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HK Service Hovedstaden

Fungerende formand /  
Næstformand

Randi Larséth  
Telefon 2348 5309
randib.larseth@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

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

Bestyrelsesmedlem

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

Bestyrelsesmedlem/ 
Kasserer

Jannie Christiansen  
Telefon 2425 4149
jch@sbch.dk
 
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 

Kontaktperson i HK Hovedstaden 

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

HK SERVICE HOVEDSTADEN 
Efterårsprogram 2020

Bestyrelsen byder dig velkommen til efterårets arrangemen-
ter og medlemsmøder. HK Service Seniorklub har et varieret 
udbud af arrangementer, som vi håber, 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 chance er der for deltagelse. 

Du er også velkommen til at tage en ledsager med.  
Alle HK Seniorer er meget velkomne, men hvis du ikke er 
medlem af HK Service, betales der som ledsager.  
Medlemmerne i Frederikssund, Hillerød og Helsingør 
(Nordsjælland), som hører under os, har stadig deres 
egne aktiviteter (se i programmet).

Hold øje med mødested, da det ikke er samme sted hver gang.

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).

Hvis du ikke hører noget 
inden tilmeldingsfristen, 
er der plads til dig på 
arrangementet.

Indbetaling: 
Bank eller Netbank: 
Reg.nr. 5301 
kontonr. 0274872

MobilePay: 
85753

Dit navn - Arrangement nr. [SNR] se ved arrangementet

Ved personligt fremmøde: 
Sker betalingen i kassen på 5. sal, i HK Hovedstaden.  
Der kan kun betales med kort/mobilepay - ingen kontanter. 

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

Tilmeldingen er bindende og der refunderes ikke efter 
sidste tilmeldingsfrist.

SERVICE

I april mistede vi desværre vores formand gennem 8 år, Kurt Børgesen.

Kurt havde været sløj i nogen tid, men alligevel kom det som en overraskelse for os alle. Kurt havde besluttet sig for, 
ikke at stille op som formand igen, da han mente, at han havde gjort sin borgerpligt for Seniorklubben samt øvrige 

afdelinger i HK. Når det skulle være, så sov han stille og roligt ind i sin lænestol.

Ære være hans minde.
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HK Service Hovedstaden

Tirsdag den 1. september 
kl. 11.00 

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Seniorklubbens generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Beretning
5. Indkomne forslag
6. Valg iflg. vedtægterne

a) Valg af formand
b) Valg af 2 bestyrelsesmedlem-

mer. På valg er Ib Larseth og 
Birgit S. Larsen

c) Valg af 3 suppleanter
7) Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
afdelingen i hænde senest 7 dage 
før generalforsamlingen, 
senest tirsdag den 25. august.

Såfremt du ønsker at deltage i 
spisningen efter generalforsam-
lingen, skal du tilmelde dig 
senest fredag den 21. august 
på mail eller telefon til Annette Ib 
Hamer på telefon 3330 2546 eller 
på mail til annette.ib@hk.dk 
(ferie uge 31, 32 og 33).

Torsdag den 10. september 
kl. 10.45 

Mødested: 
Stormgade 18

Københavns Museum
København blev grundlagt af  
Absalon, eller blev den nu også 
det?

Få svar på dette og bliv klogere 
på hovedstadens historie på det 
nye Københavns Museum. Med et 
væld af originale genstande kom-
mer vi helt tæt på byen og dens 
beboere gennem tiden.

Frokoststed oplyses på dagen.
Drikkevarer for egen regning.

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

Pris: 
HK Service medlemmer 150 kr.
Ledsager og andre HK’ere 200 kr.

Sidste tilmelding/betaling: 
10. august

Ansvarlig: 
Annethe Thømming  Tlf. 4026 9006
Birgit S. Larsen           Tlf. 2572 7838

Arrangement nr. SNR0248               

Mandag den 21. september 
kl. 10.30 

Mødested: 
Restaurant Pilen
Pile Alle 14 B

Johnny Cash Koncert/foredrag
Kom og vær med, når Dennis 
Lydom fortæller historien og 
synger sangene, der gjorde Johnny 
Cash til ”The man in Black”.

Der vil blive serveret kaffe, når vi 
kommer og 2 stk. smørrebrød efter 
underholdningen.

Tilmelding på generalforsamlingen 
den 1. september eller  til Kirsten 
Larsson på mail ko@privat.dk

Sidste tilmelding/betaling: 
7. september

Ansvarlig:
Kirsten Larsson    Tlf. 5045 6252

Arrangement nr. SNR0249 
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HK Service Hovedstaden

Tirsdag den 6. oktober 
kl. 11.00 

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Vinsmagning
Vi håber I har lyst, til at tilbringe 
et par timer i selskab med Gila 
Vinimport, hvor vi kommer til at 
smage nogle af deres udvalgte 
vine samt får lidt mad til.

Pris:
HK Service medlemmer 150 kr.
Ledsager og andre HK’ere 200 kr.

Sidste tilmelding/betaling: 
15. september

Ansvarlig:
Ib Larseth Tlf. 2481 9151
Randi Larseth Tlf. 2348 5309

Arrangement nr. SNR0224 

Tirsdag den 27. oktober 
kl. 10.00 

Mødested: 
Rosenborg Slot
Øster Voldgade 4A

Rosenborg Slot
Da ”Coronaen” aflyste vores tur i 
foråret, har vi nu mulighed for at 
komme på denne spændende tur, 
hvor emnet er Kongelig Kærlighed. 
Vi slutter rundvisningen i Skat-
kammeret under slottet

Vi spiser et let måltid i nærheden.
Drikkevarer for egen regning.

Pris:
HK Service medlemmer 150 kr
Ledsager og andre HK’ere 200 kr.

Sidste tilmelding/betaling:
29. september

Ansvarlig:
Kirsten Larsson         Tlf. 5045 6252
Annethe Thømming Tlf. 4026 9006

Arragement nr. SNR0246

 

Onsdag den 11. november 
kl. 10.30 

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Nordisk Fjers sammenbrud, 2. del
Anders Weirup vil gerne fortsætte 
sin fortælling om Nordisk Fjers 
sammenbrud og hvordan han er 
kommet videre med livet.

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

Kaffe og brød serveres i pausen.

Ansvarlig:
Jannie Christiansen Tlf. 2425 4149
Jytte Rask                      Tlf. 3028 6680

Arrangement nr. SNR0231
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Tirsdag den 17. november 
kl. 10.30 

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Julebanko
Kaffe og brød er klar kl. 10.15.

Igen i år skal vi have et par hyggeli-
ge timer med BANKO.

Kom og hyg jer, og vind måske evt. 
lidt til julegaver eller julehygge.

1 række 1 gavekort på  50 kr. m.m.
2 rækker 1 gavekort på 100 kr. m.m.
Fuld plade 1 gavekort på 200 kr. m.m.

Når vi har afsluttet den alvorlige 
del af julebanko, slutter vi som 
sædvanlig af med gløgg og æble-
skiver.

Pris: 
HK Service medlemmer 150 kr.
Ledsager og andre HK’ere 200 kr.

Sidste tilmelding/betaling: 
19. oktober

Ansvarlig: 
Randi Larseth Tlf. 2348 5309
Ib Larseth Tlf. 2481 9151

Arrangement nr. SNR0159 
 

Tirsdag den 8. december 
kl. 12.30 

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund Mødesal

Julefrokost
Vi vil i år hygge os med et herligt 
julebord og et par genstande. Vi 
vil synge vore kendte julesan-
ge, hvor vi får dejlig musik til, og 
måske kan vi også få rørt benene 
lidt. Desværre kan julenissen nok 
heller ikke finde os i år, men en 
rar og hyggelig dag, bliver det nok 
alligevel.

Pris:
HK Service Medlemmer 300 kr.
Ledsagere og andre HK’ere 400 kr.

Sidste tilmelding/betaling: 
5. november

Ansvarlig: 
Randi Larseth Tlf. 2348 5309
Ib Larseth Tlf. 2481 9151

Arrangement nr. SNR0160

Datoer i efteråret 2020 

7. september
5. oktober
2. november 
7. december

Alle dage kl. 11.00

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 pr. halvår 80 kr. 
spisning pr. spilledag 80 kr. 

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

Man behøver ikke være medlem af 
HK, for at bowle.

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

HUSK:
Generalforsamling efter bowling 
den 7. september.


