson 
og Helene Gerup.

"Toner fra himlen"

Vise-foredrag med PH duoen om kom-
ponisten Kai Normann Andersen og 
hans dejlige melodier. Duoen består af 
kirkesanger Helene Gerup og tidligere 
museumsinspektør Per Karlsson, som 
akkompagnerer på guitar. 

Per Karlsson giver en kort præsen-
tation af komponisten Kai Normann 
Andersen efterfulgt af musikalske 
intermezzo med hans melodier fra 
1920erne og frem til 50erne. Mange 

Besøg på Arbejdermuseet

Familien Sørensen
Hvordan var en arbejderfamilies liv 
med otte børn, arbejde, og fest fra 
1885-1990? Det viser den spændende 
udstilling med udgangspunkt i famili-
ens hjem på Østerbro i København.

Foredrag med Torben Nielsen.

"Årets gang i Kongehuset"
Tidligere jæger Torben Nielsen for-
tæller om 40 år som livrist, løber og 
jæger i kongehuset.

Kom og hør et spændende foredrag 
om kongehuset indefra og de konge-
lige jagter. 

Hans opgave var at servicere den 
kongelige familie og deres gæster. 
Torben Nielsen har rejst rundt 
med familien til deres forskellige 
opholdssteder som Amalienborg, 

Fredensborg, Marselisborg, Gråsten 
og Dannebrog. Har deltaget i som-
mertogter med kongeskibet rundt 
til danske, færøske og grønlandske 
havnebyer.

 
 

Mødetid: kl. 10.45

Pris: 
Medlemmer 20 kr. 
Ledsagere 30 kr. + evt. entre.

Forudgående tilmelding:
 i salen den 28. august er nødvendig.

 

af hans melodier blev folkeeje og 
bliver stadig spillet.

Der vil være mulighed for, at 
publikum kan synge med på viserne.

Tilmelding: 
til Arbejdermuseet den 4. september.
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Tirsdag den 9. oktober
kl. 10.00 

Mødested: 
Kulturstationen Vanløse i 
Heerupsalen

Tirsdag den 23. oktober 
kl. 11.00

Mødested: 
Gothersgade 55, 
1123 København K

Tirsdag den 6. november 
kl. 10.00

Mødested: 
Kulturstationen Vanløse i 
Heerupsalen

Foredrag med  
Niels Ole Frederiksen. 

"Da lysekronen faldt ned i lagkagen"
Foredraget handler ikke om lag-
kager og lysekroner. Men derimod 
om nogle historiske begivenheder 
som har gjort indtryk på mig. Det 
kan være noget, jeg har hørt om, 
eller som via læsning af aviser eller 
bøger har sat sit spor, eller det kan 
være noget jeg ligefrem har oplevet 
selv. Det er heller ikke faglig korrekt 
Danmarkshistorie, men subjektive 
fortællinger fra de sidste 70 års 
Danmarkshistorie betragtet og vur-
deret af mig.

Cinemateket, 
Det danske filmmuseum.

Vi får en rundvisning i Cinemateket.

Efter rundvisningen vises en lille film.
 

Foredrag med Kim Greiner.

Kim Greiner tager os med på en tur 
tværs over Canada. 

Vi starter i Vancouver ved Stillehavets 
kyst og bevæger os hele vejen igen-
nem landet til ramsaltede Halifax ved 
Atlanterhavet. Vancouver har en af 
verdens smukkeste beliggenheder. 

HK IMI Seniorklubben afd. 5

Tilmelding: 
til Cinemateket den 23. oktober.
 

Pris: 
Medlemmer 20 kr.
Ledsagere 30 kr.

Mødetid: 10.45

Forudgående tilmelding: 
i salen den 9. oktober er nødvendig.

Tilmelding: 
til Politimuseum den 20. november og 
Julefrokost den 27. november.
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HK IMI Seniorklubben afd. 5

Tirsdag den 27. november  

Pris:
Medlemmer 225 kr. 
Ledsagere 300 kr.

Forudgående tilmelding:
i salen den 6. november er nødvendig.

Tirsdag den 20. november 
kl. 11.00

Mødested:
Fælledvej 20, 
2200 København N

Besøg på Politimuseum.

 Vi får en rundvisning i huset.
Politimuseet ligger på Fælledvej i 
København, i den bygning hvor Station 
6 tidligere havde til huse. Museet 
åbnede på Fælledvej den 18. novem-
ber 1993, men museet har rødder helt 
tilbage til 1904, hvor der blev samlet 
effekter i Domhusets kælder.

Julefrokost.

Sæt et x i kalenderen.

Mødetid: kl. 10.45

Pris: 
Medlemmer 40 kr.
Ledsagere 50 kr.

Forudgående tilmelding:
i salen den 6. november er nødvendig.
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GRAFISK SENIORKLUB
2. halvår 2018

Grafisk Seniorklub er en klub for alle seniorer der i sit 
arbejdsliv har haft tilknytning til en grafisk arbejdsplads.

Så har du haft en tilknytning til en grafisk arbejdsplads, 
har du mulighed for her at møde nogle af dine gamle 
kollegaer.

Vi holder vores møder i Palmehaven i Damhuskroen,  
anden tirsdag i måneden. 

GRAFISK 
SENIORKLUB

Grafisk seniorklub (Typografernes og Bogbindernes seniorklub)

Indgangen er normalt fra Auroravej, men på grund af 
byggerod kan vi blive nød til at bruge indgangen på hjør-
net af Auroravej og Roskildevej. 

Møderne består som regel af en eller anden form for 
arrangement/underholdning, hvorunder der er mulighed 
for at få/købe noget at drikke, kaffe, øl eller vand.Efter 
arrangementet er der mulighed for at købe noget at spise.

Mad og drikke er til  
meget rimelige priser.

Formand 

Erling Schrøder 
Telefon 2348 3185
 beer@live.dk

Næstformand

Flemming Nielsen 
Telefon 4011 9770
 sinklair@tdcadsl.dk

Kasserer

Erik Tofte
Telefon 5118 1261
erik.barmand@gmail.com
 
 
 

Sekretær

Dagmar Rasmussen
Telefon 2712 1965
dagmar.rasmussen@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:

Diana Lorentzen
Telefon 2028 3123
dianalorentzen@gmail.com

Ove Rasmussen
Telefon 5151 9168
ovecarl@mail.dk

Ulla Jørgensen
Telefon 6091 2518
ullaj@hvidovrenettet.dk

Suppleanter:

Willy Døj
Telefon 4257 0144
wido1944@gmail.com

Else brønnum
Telefon 2122 8395
p-korff@dlgtele.dk

Carsten Pedersen
Telefon 2040 5574
clspedersen2@gmail.com 
 
 
Hjemmeside:
www.hkgrafisk-seniorklub.dk
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Grafisk seniorklub  

Sensommertur 

Vi mødes på færgen Grønsund til en 
dejlig frokost.

Færgen ligger helt stille ved  
Strandgade 100.

Gå på "Den pæne side" af Nyhavn, 
over cykelbroen og så er den lige til 
højre.

Bjarne Nielsen

Bjarne Nielsen, tidligere faggruppe-
formand for typograferne i Grafisk 
Forbund og næstformand i HK/Pri-
vat, fortæller om sin nye bog >>Stri-
den om Grafisk Forbund<<..
Den handler om forbundets korte 
historie fra 1993 til 2000.  >>Striden 
om Grafisk Forbund<< følger den 
demokratiske proces i en faglig strid, 
hvor forskellige grupper har forskel-
lige interesser.. Og om et demokra-
tisk forbund, hvor medlemmerne 
ved urafstemning valgte alle fra 
forbundsformand til yngste kreds-
sekretær. Medlemmerne afgjorde 

Summemøde med hjertestarter

Mødet strater med lidt undervisning 
i hvordan man bruger en hjerte-
starter, og derefter er der tid til at 
fortælle historier fra gamle dage.

Medlemmer          175 kr.

Ikke medlemmer 225 kr. 

Grafisk Forbunds skæbne, da de 
ved urafstemning med et flertal på 
66,63 procent besluttede at fusi-
onere forbundet ind i HK, SID og 
Dansk Journalistforbund. Det skete 
med en historisk høj stemmepro-
cent på 81,69. >>Striden om Grafisk 
Forbund<< indeholder også en række 
sjove anedoter.

Deltagerne i mødet vil få mulighed for 
at få bogen med hjem - helt gratis. 

Tirsdag den 21. august
kl. 11.00

Tirsdag den 11. september
kl. 11.00

Tirsdag den 9. oktober
kl 11.00
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Julefrokost

Da vores julefrokost sidste år var en 
succes, skal den ikke stå alene.

Så også i år bliver det en god  
frokost, med lidt og drikke og  
musik af "Hvide sokker".

Pris: ikke er fastsat endnu

Nytårskur

Vi mødes som sædvanlig på  
Damhuskroen og ønsker godt nytår.

Reflexus

En gruppe af entuiastiske amatører 
vil underholde os med en cabaret 
bestående af 15 evergreens vi alle 
kan synge med på.

Tirsdag den 13. november
kl. 11.00

Tirsdag den 11. december
kl. 11.00

Tirsdag den 8. januar 2019
kl. 11.00
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Formand 

Jytte Büron
Telefon 40 89 47 85 
E-mail hbjb@mail.dk

Næstformand 

Jonna Rodemann
E-mail jonnarodemann@mail.dk

Kasserer 

Lennart Rasmussen
E-mail anneochlennart@gmail.com

Udvalgsmedlem 

Birgitte Haugaard
E-mail bhd3060@hotmail.com

Udvalgsmedlem 

Ebbe Gyrming 
E-mail ebbe.gyrming@gmail.com
 

Suppleant 

Ingelise Nielsen 
E-mail ingebertil@gmail.com

HK SENIORER HELSINGØR
Velkommen til HK seniorer Helsingørs program for 2. 
halvår 2018. Aktivitetsudvalget glæder os til at se dig 
til vores arrangementer.

Tilmelding:
Til alle arrangementer er tilmelding nødvendig og bin-
dende og skal ske senest 14 dage før på: 
HKSH hjemmeside www.HKSH.dk eller til udvalgsmed-
lem Birgitte Haugaard på e-mail  bhd3060@hotmail.com. 
Ved mail skriv venligst dit telefonnummer og postnum-
mer eller på mobiltelefon 2221 9025 (helst i dagtimerne). 
Eller evt. til Jonna Rodemann på e-mail jonnarode-
mann@mail.dk eller mobiltelefon 2288 9033.
Birgitte Haugaard bekræfter tilmeldingen. 

Betaling:
Betaling skal ske enten på et arrangement før eller 
indsættes senest 14 dage før på konto 5357 0378239 
i Arbejdernes Landsbank, Helsingør afdeling. Husk at 
påføre navn og til hvilket arrangement, der indbetales til 
samt dit telefonnummer.

Afbud:
Ved afbud senere end 12 dage før refunderes det  
indbetalte beløb ikke.

Ved enkelte arrangementer er tilmelding, betaling  
og refundering af beløb tidligere end 14 dage før.  
Se under det enkelte arrangement.

Der kan være begrænset antal deltagere på nogle  
arrangementer, så husk først til mølle. 

Ret til nødvendige ændringer i programmet forbeholdes.

BESØG GERNE HKSH HJEMMESIDE  
PÅ WWW.HKSH.DK 

hvor programmet, oplysning om aktivitets-
udvalget m.v. findes. Via hjemmesiden kan du 
nemt og hurtigt tilmelde dig til arrangementer.

HELSINGØR

HK Seniorer Helsingør
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HK Seniorer Helsingør

Torsdag den 13. september, 
kl. 13.00     

 Svingelport 8 A, Helsingør     

For medlemmer med ledsager

Tirsdag den 25. september 
kl. 09.38 med Kystbanen fra 
Helsingør st. 
(Vi sidder i bagerste vogn) 
til Nørreport st. og videre til 
Valby St. 

For medlemmer med ledsager                  

30 pladser – så først til mølle

Torsdag den 9. august til  
Hillerød, kl 15.30

Tog med LilleNord fra 
Helsingør og Gribskovbanen 
fra Gilleleje kører hver ½ time.

For medlemmer med ledsager
26 pladser – så først til mølle

Hyggelig sejltur på slotssøen
med ”Den Lille Færge”.

Vi mødes på Torvet i Hillerød ved 
”færgelejet” kl. 15.30.

Inden sejlturen drikker vi kaffe med 
kage på Cafe Vivaldi.

Sejlturen er kl. 17.15 og tager 1 
time – undervejs får vi fortalt lidt 
om slottet, slotshaven m.v. Der er en 
overraskelse, når vi sejler. Derefter er 
det på egen hånd.

Transport for egen regning.

Elvis Presley - livemusik

Kom og hør Helsingørs egen Elvis 
Presley alias Flemming Lind, som 
fortolker Elvis Presley sange helt 
forrygende. Han optræder mere i 
udlandet end hjemme.  Flemming 
Lind har udgivet flere CD’er med sine 
Elvis-shows.  I august 2017 udgav 
han en minde-cd i anledning af 40 
året for Elvis’s død.

Når han er i Danmark, tager han bl.a. 
rundt på plejecentre og underholder. 
Sandwich og Elvis drink - Cola el.lign.

Olsen Bandens 50-års 
jubilæumsudstilling 

I 2018 åbnede en særudstilling om 
banden hos Nordisk Film i Valby. Her 
kan man se flere end 100 rekvisitter, 
herunder Egons kupplaner, Bennys 
hat og gule sokker samt originale 
manuskripter og billeder fra optagel-
serne. Det foregår i det studie, hvor 
filmene i sin tid blev til.

Vi får en rundvisning på ca. 1 ¼ time, 
hvorefter vi spiser på Cafe Avanti. 
Transport og drikkevarer for egen 
regning.

Pris: 
Medlemmer Gratis
Ledsager kr. 40

Betaling senest den 30. august.

Tilmelding:
Senest den 30 august.

Pris:          
Medlemmer kr. 200  
Ledsager kr. 250  

Betaling senest den 13. september.

Tilmelding: 
Senest den 13. september.

Pris:
Medlemmer kr. 75 
Ledsager kr. 110 

Betaling senest den 26. juli.

Tilmelding: 
Senest den 26. juli.  
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Torsdag den 8. november, 
kl. 13.00
i Svingelport 8 A, Helsingør                     

For medlemmer og ledsager.

Tirsdag den 23. oktober 2018, 
kl. 09.38 med kystbanen fra 
Helsingør st. (vi sidder i forre-
ste vogn) til Østerport st. og 
videre med bus A1 til Christi-
ansborg Slot.

For medlemmer og ledsager.  

25 pladser - så først til mølle.

Thorvaldsens Museum

Museet åbnede i 1848 og er den 
første offentlige museumsbygning 
i Danmark og er bygget til formålet. 
Museet rummer billedhugger Bertel 
Thorvaldsens skulpturer, tegninger 
og relieffer. Rummer også Thor-
valdsens private store malerisamling 
og genstande.

Vi får en rundvisning som varer 1 
time. Bagefter spiser vi frokost på 
Skindbuksen, som ligger i gåafstand.
Transport og drikkevarer for egen 
regning. 

Foredrag om Storm P.

Lis Frederiksen holder et spændende 
foredrag om malere, tegneren, skue-
spilleren og forfatteren Storm P, som 
var et hyperaktivt, morsomt, velme-
nende og hjertevarmt menneske, 
der bevarede sit barnesind hele livet 
igennem.  Næsten overalt hos Storm P 
er der tale om en sympati med det, der 
fremkalder smilet, altså hverken hån 
eller satire……  
Kaffe og kage. 

Pris: 
Medlemmer Gratis
Ledsager kr. 40

Betaling senest den 27. oktober.

Tilmelding: 
Senest den 27. oktober.

Pris: 
Medlemmer kr. 120 
Ledsager kr. 160

Betaling senest 9. oktober. 

Tilmelding: Senest den 9. oktober. 

HK Seniorer Helsingør

Torsdag den 11. oktober, 
kl. 13.00 

i Svingelport 8 A, Helsingør                  

For medlemmer med ledsager

Tina Jørgensen ”Kroejer”

Kom og hør Tina Jørgensen, på 
udebane fortælle om dele af sit liv, 
både før og efter hun blev ”Kroejer”.  
Mange medlemmer kender Tina fra 
vore besøg på Borgerkroen, når vi 
har haft arrangementer i Helsingør.
Vi serverer kaffe med lagkage for 
at fejre 37 års dagen for klubbens 
stiftelse.

Pris: 
Medlemmer Gratis 
Ledsager kr. 40

Betaling senest den 27. september.

Tilmelding:
Senest den 27. september.
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HK Seniorer Helsingør

Torsdag den 10. januar 2019, 
kl. 11.00 i Svingelport 8 A, 
Helsingør
 
For medlemmer med ledsager 

Tirsdag den 4. december, 
kl. 12.00 

Helsingør Golfklub,  
Gl. Hellebækvej 73,Helsingør

For medlemmer og ledsager.

Julefrokost 2018 

Vi mødes i Helsingør Golf Klub hyg-
gelige restaurant, hvor vi får serveret 
en rigtig dejlig julefrokost med 1 øl 
eller vand samt snaps og kaffe.  Der er 
traditionen tro mandelgave og lod-
trækning om præmier på ”indgangs-
billetten”.  

Yderligere drikkevarer for egen regning. 

Nytårs Banko 2019

Traditionen tro starter vi året med 
bankospil med gode præmier.  Man 
får 3 bankoplader og der sluttes med 
en let anretning med en øl eller vand.  
Ekstra plader kan købes for 10 kr. 
Der bliver også afholdt et amerikansk 
lotteri med gode præmier.

Ved pladen fuld er der sidegevinster. 
Ved lodtrækning på pladen fuld er der 
”trøstpræmie”. 

Pris: 
Medlemmer kr. 60
Ledsagere kr. 90

Betales senest 29. december.

Tilmelding:
Tilmelding senest den 29. december. 

Pris: 
Medlemmer kr. 225
Ledsagere kr. 325 

Betaling senest den 20. november.   

Tilmelding:
Senest den 20. november.  

Dato i 2018 Emne Sted

09. august Sejltur på Slotssøen Hillerød 

13. september Elvis Presley livemusik Svingelport 8A

25. september  Olsen Banden 50 års jubilæum Tog til Valby

11. oktober  Tina Jørgensen fra Borgerkroen Svingelport 8 A

23. oktober Thorvaldsens museum Tog til København

08. november Storm P. foredrag Svingelport 8 A

04. december Julefrokost 2018 Helsingør Golf klub

10. januar Nytårs bankospil 2018 Svingelport 8 A

Aktiviteter - Forår 2017

Husk venligst at tilmelding er nødvendigt ved samtlige arrangementer. Se fristen ved hvert arrangement. 
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KOMMUNAL SENIORKLUB
2. halvår 2018

Kære medlem

Velkommen til HK Hovedstadens samlede seniorpro-
gram. Programmet er som tidligere fyldt med masser af 
interessante aktiviteter.

De følgende sider omhandler de aktiviteter, som den 
kommunale seniorklub arrangerer i efteråret 2018.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at kun se-
niormedlemmer kan deltage i arrangementerne, og da 
der er begrænset antal pladser, forbeholdes de primært 
for Kommunale seniorers medlemmer.

Medlemsmøderne foregår i Kulturstation Vanløse, Frode 
Jacobsens Plads 4, 1 sal, 2710 Vanløse.

Bor du i Nordsjælland, kan du i stedet vælge at deltage 
i de arrangementer der finder sted i Hillerød, Helsingør 
eller Frederiksværk – Frederikssund.

Alle medlemsmøder starter kl. 10:30 og er gratis for 
deltagerne. Der serveres kaffe og the under mødet. Øl og 
vand kan købes i pausen.

Foruden medlemsmøderne byder vi også på nogle spæn-
dende besøg rundt omkring i Hovedstadsområdet.

Billetter til disse arrangementer sælges på det nærmest 
foregående medlemsmøde. Hvis der er flere, der ønsker 
billet til et arrangement, end der kan deltage, sker forde-
lingen efter lodtrækning.

Såfremt alle billetter ikke bliver solgt på medlemsmødet, 
kan disse efterfølgende købes ved henvendelse til kasse-
reren Arne Nielsen tlf. 29 66 79 42.

Vi glæder os til at se dig til vore arrangementer i den 
kommende sæson.

Med venlig hilsen
Klubbestyrelsen

Formand

Flemming Jacobsen
Telefon 24 98 99 15
E-mail flemming.g.jacobsen@mail.dk
 

Næstformand

Kirsten Hingeberg Larsen
Telefon 24 61 35 68
E-mail kirsten@hingeberg.dk

Kasserer

Arne Nielsen
Telefon 29 66 79 42
 E-mail lone.algreen@webspeed.dk 

Sekretær

Maj-Britt Frederiksen
Telefon 30 34 40 05

E-mail mbfmajbritt@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Inge Buch Nielsen
Telefon 51 20 54 26
E-mail ingebuch@webspeed.dk

Suppleant

Bente Kylbo
Telefon 61 22 25 02
E-mail bente.kylbo@gmail.com 

Suppleant

Susanne Løfberg
Telefon 61 22 25 01
E-mail suskailoefberg@dukamail.dk
 

HK/Kommunal Hovedstaden

Svend Aukens Plads 11
2300 København S
Telefon 33 30 29 25
E-mail kommunal.hovedstaden@hk.dk
hk.dk/hovedstaden_kommunal

KOMMUNAL

HK Kommunal Hovedstaden
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HK Kommunal Hovedstaden

  

 

   

 

Tirsdag den 21. august 
kl. 10:30

Mødested: 
Christianshavns Torv ved 
metroopgangen 

Tirsdag den 11. september 
kl. 10:30

Mødested: 
Kulturstation Vanløse
Frode Jacobsens Plads 4, 1.
2720 Vanløse

Mandag den 13. august 
kl. 10:30

Mødested: 
Kulturstation Vanløse
Frode Jakobsens Plads 4, 1.
2710 Vasnløse

Medlemsmøde - Foredrag  
om Nordisk Fjer Koncernens  
sammenbrud 

Foredraget opruller historien om 
Nordisk Fjer fortalt af Anders Wejrup 
selv, der som finansdirektør afslø-
rede den største danske erhvervs-
skandale gennem tiden. En hårrej-
sende, spændende og utrolig historie 
fortalt af hovedpersonen selv.

Der sælges billetter til den store 
Christianshavnstur den 21. august.

Udebesøg  
– Den store Christanshavnstur

Få en guidet tur rundt på Christians-
havn af guide og globetrotter Jørgen 
Oulund. Han vil fortælle om bydelens 
tilblivelse og historien bag. 

Vi kommer til Christians Kirke, 
går forbi Tordenskjolds bolig og 
den flotte Irgens gård og videre ad 
brolagte gader med smukke gamle 
gadelygter. Vi slutter rundturen med 
smørrebrød i haveforeningen Venne-
lyst.
 

Medlemsmøde - AFSTED 50+ Spis 
godt, spis sundt, brug din krop og 
nyd livet

Britta og Svenning Ravn har gennem 
50 års ægteskab oplevet at være i 
førertrøjen erhvervsmæssigt, økono-
misk og helbredsmæssigt. 

De har også oplevet turen ned mod 
afgrunden med konkurs og alvorlig 
livsstilssygdom for Svennings ved-
kommende. 

 

Deltagerantal:  20

Deltager betaling: kr. 100

Billetter købes på medlemsmødet 
den 13. august 2018.

I dag er de raske og tilbage i en aktiv 
og sprudlende seniortilværelse gen-
nem mental træning og rigtig søvn. 
Kom og hør hvordan.

Der sælges billetter til udebesøget  
”I øllets fodspor” den 20. september.
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Onsdag den 17. oktober 
kl. 10:00

Mødested: 
Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre 
kl. 10:00

Onsdag den 10. oktober 
kl. 10:30

Mødested: 
Kulturstation Vanløse
Frode Jakobsens Plads 4, 1.,
2720 Vanløse

Torsdag den 20. september 
kl.10:30 

Mødested: 
Ved springvandet midt på 
Gråbrødre Torv

Udebesøg - I øllets fodspor

Kom med på en interessant byvan-
dring i Københavns indre by, hvor 
journalist og forfatter Allan Mylius 
Thomsen guider os rundt, medens 
han fortæller om ølbrygning gennem 
tiderne. 

På Christian d. 4´s tid var der fx 116 
bryggerier indenfor voldene. Under-
vejs skal vi ind og smage et glas øl. 
Turen varer ca. 2 timer.

Medlemsmøde 
- Bedsteforældre for asylbørn.

Bedsteforældre for asyl består af en-
keltpersoner i bedsteforældre alderen. 
 
Bedsteforældre for asyl er uafhæn-
gige af politiske grupperinger og 
andre NGOer, så de kan rumme alle, 
der er enige i deres mål. Som enkelt-
personer kan medlemmer af andre 
grupper selvfølgelig være med hos 
os, hvis de opfylder kriterierne.

Vi har et mål: At få ændret  
Danmarks asylpolitik, så de afviste 
flygtninge, der ikke kan rejse hjem, 

Udebesøg - Heerups Museum

Billedkunstneren Henry Heerup har 
en unik plads i dansk kunsthistorie. 
Med sin karakteristiske stil satte 
han sit præg på datidens kunst-
scene, hvor især hans nyskabende 
skraldekunst og enestående bidrag 
til udbredelsen af grafik står som 
afgørende højdepunkter. 

I dag huskes Heerup for sit farverige, 
fantasifulde og symbolfyldte udtryk 
samt for sin karismatiske personlig-
hed. Mange af hans bekendtskaber 
videregiver stadig anekdoter fra de 
mindeværdige år i haven på Kam-
strupvej 96 i Rødovre. 

Mennesket og kunstneren Heerup 
blev med andre ord folkeeje - med 
en ganske særlig plads i såvel 
voksnes som børns hjerter. Selvom vi 
kender ham så godt, denne Heerup, 
er der stadig et væld af uopdagede 
skatte at finde i fortællingen om 
hans liv og værk. 
 
Deltagerantal: 30
Deltagerbetaling: kr. 30

Billetter sælges på medlemsmødet 
den 10 oktober 2018

Deltagerantal: 35
Deltagerpris: kr. 80 (inkl. en øl)

Billetter sæles på medlemmødet 
den 11. september 2018.

ikke i årevis skal leve i usikkerhed og 
udsigtsløshed. I stedet skal de have 
mulighed for et almindeligt liv blandt 
os andre med ret til at uddanne sig 
og arbejde.

Billetter sælges til turen til Heerups 
Museum den 17. oktober 2018.

HK Kommunal Hovedstaden
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HK Kommunal Hovedstaden

Tirsdag den 20. november
kl. 9.50

Mødested: 
Prins Jørgens Gård 5.

Onsdag den 5. december
kl. 10.30

Mødested: 
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Udebesøg – GOBELINERNE 
Christiansborg Slot

Riddersalen er udsmykket med 17 
farvestrålende gobeliner. Det er 
1100 års vævet danmarkshistorie fra 
vikingetiden til år 2000. Gobelinerne 
er tæt befolkede af de konger, stats-
overhoveder og store personligheder, 
der satte et solidt aftryk i Danmark 
og i resten af verden. 

Julefrokost – Bromølle Kro
Vi skal i år ud og køre en tur ned over 
Sjælland, for at samle appetit til den 
årlige Julefrokost.  

Vi glæder os til at kunne byde dig vel-
kommen på Bromølle Kro, til en dejlig 
frokost i gode kollegaers selskab. 

Maden serveres ved bordene. Du skal 
bare medbringe godt humør, og den 
sædvanlige gode sangstemme. 

Der kommer en duo og underholder, 
og så er der mandelgaver og stor lod-
trækning med fine præmier.
  
Vi forventer at være tilbage ved HK 
Hovedstaden kl. ca. 18.00.

Deltagerbetaling: kr. 250 pr. person

Der er scener fra svenskernes storm 
på København natten mellem den 
11. og 12. februar 1659 og fra årene 
under 2. Verdenskrig, da Hitler trak 
mørke skyer over Europa.

Deltagerantal: 50 
Deltagerbetaling: kr. 50

Billetter købes på medlemsmødet 
den 15. november 2018.

  
 

Betaling/Tilmelding (der er bindende) 
Indbetal til Danske Bank. Reg. Nr. 9541 
konto nr. 0108502. Indbetaling til jule-
frokosten kan først finde sted fra den 
15. oktober 2018. Husk at anføre navn 
ved indbetalingen, da vi ellers ikke har 
mulighed for at registrere dig som del-
tager. Du kan få et girokort ved henven-
delse til kassereren Arne Nielsen 
e-mail: lone.algreen@webspeed.dk 
tlf. nr. 29 66 79 42. 

Sidste frist for tilmelding er 
den 15. november 2018.

Tilmelding:
Sker efter ”først til mølle” princippet. 
Der udsendes efterfølgende KUN 
meddelelse til dem der ikke er plads 
til – som derefter får det indbetalte 
beløb retur. 

Torsdag den 15. november
kl. 10.30

Mødested: 
Kulturstation Vanløse
Frode Jacobsens Plads 4., 1.
2720 Vanløse

Medlemsmøde – 
Moffe og Magneten. 

Denne dag skal du høre lidt om det 
at være handicappet, og så får du en 
stor oplevelse med masser af sang 
og musik. 

Du kommer ikke til at fortryde hvis 
du bruger et par timer sammen med 
gode kammerater, samt Claus Hal-
kær og Moffe de kan virkelig sætte 
godt humør i os alle.

Der sælges billetter til besøget af 
Gobelinerne på Christiansborg Slot 
den 20. november.
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Hyggemøde 

Vi synger efterårets sange, og 
spiller banko

9. august

Frederiksværk

Else Kragholm fortæller om 
sit spændende liv

” Hvad fik jeg med i rygsæk-
ken ” blandt andet om årene i 
Afrika.

23. august

Frederikssund

Formand

Anita Villumsen  
Telefon 47 31 56 54
Mobil 28 97 17 81
anitavillumsen@gmail.com

Næstformand

Edel Lorentsen 
Telefon 47 31 20 81 
edellorentsen23@gmail.com

Kasserer

Aase Knudsen
Telefon 47 38 37 99  
post@aaseknudsen.dk
 

Bestyrelsesmedlem

Connie Berensen
Telefon 48 18 07 70
coberen38@hotmail.com

AKTIVITETER HK FREDERIKSVÆRK – FREDERIKSSUND 
2.Halvår 2018

Vigtige oplysninger!: 

Alm møder incl. kaffe/brød samt øl/vand 20 kr.
Foredrag  30 kr.
Spilles der banko,  4 plader, 20 kr.

Alle møder både i Frederiksværk og Frederikssund begynder kl 10:15

Møderne i Frederiksværk holdes i 3F´s lokaler Aase Hansensvej 10.

Møderne i Frederikssund  holdes Rosenfeldt 33, Oppe Sundby

Udflugter med Bus Max. 50 deltagere !
På udflugterne kører vi med ADRIAN BUSSER.

Tilmelding skal ske senest en uge før til ANITA.
Fra en uge før udflugten, er tilmeldingen absolut bindende!!! 

HK 
FREDERIKSVÆRK 
– FREDERIKSSUND

HK Frederiksværk - Frederikssund
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HK Frederiksværk - Frederikssund

Udvidet banko,   
(med mange gode gevinster)

4. oktober

 Frederiksværk

Foredrag med Gunilla  
Legaard: ”  Minister ”  Erna 
Hammilton   ” Grevinden fra 
tredje ” 

15. november

Frederikssund

Foredrag med Iben Pauli 
Pedersen  ”Rejsen tilbage til 
Grønland ”  Rejsen tilbage !

Tilfældigheder gjorde, at Iben 
pludselig, som 37 årig kom i 
forbindelse med sine biologi-
ske rødder i Grønland.

18. oktober

Frederikssund

Julepakkespil    

Husk! pakke til min. 25 kr.

29. november

Frederiksværk

Hyggemøde Vi synger 
vinterens sange, og spiller 
banko

1. november

Frederiksværk

Julefrokosten 

Holdes på Humlebæk Kro. 

13. december

Busafgang: 
Frederiksværk: kl.11:00
Frederikssund: kl.11:30  

Pris: 
Medlemmer 300.-  
Gæster  350,-                             
                                                                                                                                        
TILMELDING

Seniorshop kommer og 
frister, med efterårets mode

20. september

Frederikssund

Per Søgaard  Fortæller om  at 
være  ” Krigsbarn et godt liv ”

6. september

Frederiksværk
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Formand

Kurt M. Børgesen  
Telefon 4240 1049  
kurt@1850.dk

Næstformand

Randi Larseth  
Telefon 2348 5309 
Telefon 3250 5309 
randib.larseth@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Ib Larseth  
Telefon 2481 9151  
randib.larseth@gmail.com  

Bestyrelsesmedlem/Kasserer

Jannie Christiansen  
Telefon 2425 4149
 jch@sbch.dk

Bestyrelsesmedlem

Birgit S. Larsen  
Telefon 2572 7838  
birgitschremmerlarsen@gmail.com 

Suppleant

Kirsten Larsson  
Telefon 5045 6252  
ko@privat.dk  
 

Suppleant

Jytte Rask  
Telefon 3028 6680 
jytterask1@gmail.com   

Suppleant

Annethe Thømming 
Telefon 4026 9006 
annethe@live.dk  

Suppleant

Karin Tronhjem Petersson 
Telefon 2339 9517  
karinpetersson@mail.dk    
 
Kontaktperson i HK Hovedstaden

Annette Ib Hamer 
Telefon 3330 2546 
annette.ib@hk.dk

HK SERVICE HOVEDSTADEN 
Efterårsprogram 2018

Kære medlem.

Bestyrelsen byder dig velkommen til efterårets arrange-
menter og medlemsmøder. HK Service Seniorklub har et 
varieret udbud af arrangementer, som vi håber, at du vil 
tage godt imod. 

Du er velkommen til at ringe til et af bestyrelsens medlem-
mer og høre nærmere. En del af arrangementerne ude har 
deltagerbegrænsning, så jo før du betaler/tilmelder dig, jo 
større chancer er der for deltagelse. 

Du er også velkommen til at tage en ledsager med. Med-
lemmerne i Frederikssund, Hillerød og Helsingør (Nord-
sjælland), som hører under os, har stadig deres egne 
aktiviteter. (Se i programmet).

HUSK AT!
Registrering af betalingen er afgørende for tilmeldingsdato 
især ved ”først til mølle” arrangementer. Du skal angive 
følgende, når du foretager indbetaling af deltagergebyret: 
(HUSK at indbetalingen skal lyde på dit eget navn)

Indbetaling: Reg. nr. 9541 kontonr. 6 136 265.

Dit navn
Arrangement nummer [SNR] se ved hvert arrangement.

Ved personligt fremmøde: 
sker betalingen i kassen på 5. sal i HK Hovedstaden. 

Husk at angive arrangement nr. 
- tilmeldingsdatoen er lig med betalingsdatoen.

SERVICE

HK Service Hovedstaden
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HK Service Hovedstaden

Onsdag den 10. oktober 
kl. 16.45

Mødested: Blegdamsvej 3 B

Fredag den 7. september 
kl. 10.15

Mødested: Frederiksberg 
Runddel

Frederiksberg Have

Vi kan tilbyde jer en historisk van-
dring i Frederiksberg Have, under 
ledelse af foredragsholder Kim 
Greiner, hvor vi vil se den romantiske 
landskabshave med Det Kinesiske 
Lysthus, Apisttemplet, Kildegrotte, 
Vandfald, Schweitzerhus m.m.
Når vi er godt trætte, har vi fundet et 
hyggeligt sted i nærheden, hvor vi får 
en let anretning.

Drikkevarer for egen regning.

Mærsk Tårnet

Mærsk Tårnet blev indviet i 2017. Har 
I lyst til at komme med på rundvis-
ning i dette spændende hus.

OBS! Tilmelding efter først til mølle 
princippet.

Pris:
Medlemmer 100 kr.
Ledsager 150 kr.

Tilmelding/betaling senest: 
1. september.

Ansvarlig: Jytte Rask 3028 6680
Karin Petersson 2339 9517

Arrangement nr.  SNR0225

Tirsdag den 25. september 
kl. 11.00

Mødested: HK Hovedstaden 
Rund mødesal

Vinsmagning

Meld jer til et par hyggelige timer 
sammen med Gila Vinimport, hvor vi 
skal smage bobler, forskellige hvid- 
og rødvine samt dessertvin. Hertil får 
vi oste/pølsebord med brød og smør.

Ekstraordinært er der tilmelding/be-
taling til dette arrangement.

Pris: 
Medlemmer 100 kr.
Ledsager 150 kr.

Tilmelding/betaling senest: 
24. august.

Ansvarlig: Ib Larseth 2481 9151
Randi Larseth 2348 5309

Arrangement nr. SNR0224

OBS: Max 50 personer - tilmelding 
efter først til mølle princippet.

Pris:
Medlemmer 100 kr.
Ledsager 150 kr.

Tilmelding/betaling senest: 
10. august.

Ansvarlig: 
Jannie Christiansen 2425 4149
Annethe Thømming 4026 9006

Arrangement nr. SNR0223

Torsdag den 16. august, 
kl. 11.45 

Mødested: Den Røde Port v/
Klampenborg St.

Bakketur

Her bliver vi krydset af og når alle er 
samlet, går vi til et hyggeligt spise-
sted, hvor god mad og drikke samt 
lidt god musik venter os.

Pris:
Medlemmer 200 kr.
Ledsager 300 kr.

Tilmelding/betaling: 
16. juli.

Ansvarlig: 
Kirsten Larsson 5045 6252
Birgit S Larsen 2572 7838

Arrangement nr. SNR0125
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Mandag den 5. november 
kl. 16.30

Mødested: 
Polititorvet

Politigården

Rundvisning på Københavns Po-
litigård. Turen tager ca. 2 timer og 
indeholder både arkitektoniske og 
historiske fortællinger. Af sikker-
hedsmæssige årsager skal vi gøre 
opmærksom på, at Jannie efter til-
melding skal oplyse navn og adresse 
på alle deltagere også ledsagere til 
politiet, så send din/jeres oplysning 
til jch@sbch.dk

Der er ingen fællesspisning i  
arrangementet.

OBS! Det er efter først til mølle, da vi 
kun kan være 40 personer.

Pris:
Medlemmer 100 kr.
Ledsager 150 kr.

Sidste tilmelding/betaling:  
27. september.

Ansvarlig: 
Jannie Christiansen 2425 4149
Birgit S. Larsen 2572 7838.

Arrangement nr. SNR0227

HK Service Hovedstaden

Tirsdag den 20. november 
kl. 10.30

Mødested:  
HK Hovedstaden  
Rund mødesal

Julebanko 

Vi skal igen have et par hyggelige 
timer med banko.

Kaffe og brød er klar kl. 10.15. 

Kom og hyg jer og vind evt. lidt til 
julegaverne:

1. række et gavekort på 50 kr
2. række et gavekort på 100 kr.
Pladen fuld et gavekort på 200 kr.

Vi slutter med gløgg og æbleskiver.

Pris:
Medlemmer 100 kr.
Ledsager 150 kr.

Sidste tilmelding/betaling  
25. oktober.

Ansvarlig: 
Randi Larseth 2348 5309
Ib Larseth 2481 9151.

Arrangement nr. SNR0159

Mandag den 22. oktober 
kl. 10.30 

Mødested: 
HK Hovedstaden 
Rund mødesal

Det lykkelige Arabien - anno 2017

I 250 året for Carsten Niebuhrs  
berømte ekspedition.

Globetrotter Rasmus Krath rejser 
gennem den Arabiske Halvø. Gå 
ikke glip af dette spændende fore-
drag-show med film, fotos, live-mu-
sik på arabiske instrumenter og 
eventyrlige beretninger.

Tilmelding ikke nødvendig - du møder 
bare op og tag gerne en ledsager med.

Kaffe og brød 
20 kr. betales i pausen.

Ansvarlig: 
Kirsten Larsson.

Arrangement nr. SNR0226
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HK Service Hovedstaden

Datoerne er i efteråret 2018:

3. september kl. 11.00
1. oktober kl. 11.00
5. november kl. 11.00
3. december kl. 11.00
 

Juletur til Birkegårds Haverne

Så forsøger vi igen, om vi kan få en 
hyggelig juletur til Birkegårds Ha-
verne ved Ruds Vedby.

Her kan vi hygge os nogle timer med 
at se på dejlig juleudsmykning, søde 
dyr, en masse flotte lys og eventuelt 
handle i julebutikken.

Kl. 17.00 får vi lidt at spise med 1 
genstand til og afslutter med kaffe/
te og julesmåkager i Cafe Klokke-
blomst.

Vi kører hjem igen ca. kl. 18.30.

OBS! Max 50 personer - tilmelding 
efter først til mølle princippet.

Pris:
Medlemmer 200 kr.
Ledsager 300 kr. 

Sidste tilmelding/betaling:
1. november.

Ansvarlig:
Randi Larseth 2348 5309
Ib Larseth 2481 9151

Arrangement nr. SNR0228

Tirsdag den 4. december 
kl. 12.30

Mødested:
HK Hovedstaden 
Rund mødesal  

Onsdag den 12. december 
kl. 14.00
Der er afkrydsning fra kl. 13.30. 
Bussen kører kl. 14.00

Mødested:
HK Hovedstaden, Svend 
Aukens Plads 11 

Bowling i Bowlernes Hal
Grøndal Multicenter

Vi bowler stadig i Bowlernes Hal 
4 gange efterår og 5 gange forår.
Medlemskab koster 150 kr. om året. 
Baneleje 80 kr. pr. halvår og spisning 
80 kr. pr. spilledag.

Medlemmer i øvrige Seniorklubber 
er hjertelig velkomne, også hvis man 
har en ægtefælle, en ven eller ven-
inde at tage med.

Julefrokost

Så er det ved at være juletid igen, og 
vi vil også i år mødes i HK.

Vi skal hygge os med julebord og et 
par genstande.

I år kan vi glæde os til Nicolai Bangs 
dejlige musik og synge med på vores 
dejlige julesange. Senere kan vi få 
rørt benene til Nicolais hyggelige 
spilleri.

Vi håber, I vil møde op med dejligt 

humør og glade stemmer, så vi kan 
hygge os rigtig sammen. 

Pris:
Medlemmer 200 kr.
Ledsager 300 kr.

Sidste tilmelding/betaling:  
4. november.

Ansvarlig: 
Randi Larseth 2348 5309
Ib Larseth 2481 9151

Arrangement nr. SNR0160

For mere information kontakt 
formanden for HK Senior Idræt, 
Ib Larséth på tlf. 2481 9151.
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HK Seniorer Hillerød

Formand

Kirsten Thomle Jacobsen
Telefon 2063 1986 / 4825 0413
k.thomle@hotmail.com

Næstformand

Anny Christoffersen
Telefon 2869 9558 / 4826 7675 
eriksylvest@gmail.com
 
Kasserer
 
Else Juul Jensen
Mobil 2192 0460 
else.juul.jensen@hotmail.dk

Sekretær

Britta Brylov
Mobil 6035 0791 
brylov@webspeed.dk

Udvalgsmedlem
 
Erling Christensen
Telefon 4826 4074 
erlingch@yahoo.dk

Suppleant

Tove Dhiin
Telefon 6093 9150 / 4738 5425
tldhiin@live.dk

Suppleant

Keld Hansen
Telefon 5186 8453 / 4826 7048
keldth2@pc.dk

Suppleant

Ole Rønnelund
Telefon 4075 4805 / 4826 4554 
oler3400@gmail.com

HK SENIORER HILLERØD
Aktiviteter efterår 2018

Tilmelding til arrangementer skal ske til: 
Else Juul Jensen. 
Telefon 2192 0460. else.juul.jensen@hotmail.dk

Alle ture er efter først-til-mølle-princippet. Husk at 
kontakte Else Juul Jensen for at høre om der er plads på 
turene, inden du indbetaler beløbet.   

Ved tilmelding skal du opgive mobilnr./tlf.nr. Sidste frist 
for indbetaling er den dato, der står i programmet.
NB: Du kan højst medtage én gæst pr. arrangement.
Ved betaling via netbank skal du huske at opgive dato 
for arrangementet. Indbetaling skal ske til: Arbejdernes 

Landsbank reg.nr. 5358 konto nr. 0000 509213.
Afmelding til arrangementerne skal ske senest 12 dage 
før, for at det indbetalte beløb kan refunderes.

Bemærk ved busture:
Indtil videre holder bussen på Carlsbergvej (over broen fra 
stationen) og på FrederiksborgCentrets p-plads ved Svøm-
mehallen, med mindre andet er anført. NB: Ved ændring af 
afhentningssted, vil der blive givet information herom.

Alle fredagsmøder holdes på Ålholmhjemmet, Kirsebær-
alle 7, Hillerød - indgang ved ”vareindlevering og kurser”. 
Bus 301 og 302 fra Hillerød Station. Der er som hovedre-
gel ikke tilmelding til disse møder.

HILLERØD
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HK Seniorer Hillerød

Tirsdag den 25. september
Kl. 9.00

Bus fra Hillerød St./Carls-
bergvej med opsamling 
på FrederiksborgCentrets 
p-plads v/Svømmehallen

NB: Ved ændring af afhent-
ningssted, vil der blive givet 
information herom.

Fredag den 7. september
Kl. 10.45

Mødested:
Ålholmhjemmet

Thorsvang Samlermuseum

Vi kører til Stege på Møn, hvor vi skal 
opleve de gode gamle dage i Thors-
vang. Vi skal opleve verden af i går 
og går gennem de gamle butikker og 
værksteder, der bugner af alverdens 
ting fra de skønne dage, hvor farfar 
var ung.

Vi spiser frokost i museets restau-
rant Palmehaven. Inkl. en øl/vin eller 
vand.

Jeg gik catwalk hos Coco Chanel

Karen Høeg, der er tidligere manne-
quin hos Coco Chanel fortæller, hvor-
dan hun oplevede Haute Couturens 
førstedame indefra sminkerummet, 
systuerne og ved de daglige catwalks 
for filmstjerner, prinsesser og oliemil-
lionærer, og hvordan hun oplevede en 
fantastisk tid i 60’ernes Paris. Karen 
fortæller også om den høje personlige 
pris, som hun kom til at betale for al 
glamouren i Maison Chanel. 

Vi slutter med banko.

Kaffe/brød kr. 40 

Fredag den 5. oktober
Kl. 10.45 

Mødested:
Ålholmhjemmet

”Bjørne Kvartetten” 

Kom og vær med til en festlig formid-
dag med fire ældre herrer, der alle 
har tilknytning til en gammel kulfyret 
slæbebåd fra Randers fra 1909: S/S 
Bjørn. Vi bliver underholdt med viser, 
gård-/gadesange, kendte melodier fra 
”forrige århundrede”, irsk og ameri-
kansk folkemusik og ikke mindst sea 
shanties, som er arbejds- og frivagts-
sange fra de store sejlskibes tid.

Kaffe/brød kr. 40 

Medlemmer: kr. 275
Gæster: kr. 325

Max. deltagerantal: 45

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 7. september
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Tirsdag den 23. oktober
Kl. 9.00

Bus fra Hillerød St./Carls-
bergvej med opsamling 
på FrederiksborgCentrets 
p-plads v/Svømmehallen

NB: Ved ændring af afhent-
ningssted, vil der blive givet 
information herom.

Tirsdag den 20. november
Kl. 09.15

Bus fra Hillerød St./Carls-
bergvej med opsamling 
på FrederiksborgCentrets 
p-plads v/Svømmehallen

NB: Ved ændring af afhent-
ningssted, vil der blive givet 
information herom.

Magasin du Nords museum og  
Nationalbankens udstilling af  
mønter og pengesedler

I anledning af Magasins 150 års 
jubilæum vises en særudstilling med 
et væld af spændende effekter, som 
stormagasinet har handlet med gen-
nem 15 årtier. Endvidere udstilles 
reklamer, kataloger, fotos og scrap-
bøger fra hele perioden. Museums-
inspektør Trine Halle vil guide os i en 
time. Derefter besøger vi Danmarks 
Nationalbank. I den smukke bygning, 
tegnet af Arne Jacobsen, ser vi en 
udstilling af mønter og pengesedler, 
og alle får mulighed for at løfte en 
guldbarre (værdi 4 mio. kr.).

Stærekassen

var indtil ibrugtagningen af det nye 
Skuespilhus i 2008 en af de 3 scener i 
Det kgl. Teater og hed oprindeligt Nye 
Scene. Den tårnagtige scenebygning 
hænger over August Bournonvilles 
Passage på siden af det gamle teater. 
Vi får en rundvisning i hele teatret, 
der er udsmykket i art deco og andre 
stilarter. Stærekassen bruges i dag af 
Livgarden. Adgang for rollatorbrugere 
er desværre ikke mulig.

Vi spiser frokost inkl. en øl/vin eller 
vand i restaurant Fyrtøjet i Nyhavn.
Hjemtransport for egen regning.

Medlemmer: kr. 200
Gæster: kr. 250 

Max. deltager: 45

Sidste frist for tilmelding: 
Fredag den 2. november

HK Seniorer Hillerød

Fredag den 2. november
Kl. 10.45

Mødested: Ålholmhjemmet

Advokat Michael Jacobsen

Vi har før haft fornøjelsen af Michael 
Jacobsens informationer om det 
juridiske aspekt ifm. arv mv. Denne 
gang skal vi høre om de nye fremtids-
fuldmagter. Der er mulighed for at stille 
spørgsmål.

Vi slutter med banko.

Bagefter tager vi sammen metroen 
(for egen regning) til HK Hovedsta-
dens hus, hvor vi får frokost på øver-
ste etage og samtidig kan nyde en 
formidabel udsigt over København.
Hjemtransport for egen regning.

Medlemmer: kr. 75
Gæster: kr. 100

Max. deltagerantal: 40

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 5. oktober.

Kaffe/brød kr. 40
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HK Seniorer Hillerød

Tirsdag den 11. december
Kl. 12.30

Rib House, Slotsgade 52, 
Hillerød

Bus 701 og 702 fra Hillerød St. 
til Frederiksborg Slot

Fredag den 11. januar 2019
Kl. 10.45

Mødested: Ålholmhjemmet

Tirsdag den 22. januar 2019
kl. 9.15 

Bus fra Hillerød St./Carls-
bergvej med opsamling 
på FrederiksborgCentrets 
p-plads v/Svømmehallen

NB: Ved ændring af afhent-
ningssted, vil der blive givet 
information herom.

Julefrokost

Julefrokosten holdes i år på Restau-
rant Rib House, der har den skønne-
ste udsigt til Frederiksborg Slot. Vi 
får den store julebuffet med ris a la 
mande/mandelgaver. 1 øl/vin eller 
vand + 1 snaps er inkl., og så slutter 
vi af med en kop kaffe.

Vi vil hygge os, synge julesange og 
finde de heldige vindere i julelotteriet.

En fiskekone fra 
Gl. Strand fortæller

Doris Marx blev den sidste af de 
navnkundige skovserkoner, der stod 
og solgte fisk ved Gl. Strand. Da 
hun stoppede efter 44 år, forsvandt 
denne store turistattraktion fra det 
københavnske gadeliv. I dag kan vi 
så genoplive den tid gennem Doris’ 
spændende beretninger og små 
anekdoter.

Vi slutter med banko.

Arbejdermuseet

I 1982 startede opbygningen af mu-
seet, og den første permanente ud-
stilling så dagens lys i 1984. Vi skal 
bl.a. se de permanente udstillinger 
om ”1950’erne”, ”Familien Sørensen 
- en arbejderfamilie fra 1885-1990” 
samt ”Industriens historie gennem 
150 år”.

Vi spiser frokost i museets restau-
rant Ølhalle, inkl. 1 øl/vin eller vand.

Hjemtransport for egen regning.

Medlemmer: kr. 225
Gæster: kr. 300

Max. deltager: 70

Sidste frist for tilmelding: 
Fredag den 2. november.

Kaffe/brød kr. 40

Medlemmer: kr. 200
Gæster: kr. 250

Max. deltager: 40 

Sidste frist for tilmelding: 
Fredag den 11. januar 2019 
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HK Stat Seniorer

HK STAT HOVEDSTADEN 
Efterårsårsprogram 2018

Kære medlem af HK Stat Hovedstadens P & E Klub 

Hermed klubbens efterårsprogram for år 2018, som vi er 
glade for at præsentere. Vi håber, at I heri vil finde nogle 
interessante foredrag, ture og andre spændende arran-
gementer, som i ønsker at tilmelde jer.
 
Bestyrelsen ser med glæde frem til at møde såvel nye 
som kendte medlemmer.

Første medlemsmøde er torsdag den 23. august 2018 
kl. 10.30, i Vanløse Kulturhus, Frode Jakobsens Plads 4, 
2720 Vanløse, hvor der vil være musikalsk underholdning 
v/ Jan Ibenhard.

OBS! Vi afholder medlemsmøder i HK Hovedstaden den 
4. oktober og den 25. oktober 2018, på Svend Aukens 
Plads 11, 2300 København S. (Se mere i programmet). 

Arrangementerne er kun for medlemmer af  
HK Stat Hovedstadens P & E klub.

Praktiske oplysninger:
- Til vores medlemsmøder i Vanløse Kulturhus, vil der 

være mulighed for tilmelding og betaling til de ar-
rangementer/ture, hvor dette er påkrævet. Dette vil 
foregå i tidsrummet fra kl. 10.00 - 10.20, og det vil 
være os en stor hjælp, hvis du har lige penge med.

- Der sælges kun én billet pr. person, og dette efter "først 
til mølle" princippet, da der er begrænset antal pladser.

- Drikkevarer er for egen regning.

- Husk altid at medbringe din billet til gældende  
arrangement.

Formand

Conny Agnes Remmer
Telefon 2622 0079
conny_remmer@hotmail.com

Næstformand

Birgit Ahlquist
Telefon 2367 7445
ahlquist.birgit@ymail.com

Bestyrelsesmedlem

Nina Doris Schlichter
Telefon 2890 2551
ninaschlichter@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Jytte Hatting
Telefon 2238 7371
jyttehatting@youmail.dk

Bestyrelsesmedlem

Laila Parbst
Telefon 2310 3220
lailaparbst@hotmail.com

Suppleant

Karin Thøgersen
Telefon 6165 5565
acn.belogi@gmail.com 
 

 
 
 
 
Sekretariat for klubben

HK Stat Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Jeannette Frederiksen
Telefon 3330 2430
Jeannette.Frederiksen@hk.dk

Line Thorsen Jacobsen
Telefon 3330 2311
Line.Thorsen.Jacobsen@hk.dk

STAT
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HK Stat Seniorer

Medlemsmøde 
i Vanløse Kulturhus

Torsdag den 23. august
kl. 10.30

Bjørnekvintetten
Musikalsk underholdning
v/ Jan Ibenhard

Medlemsmøde 
i Vanløse Kulturhus

Torsdag den 6. september
kl. 10.30

Klubbens store bankospil

Plader pr. stk. kr. 20

Vi besøger Haveforeningen 
Vennelyst v/ guide Jørgen 
Oulund

IKKE egnet 
for gangbesværede

Torsdag den 13. september 
kl. 10.45

Mødested: Christianshavns 
Torv v/ metrostationen

Pris inkl frokost: kr. 125

Salg af billetter: 23. august 
og den 6. september

Ansvarlig: Laila Parbst

Tur til Bosjökloster, Sverige 
HUSK PAS

Torsdag den 30. august
kl. 09.00

Mødested:
Valby Station, Lyshøjgårdsvej

Pris inkl. frokost: kr. 250
samt 1 øl/vand: 

Salg af billetter:
Den 23. august 2018 

Ansvarlig:  Jytte Hatting

Medlemsmøde 
i Vanløse Kulturhus

Torsdag den 20. september 
Kl. 10.30

Foredrag v/ José Linnemann
"Kan vi undgå alzheimer"

Handler primært om, hvad vi 
kan gøre for ikke at få alzhei-
mer og demens

Vi besøger 
Medicinsk Museion

Torsdag den 27. september
kl. 10.15

Mødested: Bredgade 62

Pris inkl. frokost: kr. 100

Salg af billetter
den 6. og 20. september

Ansvarlig: Birgit Ahlquist
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Besøg i Hofteatret

Torsdag den 11. oktober
kl. 11.45

Mødested:
Ridebanen 18, 
1218 København K

Pris inkl. frokost: kr. 150

Salg af billetter:
Den 20. september og
den 4. oktober

Ansvarlig: Jytte Hatting 

Besøg på 
Den Indonesiske Ambassade

Torsdag den 15. november
kl. 11.00

Mødested:
Ørehøj Allé 1, 2900 Hellerup

Pris inkl. frokost: kr. 75

Salg af billetter: 
den 25. oktober og 1. november

Ansvarlig: Laila Parbst

Medlemsmøde 
i HK Hovedstaden

OBS! Svend Aukens Plads 
(rund mødesal)

Torsdag den 25. oktober
kl. 10.30

Foredrag v/ Kim Greiner

"Nyhavn Før & Nu"

Medlemsmøde i
Vanløse Kulturhus

Torsdag den 22. november
kl. 10.30

Klubbens årlige 
JULEKOMSAMMEN
med lotteri

Pris: kr. 20

Salg af billetter:
25. oktober og 1. november

Medlemsmøde i
Vanløse Kulturhus

Torsdag den 1. november 
kl. 10.30

Carsten Egø Nielsen
fortæller om 
Pigerne på Sprogø

Medlemsmøde i
HK Hovedstaden

OBS! Svend Aukens Plads,
(rund mødesal)

Torsdag den 4. oktober
kl. 10.30

Foredrag v/ Erik Giessel

"Australien for 50 år siden"
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Klubbens store JULEFEST

Torsdag den 6. december
Tidspunkt oplyses på et 
klubmøde

Mødested:
Oplyses på et klubmøde

Pris: kr. 200

Salg af billetter:
 Den 1. og 22. november

Juletur til Lübeck
v/ Ørslev Rejser

Julehandel i Fleggaard
4 timers ophold i Lübeck

Torsdag den 29. november 
kl. 05.45

Mødested:
Valby Station, Lyshøjgårdsvej

Pris kr. 150
Forplejning for egen regning

Salg af billetter:
20. september og 4. oktober

Ansvarlig:
Conny Remmer
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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 
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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.
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HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Mail: Hovedstaden@hk.dk
Telefon: 7011 4545


