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SENIORARRANGEMENTER
I FORÅRET ER PÅ VEJ
Velkommen til seniorprogrammet for første halvår af 2022.
Den forgangne periode har desværre igen været præget
af en del aflysninger på grund af corona. Men vi håber, at
dette program kan afholdes, som vi har planlagt det
Seniorklubberne i HK Hovedstaden følger naturligvis
myndighedernes anbefalinger, og vi kan derfor endnu
ikke sige noget endeligt om, hvor mange der kan deltage i
forårets arrangementer. Vi må desværre forudse, at nogle
arrangementer kan blive aflyst.
Seniorklubberne i HK Hovedstaden håber alligevel, at
vi i det kommende halve år kan se fremad mod mere
’normale’ tilstande, og at vi kan gennemføre de mange
arrangementer, som er i støbeskeen.
Vi har forsøgt at sætte en buket sammen af så forskellige
arrangementer, at der forhåbentligt er noget for enhver
smag blandt jer, HK Hovedstadens seniorer.

Ved arrangementerne får du chancen for at lære nyt og
lade dig inspirere. Og du kan både møde tidligere kolleger
og stifte nye bekendtskaber, som kan udfordre dig. I
seniorklubberne lægger vi nemlig stor vægt på det sociale
samvær med den faglige kant.
Din seniorklub finder du i indholdsfortegnelsen. Studér
programmet og vælg de arrangementer, du har lyst til
at deltage i og meld dig til. Du kan også se, om du kan
tage en ledsager med, og om det enkelte arrangement
inkluderer spisning mv.
Hold gerne et vågent øje med de arrangementer, som
holdes i Helsingør, Frederiksværk-Frederikssund og
Hillerød. De retter sig ganske vist særligt mod seniorer
fra de 3 områder. Men arrangementerne er åbne for alle
seniorer i HK Hovedstaden. Også dig!
Det gode sociale samvær skaber du sammen med de
øvrige deltagere. Vi glæder os til at møde dig til et eller
flere af arrangementerne.
Med venlig hilsen
Seniorklubberne
i HK Hovedstaden

SENIOR DANMARKS KURSER

Kurusu nr.

Tjek linket her:
www.hk.dk/omhk/tvaergaaende-landsforeningog-branchesektion/hk-seniorer
Medlemsservice
tlf.: 7011 4545

Kursus navn

Uge

Periode

9906-22-01 Senior fremtid

18

4. – 6. maj

9906-22-02 Senior - Længe
- Leve livet

19

9. – 11. maj

9906-22-03 Senior fremtid

36

7. – 9. september

Rejsekammeraterne
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REJS DIG GLAD MED
REJSEKAMMERATERNE

Rejsekammeraternes kontaktpersoner:
Ingrid Filges

Gøther Mathisen

Mobil 2696 7397
ingridfilges@gmail.com

Mobil 4072 5502
gother@outlook.dk

Velkommen til Rejsekammeraterne
Hvem er Rejsekammeraterne?
Nogle af medlemmerne i den gamle seniorklub
HK Industri arrangerer rejser til ind- og udland for
alle seniorklubbernes medlemmer.
Der bliver indgået aftale med et rejsebureau om hoteller,
busser m.m. Samarbejdet er med firmaer, der er tilmeldt
Rejsegarantifonden.
Af tidligere destinationer kan der nævnes rejser til
Rhinen, Sønderjylland, Normandiet, Alsace, Bruxelles,
Kalmar, Skagen, Toscana, Harzen og mange flere. Desuden arrangerer vi også forskellige endagsture.
Forårets rejse går til Thüringen, centrum af Tyskland,
i dagene 8. - 12. maj 2022 (se side 9).

På alle ture, der arrangeres af Rejsekammeraterne,
kan din familie og venner deltage.
Vil du høre mere om kommende rejser, så ring eller send
os en mail.
Hvis du har ønsker eller idéer til fremtidige destinationer,
vil vi meget gerne høre fra dig.
Tilmelding og yderligere oplysninger kan henvendes til
kontaktpersonerne Ingrid Filges og Gøther Mathiesen.
Velkommen hos Rejsekammeraterne!

Seniorklubben IMI Hovedstaden
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SENIORKLUBBEN
IMI HOVEDSTADEN

Medlemsmøderne i Valby Kulturhus, kl. 10-12
Valgårdsvej 4, 2500 Valby (v/Toftegårds Plads)
Elevator til 5. sal

Stiftet den 8. maj 1980
Klubbens formål
At samle alle afdelingens efterlønsmodtagere & pensionister for HK it, medie & industri Hovedstaden i samarbejde med afdelingen at varetage medlemmernes
interesser. At afholde møder, foredrag, rejser, virksomhedsbesøg og andre aktiviteter.
Udeture & udflugter
Tilmelding til udeture/udflugter sker på medlems
møderne eller til den kontaktperson, der står anført
under det enkelte 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 (hvor der er tilmelding til), skal ske på medlemsmøderne eller til kontaktpersonen.
Medlemsmøderne i HK Huset, kl. 10-12
Svend Aukens Plads 11, 2300 København S – Rund mødesal

Transport:
Valby S-station, bus 1A, 4A, 18, 132.
På hjemmesiden for HK Hovedstaden, kan i via menuen
øverst til venstre i skærmbilledet finde HK IMI Hovedstaden og herunder Klubber og netværk, herunder finder I Seniorklubben IMI, som opdateres, hvis der sker
ændringer i programmet eller andet relevant.
NYHED: Hvis I trykker på forstørrelsesglasset til højre
og skriver Seniororientering, vil I kunne læse sidste nyt
fra Landsforegningen HK Seniorer Danmark.
Rejser:
Oplysninger og brochurer
om rejser fås hos formanden
eller kasseren.
VI TAGER FORBEHOLD
FOR YDERLIGERE
COVID-19 RESTRIKTIONER

SENIORKLUBBEN
IMI
HOVEDSTADEN

Transport: Metro til Islands Brygge, bus 5A, 12, 33, 34.

Formand

Bestyrelsesmedlem

Suppleant

Gøther Mathisen
Mobil 4072 5502
gother@outlook.dk

Lene Svendsen
Mobil 2398 1075
lrs@smilepost.dk

Lillian Rasmussen
Mobil 5121 2556
lillian@gronnegaarden.net

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Kontakt i HK IMI Hovedstaden

Jan Byvard
Mobil 2491 8325
byvard@gmail.com

Winnie Johnsen
Mobil 2614 1587
johnsen@digidata.dk

Jane Rigtrup
Telefon 3330 2436
01rig@hk.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

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

Ingrid Filges
Mobil 2696 7397
ingridfilges@gmail.com

Josefine Behrendt
Telefon 3330 2152
01job@hk.dk

Bestyrelsesmedlem

Suppleant

Inger Lindstrøm
Mobil 2894 1300
ingerlindstrom5@gmail.com

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

(Kun i forbindelse med
HK-faglige spørgsmål).

Seniorklubben IMI Hovedstaden

7

Medlemsmøde

Jubilæumsfest m lidt til ganen

Medlemsmøde

Mandag den 31. januar
kl. 10.00

Onsdag den 16. februar
kl. 11.00

Mandag den 28. februar
kl. 10.00

I HK Huset

I HK huset

Valby Kulturhus

Strejkedrengene med
gårdsange.

Underholdning ved Trion halv 6,
Benny Holst og Arne Würgler.

Per Rock
Vi skal høre plader fra 50erne
og 60erne, i tiden omkring
Mercur.

Pris:

100 kr.

Tilmelding:
senest den 31. januar
Kontaktperson: Winnie

Udetur: Københavns Museum
m guide
Tirsdag den 8. marts
kl. 10.45
Smørrebrød hos Karla.
Mødested:
Stormgade 18
1555 København V
Pris:
Max:

175 kr. excl. drikkelse
20 personer

Tilmelding:
senest den 31. januar
Kontaktperson: Conny

Udetur: Kegler i Grøndal MultiCenter
Torsdag den 10. marts
kl. 11.00
Keglespil, smørrebrød, øl, snaps
og kaffe.
Mødested:
Hvidklidevej 64
2400 København NV
Bus 2A til Hulgårdsvej
0,7 km til center, eller tag
bus 21

Pris:

200 kr. inkl. mad

Tilmelding:
senest den 28. februar
Kontaktperson: Jan

Seniorklubben IMI Hovedstaden
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Generalforsamling

7. Eventuelt

Tirsdag den 15. marts
kl. 10.00

Forslag der ønskes behandlet
på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde
senest den 23. februar 2022, og
sendes til klubbens formand:

HK Huset, Rund mødesal
Dagsorden
1.	Velkomst
2. Valg af dirigent/referent
3. Beretning
4. Orientering om bloktilskud
5.	Indkomne forslag
6.	På valg er:
Formand
Gøther Mathisen
3 bestyrelsesmedlemmer
Jan Byvard
Lene Svendsen
Inger Lindstrøm
2 suppleanter
Lilian Nielsen
Lillian T. Slott Rasmussen

Gøther Mathisen
Moltkesvej 8, 4894 Øster Ulslev
eller via mail gother@outlook.dk

Såfremt du ønsker at deltage i
spisningen efterfølgende, skal
du tilmelde dig på medlemsmødet den 28. februar eller via mail
gother@outlook.dk senest den
7. marts.
Kun adgang for medlemmer.

Medlemsmøde

Tirsdag den 12. april
kl. 10.45

Tirsdag den 25. april
kl. 10.00

Vi mødes foran HK Huset

I Valby Kulturhus

Pris:

Jeannet Ulrikkeholm
Musikalsk foredrag med
sange fra Jeppe Aakjær til
Elvis Presley.

Tilmelding:
senest den 28. marts
Kontaktperson: Conny

Mandag den 28. marts
kl. 10.00
Valby Kulturhus
Steven Hart
Med sange fra Grundtvig til
Kim Larsen.

Efter generalforsamlingen er
klubben vært ved et par stykker
mad og en øl/vand.

Udetur: Ballonparken

50 kr.

Medlemsmøde

Udetur: Madpakke-sejltur
med Nettobådende
Tirsdag den 17. maj
kl. 11.15
Vi mødes på kajen ved
Amaliehaven til en tur bag om
Holmen og ind i Nordhavn,
sluttende ved Gammel Strand
(Metro) 2½ time m tissepause.
Alle tager selv mad og drikkelse med og rydder selv op efter
sig. Skibet er overdækket og
med borde. Gøther søger for
en lille én.
Pris:

100 kr.

Max:

60 personer

Tilmelding:
senest den 25. april
Kontaktperson: Winnie

Seniorklubben IMI Hovedstaden
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Medlemsmøde
Mandag den 30. maj
kl. 10.00
I HK Huset
De samspilsramte
7 spillemænd, et orkester fuld
af numre.
Sang og musik, viser og
slagere - Syng med.

HK Sommertur:
Konditorgården i Pederstrup
Tirsdag den 14. juni
kl. 12.00
Klubbens medlemmer med
ledsager mødes på Pederstrupvej 73-75, 2750 Ballerup
Vi får en dejlig frokost med
drikkevarer, samt kaffe og
kage i skønne omgivelser.
Pris:

200 kr.

Tilmelding:
senest den 30. maj
Kontaktperson: Ingrid

5 dages tur til Thüringen,
Tyskland
Den 8. - 12. maj 2022
Under hele turen bor vi på
Hotel&Restaurant Bergfried med
naturudsigt . Rejselederen tager
imod gruppen ved ankomsten og
der serveres velkomstdrinks.
Turen indbefatter 3 x dagsudflugt inkl. billetter til glasfabrikken ”Greiner Glas”, bjergbanen

ned til ”Schwarzatal”, bryggeriet
”Watzdorfer” med smagsprøver.
Skiferbjergværket, sejltur på
”Hohenwarte Stausee”, byvandring
i ”Saalfeld”, ”Fégrotterne”, slots
rundvisning i ”Schloss Heidecksburg” m.m.
Den sidste aften arrangerer
hotellet stor Thüringer grillbuffet
inkl. 1 stk. drikkevare som serveres udendørs ved lejrbålet. Denne
aften vil der være musikunderholdning.

OBS! For at turen kan gennemføres, skal der minimum være
40 tilmeldte personer.
Prisen for turen er 4.400 kr.
i delt dobbeltværelse.
Enkeltværelsetillæg pr. person
er 300 kr.
Tilmeldingsfrist: 28. marts
Tilmelding skal ske til Rejsekammeraternes kontaktpersoner (side 5 - mere info hos dem)

Grafisk seniorklub
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GRAFISK SENIORKLUB
1. halvår 2022
Grafisk Seniorklub er en klub for alle seniorer, der i sit
arbejdsliv har haft tilknytning til en grafisk arbejdsplads.

Vores møder har som regel lidt underholdning af en eller
anden art, og afsluttes med lidt hyggesnak.

Så har du været på en grafisk arbejdsplads, har du mulighed for her at møde nogle af dine gamle kollegaer.

Under mødet vil der være mulighed for at købe noget at
drikke øl, vand eller kaffe til rimelige priser.

Vi holder vores møder i Oasen, Vanløse Kulturstation.
Lige ved siden af Vanløse Station.
Billedet under viser indgangen, så op på første.

Efter mødet vil der være mulighed for at købe smørrebrød,
også til rimelige priser.

S-tog, Metro og busserne 9a, 10, 22, 26, 31 og 142 holder
lige i nærheden.

GRAFISK
SENIORKLUB

Formand

Sekretær

Suppleanter

Erling Schrøder
Telefon 2348 3185
schrodererling@gmail.com

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

Willy Døj
Telefon 4257 0144
wido1944@gmail.com

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Diana Lorentzen
Telefon 2028 3123
dianalorentzen@gmail.com

Ove Rasmussen
Telefon 5151 9168
oveketty@gmail.com

Ulla Jørgensen
Telefon 6091 2518
ullaj@hvidovrenettet.dk

Kasserer

Hjemmeside

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

www.hkgrafisk-seniorklub.dk

Carsten Pedersen
Telefon 2040 5574
clspedersen2@gmail.com

Grafisk seniorklub
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2022
Nytårskur

Irsk Musik

Generalforsamling

Tirsdag den 11. januar
kl. 11.00

Tirsdag den 8. februar
kl. 11.00

Tirsdag den 8. marts
kl. 11.00

På denne dag, hvor vi holder
det første møde i det nye
år, tager vi vores fine tøj, og
eventuelt nytårshat på,
møder op i godt humør og
ønsker hinanden godt nytår.

Da vi ikke kan holde Skt.
Patricks dag i marts, grundet generalforsamling, vil vi
denne dag prøve at holde det
hele lidt irsk, så tag det gode
humør og gerne noget grønt
tøj med.

Vi afholder vores ordinære
generalforsamling, med dagsorden ifølge vedtægterne.

Golden Age Duo

Summemøde

Bakketur

Tirsdag den 12. april
kl. 11.00

Tirsdag den 10. maj
kl. 11.00

Tirsdag den 14. juni
kl. 11.00

Golden Age Duo underholder
med musik fra halvtresser og
tresserne.

Summemøde er det møde
hvor vi kan tale med hinanden, uden at blive afbrudt
af musikalsk underholdning
eller spændende foredrag.

Vores meget populære bakketur starter som sædvanlig
med et ”pit-stop” kl. 11.00
nogle ca. 100 meter efter de
røde porte. Kl. 11.30 fortsætter
vi op til Den Hvide Hest, hvor
vi skal have en lækker buffet,
afsluttende med kaffe osv.

Der vil uden tvivl være noget
at skåle med.

Der vil være mulighed for at
købe billetter til bakketur og
sensommertur.

Der vil være mulighed for at
købe billetter til bakketur og
sensommertur.

Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 3
uger før generalforsamlingen.

Medlemmer
Gæster

Første samling efter sommeren bliver sensommertur tirsdag den 23. august 2022

200 kr.
250 kr.

HK Seniorer Helsingør
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HK SENIORER HELSINGØR
Velkommen til HK seniorer Helsingørs program for 1. halvår
2022. Aktivitetsudvalget glæder os til at se dig til vores
arrangementer.

Tilmelding:
Til alle arrangementer er tilmelding nødvendig og bindende
og skal ske senest 14 dage før på:
HKSH hjemmeside www.HKSH.dk eller til Birgitte Haugaard
på e-mail bhd3060@hotmail.com eller på mobiltelefon 2221
9025). Evt. til Jonna Rodemann på e-mail jonnarodemann@
mail.dk eller mobiltelefon 2288 9033. Ved mail skriv venligst
dit telefonnummer og postnummer.
Birgitte Haugaard bekræfter tilmeldingen.

BESØG GERNE VORES HJEMMESIDE
PÅ WWW.HKSH.DK
hvor programmet, oplysning om aktivitets
udvalget m.v. findes. Via hjemmesiden kan
du nemt og hurtigt tilmelde dig til arrangementerne.

Til nogle arrangementer kan der være begrænset antal deltagere, derfor vil medlemmerne have fortrinsret. Ledsagere
noteres på venteliste. Se under de enkelte arrangementer.
Betaling:
Betaling skal ske senest 14 dage før til konto 5357 0378239
i Arbejdernes Landsbank. Husk at opgive dato for arrangement samt dit telefonnummer. Hvis det ikke er muligt, at
betale via bank, kan betaling ske på et arrangement før.
For at lette Aktivitetsudvalgets arbejde med betaling anmodes om, at medlemmerne i videst mulig udstrækning indbetaler via BANK.
Afbud:
Ved afbud senere end 12 dage før refunderes det indbetalte
beløb ikke. Der kan være begrænset antal deltagere på nogle
arrangementer, så husk først til mølle.

HELSINGØR

Ret til nødvendige ændringer i programmet forbeholdes.

Programmet er med forbehold for eventuelle pålagte restriktioner, der måtte
komme p.g.a Corona og som kan bevirke, at aktiviteterne ikke kan gennemføres eller gennemføres med et mindre antal deltagere – også i Svingelport.
I så fald vil der blive givet direkte besked til de tilmeldte via SMS eller e-mail.

Formand

Kasserer

Udvalgsmedlem

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

Lennart Rasmussen
anneochlennart@gmail.com

Ingelise Nielsen
ingebertil@gmail.com

Næstformand

Udvalgsmedlem

Suppleant

Jonna Rodemann
jonnarodemann@mail.dk

Birgitte Haugaard
bhd3060@hotmail.com

Ebbe Gyrming
ebbe.gyrming@gmail.com

HK Seniorer Helsingør
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Banko
Traditionen tro starter vi året med
bankospil med gode præmier. Man
får 3 bankoplader. Der spilles 6 spil
og 2 ekstraspil. Der sluttes med en
let anretning med en øl eller vand.

Torsdag den 13. januar
kl. 11.00
Mødested:
Svingelport 8 A, Helsingør

Ekstra plader kan købes for 10 kr. Ved
pladen fuld er der sidegevinster. Ved
lodtrækning på pladen fuld er der
”trøstpræmie”. Der bliver også afholdt et amerikansk lotteri med gode
præmier.

Indkaldelse til årsmøde
Indkaldelse til årsmødet offentliggøres hermed i dette program i henhold
til Aktivitetsudvalgets retningslinjer.
Dagsorden og regnskab fra Aktivitetsudvalget fremlægges på årsmødet.
Indkomne forslag skal være Aktivitetsudvalget (formanden) i hænde
senest 8 dage før årsmødets afholdelse.

Torsdag den 10. februar
kl. 11.00
Mødested:
Svingelport 8 A, Helsingør

Mødested:
Ved den store trappe, som er
indgangen til Folketinget på
Christianborg Slot.

80 kr.
110 kr.

Betaling:
Senest den 30. december 2021.
Tilmelding:
Senest den 30. december 2021.
For medlemmer med ledsager.

Tilmelding:
Til spisningen er nødvendig af hensyn
til indkøb af traktement og senest
den 27. januar.
Denne dag er der kun adgang
for medlemmer.

Vi håber at se rigtigt mange HK seniorer til denne vigtige begivenhed i
Aktivitetsudvalgets virke.
Efter årsmødet serveres et let traktement med drikkevarer. Og denne dag
er det gratis.

Rundvisning i Folketinget med
efterfølgende frokost i ”Snapstinget”

Onsdag den 23. marts
kl.10.50. OBS! mødetids
punktet kan blive ændret.

Pris:
Medlemmer
Ledsager

Folketingsmedlem Henrik Møller
tager os med på en rundvisning i Folketinget og fortæller om ”livet” på
Borgen. Efter rundvisningen får vi
serveret en anretning med 1 øl eller
vand i et tilstødende lokale til
Snapstinget.
Yderligere drikkevarer for egen
regning

Pris:
Medlemmer
Ledsager

100 kr.
125 kr.

Betaling:
Senest den 9. marts.
Tilmelding:
Senest den 9. marts.
Medlemmer har fortrinsret til dette
arrangement.
Ledsagere noteres på venteliste.
30 pladser – så først til mølle.

HK Seniorer Helsingør
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Chefredaktør Peter Hagmund-Hansen kommer og fortæller om sit liv

Torsdag den 12. maj
kl. 13.00

Peter tiltrådte som chefredaktør i
2020 på Helsingør Dagblad og Lokalavisen.
Ud over sit journalistiske virke, har
Peter også andre interesser. Han er
tidligere udøvende rockmusiker, ivrig
kulturformidler, har været rejseguide
og er glad for fodbold og vandreture.
Desuden har han udgivet en lydbog.

Pris:
Medlemmer
Ledsager

Gratis
40 kr.

Betaling:
Senest den 29. april.
Tilmelding:
Senest den 29. april.
For medlemmer med ledsager

Der vil være kaffe med kage.

Mødested:
Svingelport 8A, Helsingør

Forårstur til museet Rungstedlund
Karen Blixen var en eventyrer, en
stærk kvinde med en særlig skæbnetro.

Tirsdag den 24. maj
kl. 11.00
Mødested:
Rungstedlund, Rungsted
Strandvej 111
Rungsted Kyst.
Gode parkeringsforhold
Bus 388 stopper tæt ved
museet

Oplev hele hendes historie fra tabet
af faderen Wilhelm Dinesen, over
hendes tid i Afrika til det internationale gennembrud med Syv fantastiske fortællinger, når en af Karen
Blixen museets alvidende
omviser tager jer rundt i Karen
Blixens originale stuer.

Pris:
Medlemmer
Ledsager

160 kr.
210 kr.

Betaling:
Senest den 10. maj.
Tilmelding: Senest den 10. maj.
Medlemmer har fortrinsret til dette
arrangement. Ledsagere noteres på
venteliste.
25 pladser – så først til mølle.

Mulighed for gåtur i den smukke
have og se Karen Blixens gravsted.
Efterfølgende frokost på Rungsted
Havn. Drikkevarer for
egen regning.

HK Seniorer Helsingør
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Sommerudflugt til Sverige
Vi kører gennem det sommergrønne
Sydsverige til det smukke 900 år
gamle Bosjôkloster. Klosteret er
smukt beliggende ved Ringssøerne
midt i Skåne. Der bliver rundvisning
på dansk, hvor vi ser den gamle
spisesal fra 1300-tallet m.v. samt den
imponerende slotshave.

Tirsdag den 7. juni
kl. 9.00

Pris:
Medlemmer
Ledsager
Betaling:
Senest den 24. maj.
Tilmelding:
Senest den 24. maj

For medlemmer med ledsager.

Mødested:
Ved holdepladsen for turistbusser ved Svingelport parkeringen. Forventet hjemkomst
ved 17- tiden.

Efter rundvisningen spiser vi frokost
ved klosteret. Drikkevarer for egen
regning.

49 pladser - så først til mølle.

Vi kører derefter videre til Fricks
Spettkaksbageri, hvor der bliver mulighed for at besøge butikken.

HUSK legitimation i form af
pas/kørekort el.lign.

Aktiviteter – 1. halvår 2022
Dato i 2022

Emne

Sted

13. januar

Banko

Svingelport 8A, Helsingør

10. februar

Årsmøde

Svingelport 8A, Helsingør

23. marts

Folketinget

København

12. maj

Chefredaktør Peter Hagmund-Hansen

Svingelport 8A, Helsingør

24. maj

Rungstedlund

Rungsted Kyst

Sommerudflugt

Sverige

7. juni

275 kr.
350 kr.

Husk venligst at tilmelding er nødvendigt ved samtlige arrangementer. Se fristen ved hvert arrangement.
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16

KOMMUNAL SENIORKLUB
1. halvår 2022
Kære medlem
Velkommen til HK Hovedstadens samlede Seniorprogram. Programmet er som tidligere fyldt med masser af interessante aktiviteter.
De følgende sider omhandler de aktiviteter, som den
Kommunale Seniorklub arrangerer i foråret 2022.
For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at kun seniormedlemmer kan deltage i arrangementerne, og da der
er begrænset antal pladser, forbeholdes de primært for
Kommunale seniorers medlemmer.
Medlemsmøderne, nytårskur og generalforsamling
foregår i Rund mødesal i HK Hovedstaden,
Svend Aukens Plads 11, 2300 København S.

Billetter til disse arrangementer sælges på det nærmest
foregående medlemsmøde. Husk gerne lige penge, men
helst Mobile Pay. Hvis der er flere, der ønsker billet til et
arrangement, end der kan deltage, sker fordelingen efter
lodtrækning.
Hvis alle billetter ikke bliver solgt på medlemsmødet, kan
disse efterfølgende købes ved henvendelse til kassereren
Arne Nielsen tlf. 29 66 79 42.
Vi glæder os til at se dig til vores arrangementer i den
kommende sæson.
Med venlig hilsen
Klubbestyrelsen

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.

KOMMUNAL

Foruden medlemsmøderne byder vi også på nogle interessante besøg rundt omkring i Hovedstadsområdet.

Formand

Sekretær

Suppleant

Flemming Jacobsen
Telefon 2498 9915
E-mail flemming.g.jacobsen@mail.dk

Maj-Britt Frederiksen
Telefon 3034 4005
E-mail mbfmajbritt@gmail.com

Susanne Løfberg
Telefon 6122 2501
E-mail suskailoefberg@dukamail.dk

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

HK/Kommunal Hovedstaden

Kirsten Hingeberg Larsen
Telefon 2461 3568
E-mail kirsten@hingeberg.dk

Inge Buch Nielsen
Telefon 5120 5426
E-mail ingebuch@webspeed.dk

Svend Aukens Plads 11
2300 København S
Telefon 3330 2925
E-mail kommunal.hovedstaden@hk.dk

Kasserer

Suppleant

Arne Nielsen
Telefon 2966 7942
E-mail lone.algreen@webspeed.dk

Bente Kylbo
Telefon 6122 2502
E-mail bente.kylbo@gmail.com

Besøg vores hjemmeside:
hk.dk/hovedstaden_kommunal

HK Kommunal Hovedstaden
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2022
Onsdag den 12. januar
kl. 10.30
Mødested:
HK Hovedstaden, Rund mødesal

Medlemsmøde – nytårskur
Vi vil som tidligere, igen i år, med et
hyggeligt samvær, ønske hinanden et
”Godt nytår”.
Igen i år vil en interessant person
komme og ønske os alle et godt nytår,
og give os en aktuel orientering, måske med nogle udfordringer, der kan
give anledning til en god debat.

Udebesøg
- Oplev Københavns nye broer

Onsdag den 26. januar
kl. 11.00
Mødested:
Christianshavns Torv
1410 København K

Dagsorden iflg. vedtægten (kan ses
på seniorklubbens hjemmeside).

Mødested:
HK Hovedstaden, Rund mødesal

Tilmelding sker pr. mail til formanden:
flemming.g.jacobsen@mail.dk.
Der sælges billetter til ”Oplev Københavns nye broer”

Deltagerantal

25

Deltagerpris:

kr. 40

Tag det varme tøj og vandreskoene
på og kom ud på Christianshavn,
hvor Lars Hermann vil fortælle om
Christians Havn og samtidig opleve
de nye broer. Området bliver kaldt for
Nordens Amsterdam. Der er i gåafstand mellem Strandgade og Operaen hele 13 broer og 2 dæmninger.

Ordinær generalforsamling og
40-års jubilæum

Onsdag den 9. februar
kl. 10.30

Der vil som sædvanligt være
tilmelding til spisningen senest
den 20. december 2021.

Den endelige dagsorden vil kunne ses
samme sted i januar måned 2022.

Efter generalforsamlingen vil vi med
lidt godt at spise og drikke fejre, at
klubben i morgen har 40-års jubilæum
Tilmeldingen til dette kan ske på
medlemsmødet den 12. januar 2022
eller pr. mail til formanden:
flemming.g.jacobsen@mail.dk

Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest den 2.
februar 2022.

Husk også: Afdelingens generalforsamling den 22. marts.

Udebesøg
- Heerings gård på Christianshavn

Deltagerantal:

Der sælges billetter til Heerings gård
på Christianshavn den 16. februar.

Deltagerpris:

Onsdag den 16. februar
kl. 10.30
Mødested:
Overgaden Neden Vandet
1410 København K

Heerings Gård er en kulturperle, som
sjældent har været tilgængelig for
offentligheden.
Kom med på et guidet besøg på
stedet, hvor vi får en rundvisning i det
fine gårdanlæg og hører om den første
ejer og om familien Heering, og vi får
også set museet.

50
40 kr.

HK Kommunal Hovedstaden
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Fredag den 11. marts
kl. 10.30
Mødested:
HK Hovedstaden, Rund mødesal

Medlemsmøde
– Arktiske fortællinger om Norden

udfordringer, der ventede den danske
koloni.

Antropolog Pia Lund Poulsen tager os
med på en rejse tilbage i tiden til de
store opdagelsesrejsende og polarforskere, der har skrevet sig ind i historien
ved deres ufattelige bedrifter på isen.

Vi skal gennem is, sne og kulde og
møder undervejs eventyrlige mandfolk som Knud Rasmussen og Peter
Freuchen der drog på ekspeditioner,
der var ekstremt farefulde og krævede stort vovemod.

Vi starter med Erik den Røde og
nordboernes møde med Grønland. Vi
hører om præsten Hans Egede og de

Udebesøg
– Georg Jensens Sølvsmedje

Onsdag den 23. marts
kl. 11.00
Mødested:
Søndre Fasanvej 7,
2000 Frederiksberg

Hvem kender ikke til Georg Jensen
sølv, hvad enten det drejer sig om
noget smukt bestik, eller et smukt
smykke.
Vi har nu fået mulighed for at
besøge Georg Jensens Sølvsmedje,
hvor vi skal høre om håndværket og
historien bag og vi hører også om

Kom med til et spændende foredrag,
hvor Lillian Hjorth-Westh, fortæller
os om Thit Jensen.

Mødested:
HK Hovedstaden, Rund Mødesal

Det er over 100 år siden kvinderne
fik stemmeret. Grundlovsændringen i juni 1915 ændrede historien i
Danmark.
Thit Jensen var en af kvinderne der
banede vejen, på sin plads at sende
en kærlig tanke til HELE DANMARKS
THIT.

Udebesøg - Flakfortet

Onsdag den 27. april
kl. 10.45
Mødested:
Nyhavn ud for nr. 71

de nye klassiske produkter.
Efter rundvisningen er der mulighed for at handle i outletbutikken
med sølv og porcelæn.

Deltagerantal:

Medlemsmøde – Thit Jensen

Torsdag den 31. marts
kl. 10.30

Der sælges billetter til Georg Jensens
Sølvsmedje den 23. marts,

Tag med på en spændende udflugt til
Flakfortet, øen i Øresund. Vi mødes i
Nyhavn og efter en sejltur der tager ca.
45 min. ankommer vi til Flakfortet, som
er en kunstigt skabt ø. Øen har været
benyttet af militæret frem til 1958.

Deltagerpris:

25
50 kr.

Hun oplevede at Danmark tog hende
til sig, men hun havde også oplevet,
hvor svært det var at gå foran.
Hun blev udskældt og hun følte sig
ramt. Men hun var stærk, modig og
en meget veltalende person.
Hvem var denne Thit Jensen der voksede op i den lille by Farsø i Himmerland. Hun var en flamme!.
Der sælges billetter til Flakfortet den
27. april.

Vi starter med at spise en god frokost.
(her er drikkevarer for egen regning).
Kl. 13.30 Rundvisning på Fortet
Kl. 14.50 afgang mod Nyhavn, og vi
forventer at være tilbage igen kl. 15.35.
Deltagerantal:
Deltagerpris:

30
250 kr.
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Medlemsmøde - Jan Grarup

Mandag den 9. maj
kl. 10.30
Mødested:
HK Hovedstaden,
Rund mødesal

Jan Grarup tager os med helt ind bag
facaden. Fra han som ung fotograf
dækker sin første konflikt, over sit
misbrug af alkohol og stoffer, diagnosticeringen med PTSD og livet som
eneforældre for tre børn efter ekskones død, til en verden som prisvindende international krigsfotograf.

Der sælges billetter til Landbohøjskolens Have og historiske bygninger
den 18. maj.

Foredraget er en tour de force, med
dybt personlige historier og private
billeder, der aldrig tidligere er blevet
vist, af en af verdens bedste krigsfotografer.

Udebesøg – Landbohøjskolens
Have og historiske bygninger
Journalist og guide Kim Greiner
viser os rundt på en historisk, kulturel og botanisk tur i landbohøjskolens have.

Varighed 1 time og 45 min.
Vi slutter turen med en kop kaffe og
en kage.
Deltagerantal:
Deltagerpris:

Onsdag den 18. maj
kl. 10.30

Vi krydser rundt på de små stier og
standser op, når der er en god historie at fortælle.

Mødested:
Forpladsen Bülowsvej 17,
1870 Frederiksberg C

Vi skal bl.a. i skulpturhaven, i rosenhaven og i sommerblomsterhaven
med 300 forskellige sommerblomster.

Så er der skovtur
Årets skovtur går i år til De Hvide
Svaner i Karrebæksminde. Vi møder
tidligt fordi der venter en overraskelse undervejs. Du kan godt glæde
dig allerede nu, der er bestilt godt
vejr og god mad, og der er lagt op til
en dag i godt selskab. Der skal nok
også blive lidt lodtrækning om flotte
gevinster.

Onsdag den 15. juni
kl. 10.00
Mødested:
HK Hovedstaden

Betaling/indbetaling skal ske til
Arbejdernes Landsbank
reg. nr. 5301 konto nr. 027 48 64.

30
30 kr.

Sidste frist for indbetaling er fredag
den 20. maj 2022. Indbetaling til
skovturen kan først finde sted fra
den 1. april 2022.
OBS! tilmelding er bindende og sker
efter ”først til mølle” princippet.
Der udsendes efterfølgende kun
meddelelse til dem, der evt. ikke har
fået plads - og de vil derfor naturligvis få det indbetalte beløb retur.
Vi satser på at være hjemme ved HK
ca. kl. 18.00.
Max. deltagerantal
Deltagerbetaling:

100
300 kr.
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HK
FREDERIKSVÆRK
– FREDERIKSSUND

Hyggemøde og Banko.
Vi synger vinterens sange og
spiller banko
6. januar
Frederikssund

AKTIVITETER HK FREDERIKSVÆRK – FREDERIKSSUND
1. Halvår 2022
Vigtige oplysninger !
Alm. møder inkl. Kaffe/brød samt øl/vand
Foredrag
Spilles der banko
Udvidet banko

20 kr.
30 kr.
4 plader 20 kr.
4 plader, 30 kr.

Alle møder både i Frederiksværk og Frederikssund begynder kl. 10:15
Møderne i Frederiksværk holdes i 3F`s lokaler på Aase Hansensvej 10.
Møderne i Frederikssund holdes på Rosenfeldt 33, Oppe Sundby
Udflugter med Bus Max. 50 deltagere!

Peer Faurskov
kommer og fortæller om hans
34 års mange rejser,hvor han
bl.a. blev optaget i en klan hos
batak folket på øen Sumatra i
Indonesien.
20. januar
Frederiksværk

På udflugterne kører vi med Adrian busser.
Tilmelding skal ske senest en uge før udflugten, til Anita.
Fra en uge før udflugten, er tilmeldingen ABSOLUT BINDENDE!!!

En stjernestund med
Jeannet Ulrikkeholm.
Jeannet vil fortælle om sangene undervejs .deltagerne er
med på fællessang.
Formand

Kasserer

Anita Villumsen
Telefon 4731 5654
Mobil 2897 1781
anitavillumsen@gmail.com

Aase Knudsen
Telefon 4738 3799
post@aaseknudsen.dk

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Edel Lorentsen
Telefon 4731 2081
edellorentsen23@gmail.com

Connie Berensen
Telefon 4818 0770
coberen38@hotmail.com

3. februar
Frederikssund

Fastelavn og Banko.
17. februar
Frederiksværk

HK Frederiksværk - Frederikssund
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Årsmøde.
Efter årsmødet er klubben
vært ved et lille arrangement.
Indkomne forslag skal fremsendes senest 8 dage før.

3. marts

Den hvide Maasai.
Bo Kristiansen kommer og
fortæller om sit liv i Kenya og
Tanzania,hvor han arbejdede
for Dania og Mellemfolkeligt
Samvirke i 10 år. Han kommer i fuld Maasai udklædning og fortæller levende om
sin forbindelse til klanen.

Frederikssund

17. marts

Tilmelding senest 8 dage før

Vi synger forårets sange og
spiller Banko.
31. marts
Frederikssund

Frederikssund

Påskehygge og Banko.
21. april
Frederiksværk

Frederikssund vikingespil
Jesper Wittenburg vil fortælle
om ‘hvordan det hele startede
og hvorfor samt hvad det dengang betød for byen Fr.sund’
samt give et bud på ‘hvordan
det kan være at det stadig er en
fantastisk ‘ide her 70 år senere’.
5. maj
Frederikssund

Udvidet Banko og vi synger
sommerens sange.
2. juni
Frederikssund

Udflugt til Agersø 16. juni
Vi sejler til Agersø med guid
hvor vi kører rundt på øen og
besøger Agersø kirke, øens
højeste punkt, Skanse, naturcenter samt vejlen ved Egholm.
Spisning på kro,derefter kaffe
og kage. Til slut besøger vi Agersø havn, hvor der er mulighed
for at købe bl.a. Agersø honning.
Medlemmer
275 kr.
Gæster
325 kr
Busafgang:
Fr.værk “ Gjethuset “ kl. 7:30
Fr.sund Kl.8:00, bag “ Kop og
kande”.

Poul Kragelund
Kommer Poul Kragelund og
holder foredrag om Benny
Andersen.
19. maj
Frederiksværk

Første møde efter ferien er
d. 11/8,
hvor vi synger efterårets
sange og spiller Banko.
11. august
Frederiksværk

HK Service Hovedstaden
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HK SERVICE HOVEDSTADEN

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

Forårsprogram 2022

Bestyrelsen byder dig velkommen til forårets arrangementer
og medlemsmøder. HK Service Seniorklub har et varieret
udbud af arrangementer, som vi håber, vi efter Coronakrisen
kan gennemføre, og som vi håber, du vil tage godt imod.
Du er velkommen til at ringe til et af bestyrelsens medlemmer og høre nærmere. En del af arrangementerne
ude har deltagerbegrænsning, så jo før du betaler/
tilmelder dig, jo større chancer er der for deltagelse.

SERVICE

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.

Du er også velkommen til at tage en ledsager med.
Medlemmerne i Frederikssund, Hillerød og Helsingør
(Nordsjælland), som hører under os, har stadig deres
egne aktiviteter (se i programmet).

Husk at angive arrangement nr.
- tilmeldingensdatoen er lig med betalingsdatoen.
Tilmeldingen er bindende og der refunderes ikke efter
sidste tilmeldingsfrist.

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 deltagergebyre:
(HUSK at indbetalingen skal lyde på dit eget navn).
Hvis du ikke høre noget inden tilmeldingsfristen,
er der plads til dig på arrangementet.

Formand

Bestyrelsesmedlem/kasserer

Suppleant

Jannie Christiansen
Telefon 2425 4149
jch@sbch.dk

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

Annethe Thømming
Telefon 4026 9006
annethe@live.dk

Næstformand

Bestyrelsesmedlem/sekretær

Suppleant

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

Kirsten Larsson
Telefon 5045 6252
ko@privat.dk

Karin Tronhjem Petersson
Telefon 2339 9517
karinpetersson@mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Suppleant

Kontaktperson i HK Hovedstaden

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

Jytte Rask
Telefon 3028 6680
jytterask1@gmail.com

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

HK Service Hovedstaden
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Nytårskur

2022

Nu er vi overbeviste om, at vi kan
afholde Nytårskur som vi ”plejer”.
Hvad der ellers sker på dagen er lige
nu en overraskelse.

Pris:
HK Service medlemmer
Ledsager
Sidste tilmelding/betaling:
6. januar.
Ansvarlig:
Randi Larséth
Karin Petersson

Onsdag, den 19. januar
Kl. 12.30 - 17.00

150 kr.
200 kr.

Tlf. 2348 5309
Tlf. 2339 9517

Arrangement nr. SNR0119

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Københavns Bymuseum
Da interessen var over forventning
i 2020, har vi bestilt en ny rundvisning. Den vil fortælle os om Københavns historie, og vi ser det nye
museum.
Frokoststed oplyses på dagen.

Pris:
HK Service medlemmer
Ledsager

150 kr.
200 kr.

Sidste tilmelding:
15. januar.
Ansvarlig:
Annethe Thømming Tlf. 4026 9006
Birgit S. Larsen
Tlf. 2572 7838

Drikkevarer for egen regning.

Tirsdag, den 1. februar
Kl. 10.45

Arrangement nr. SNR0248
Tilmelding efter først til mølle
princippet.

Mødested:
Stormgade 18, hjørnet af
Vester Voldgade

Vinsmagning
Vi håber, I stadig har lyst til at tilbringe et par timer i selskab med
Gila Vinimport, hvor vi kommer til
at smage nogle udvalgte vine og
smagsprøver, der passer til vinen.

Tirsdag, den 15. februar
Kl. 11.00
Mødested:
HK Hovedstaden
Rund Mødesal

Pris:
HK Service medlemmer
Ledsager

150 kr.
200 kr.

Sidste tilmelding:
12. januar.
Ansvarlig:
Randi Lanséth
Ib Larséth

Tlf. 2348 5309
Tlf. 2481 9151

Arrangement nr. SNR0224

HK Service Hovedstaden
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Naverhulen

Torsdag, den 17. marts
Kl. 11.00

Med stor fornøjelse har vi igen en tur
til Helsingør, hvor vi besøger Naverhulen, som har en lang historie. Vi
vil også blive underholdt med lidt
harmonikamusik. Vi vil få 3 stk. mad
og en øl/vand eller vin samt 1 snaps.
Yderligere drikkevarer for egen regning.

Mødested:
Helsingør St. kl. 10.30
og vi følges ad til Naverhulen

OBS: Tilmelding efter først til mølle

Tirsdag, den 29. marts
Kl. 10.30

Seniorklubbens Generalforsamling

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal
Dørene åbnes kl. 10.00

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 bestyrelsesmedlemmer
på valg er Ib Larséth og Birgit S.
Larsen
c. Valg af 3 suppleanter
7. Eventuelt.

Kom med og se det nyåbnede, spændende bilmuseum i Bagsværd.
Efter rundvisningen, får vi en
let anretning på stedet.

Mødested:
Smørmosevej 16 - Fri parkering
Bagsværd St./Bus 165 mod
GladsaxeTrafikplads
Hjørnet af smørmosevej/
Laurentsvej

Pris:
HK Service medlemmer
Ledsager

150 kr.
200 kr.

Sidste tilmelding:
3. marts
Ansvarlig:
Randi Lanséth
Karin Petersson

Tlf. 2348 5309
Tlf. 2339 9517

Arrangement nr. SNR0211

HAANING Veteranbilmuseum

Onsdag, den 6. april
Kl. 10.30

princippet.

Drikkevarer for egen regning.

Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
afdelingen i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen, den 22. marts.
Såfremt du ønsker at deltage i spisningen efter generalforsamlingen,
skal du tilmelde dig senest fredag
den 18. marts på mail eller telefon
til Annette Ib Hamer på
telefon 3330 2546 eller på mail til
annette.ib@hk.dk

Pris:
HK Service medlemmer
Ledsager

150 kr.
200 kr.

Sidste tilmelding/betaling:
22. marts.
Ansvarlig:
Kirsten Larsson
Birgit S. Larsen

Tlf. 5045 6252
Tlf. 2572 7838

Arrangement nr. SNR0255
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Georg Jensens sølvsmedie

Onsdag, den 4. maj
Kl. 12.45
Mødested:
Sdr. Fasanvej 7, Frederiksberg

Georg Jensens egen filosofi var at
skabe demokratisk design med både
funktionalitet og skønhed. Hvordan
hans arv bliver formidlet i dag, kan
vi nu få at se. Efterfølgende arrangement vil blive oplyst på mødet.
OBS: Tilmelding efter først til mølle
princippet.

Mødested:
Restaurant Pilen
Pile Alle 14 B

Onsdag, den 15. juni
Kl. 9.30
Mødested:
Svend Aukens Plads 11

Vores tidligere næstformand i HK
Privat fortæller om EU og sit store
engagement i de store og vigtige
opgaver i fællesskabet.

Ansvarlig:
Annethe Thømming Tlf. 4026 9006
Jytte Rask
Tlf. 3028 6680

Pris:
HK Service medlemmer
Ledsager

30 kr.
30 kr.

Sidste tilmelding/betaling:
10. maj.
Ansvarlig:
Birgit S. Larsen
Tlf. 2572 7838
Jannie Christiansen Tlf. 2425 4149

Drikkevarer for egen regning.

Arrangement nr. SNR0257

SKOVTUR

Pris:
HK Service medlemmer
Ledsager

I år går vores skovtur til Thorsvang
Samlermuseum ved Stege, et meget
spændende og nostalgisk sted, hvor
minder fra vores ungdom og også
tiden lidt før, dukker op.
Vi spiser på Thorsvang.

300 kr.
400 kr.

Sidste tilmelding:
1. juni.
Ansvarlig:
Kirsten Larsson
Jytte Rask

Tlf. 5045 6252
Tlf. 3028 6680

Arrangement nr. SNR0124

Bowling i Bowlernes Hal
Grøndal Multicenter
Vi bowler stadig i Bowlernes Hal
5 gange forår og 4 gange efterår.

3. januar, 7. februar, 7. marts,
4. april og 2. maj
Alle dage kl. 11.00

Sidste tilmelding:
28. april.

Vi vil få serveret kaffe, når vi kommer
og 2 stk. smørrebrød efter foredraget.

Hjemkomst ca. kl. 18.00

Datoerne er i foråret 2022

150 kr.
200 kr.

Arrangement nr. SNR0256

Marianne Vind

Tirsdag, den 24. maj
Kl. 10.30

Pris:
HK Service medlemmer
Ledsager

Medlemskab koster 150 kr. om året.
Baneleje 80 kr. pr. halvår. Spisning
3 stk. smørrebrød, 1 øl/vand/vin og
kaffe. 80 kr. pr. spilledag.

Medlemmer i øvrige Seniorklubber
er hjertelig velkomne, og har man en
ægtefælle, en ven, veninde eller nabo,
så tag denne med. For mere information kontakt formanden for HK
Senior Idræt, John Petersen på tlf.
5129 5938.
HUSK: Generalforsamling efter
bowling den 4. april.

ÅRETS SOMMERUDFLUGT Torsdag den 18. august 2022 Sæt allerede kryds i kalenderen, læs mere i næste blad.
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HILLERØD

HK SENIORER HILLERØD
Aktiviteter 1. halvår 2022
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.
OBS-OBS: Da programmet ikke modtages hos alle medlemmer på samme tid, kan du først tilmelde dig vores
ture fra den 13. december.

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: Mødested - busholdepladsen ved
Hillerød Station (ved hegnet mod lokalbanen).
NB: Bussen holder kun kort og afgår præcist.
Alle fredagsmøder holdes på Ålholmhjemmet, Kirsebæralle
7, Hillerød - indgang ved ”Ålholmhjemmets vareindlevering
og kurser” v/nr. 13. Bus 301 og 302 fra Hillerød Station. Der
er som hovedregel ikke tilmelding til disse møder.

Formand

Sekretær

Suppleant

Britta Brylov
Telefon 6035 0791
bibrylov@gmail.com

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

Lene Hvirgelholm
Telefon 2032 3484
hvirgelholm@gmail.com

Næstformand

AU-medlem

Suppleant

Anny Christoffersen
Telefon 2869 9558
eriksylvest@gmail.com

Erling Christensen
Telefon 4826 4074
erlingch@yahoo.dk

Ole Rønnelund
Telefon 4075 4805
oler3400@gmail.com

Kasserer

Suppleant

Else Juul Jensen
Telefon 2192 0460
else.juul.jensen@hotmail.dk

Tove Dhiin
Telefon 6093 9150
tldhiin@live.dk
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Fredag den 7. januar
Kl. 10.45
Mødested:
Ålholmhjemmet

Tirsdag den 25. januar
Evt. fællestransport fra Hillerød Station kl. 10.05 (gældende ved redaktionens slutning)
med Lokalbanen Lille Nord til
Helsingør St. Vi sidder i den
forreste vogn i toget.

Et glas humørpiller

Vi slutter med banko.

Hvis du kan tåle ømhed i lattermusklerne eller ondt i maven af grin,
så mød op til dette arrangement.

Pris:
Kaffe/brød

Vi får humor fra gadeplan, tilsat
Storm P, samt skæve citater og
anekdoter - alt blandet og doseret af
farmaceut Erik Aksel Ejner Lindgren.

Naverhulen

Max. deltagerantal:

Kl. 10.35 samles vi i Helsingør på
samme perron, hvortil vores tog
ankommer.

Pris:
Medlemmer
Gæster

Vi skal være i Naverhulen kl. 11.00,
hvor vi får orientering om Naverbevægelsen og Naverklubbens historie.
Vi spiser frokost i Naverhulen, inkl.
en øl eller vand.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 7. januar.

Journalist og forfatter Lennart Weber kommer på besøg og vil fortælle
os om det gamle Hillerød.

Mødested:
Ålholmhjemmet

Fredag den 4. marts
Kl. 10.45
Mødested:
Ålholmhjemmet

45

100 kr.
150 kr.

Transport for egen regning.

Fotografier fra det gamle Hillerød

Fredag den 4. februar
Kl. 10.45

50 kr.

har bidraget til at fastholde byens kulturhistoriske værdier. Her
kan især nævnes fotograferne Carl
Rathsach og Staunstrup, som har
efterladt sig en fin fotografisk arv.

Lennart Weber er en god fortæller.
Vi skal se en masse fotografier fra
slotsbyen, som har været beriget
med mange dygtige fotografer, der

Pris:
Kaffe/brød

Årsmøde

Efter årsmødet serveres smørrebrød,
øl/vin eller vand. Af hensyn til indkøb
er det nødvendigt at tilmelde sig,
hvis man ønsker at deltage i spisningen. Mens vi venter på maden,
spiller vi banko.

På HK Seniorer Hillerøds årsmøde
er der bl.a. valg til Aktivitetsudvalget
= bestyrelsen. Dagsorden og regnskab fremlægges på årsmødet, som
herved er indkaldt.

Pris:
Forslag der ønskes behandlet, skal
være Aktivitetsudvalget i hænde senest
8 dage forud for årsmødet. Til selve
årsmødet er der ingen tilmelding.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 4. februar.

50 kr.

75 kr.
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Tirsdag den 22. marts
Kl. 9.30
Mødested:
Busholdepladsen ved
Hillerød Station
(ved hegnet mod lokalbanen).
Hjemtransport for egen
regning.

Dronningens Smykkeskrin

Vi går rundt på egen hånd i museet.

Vi skal til Amalienborg, der i 2022
markerer Hendes Majestæt Dronningens 50-års regeringsjubilæum
med særudstillingen ”En Dronnings
Smykkeskrin – 50 år på tronen fortalt i smykker”.

Vi spiser frokost i Nyhavns Færgekro,
inkl. 1 glas vin, 1 øl eller vand.

Udstillingen præsenterer for første
gang nogensinde over 200 kendte og
mindre kendte smykker fra Dronningens smykkesamling. Hvert smykke
i udstillingen er bærer af en historie
og refererer til en eller flere private
eller officielle begivenheder i Dronningens 50-årige regeringsperiode.

En stjernestund med
Jeannet Ulrikkeholm

Fredag den 8. april
Kl. 10.45
Mødested:
Ålholmhjemmet

I løbet af dette festlige musikalske
arrangement synger Jeannet forårssange, smukke fædrelandssange,
kærlighedssange, franske viser af
Edith Piaf og andre franske sange,
som folk kender.

Mødested:
Busholdepladsen ved
Hillerød Station
(ved hegnet mod lokalbanen).
Der er bus hele dagen.

Pris:
Medlemmer
Gæster

45

275 kr.
350 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 4. marts.

mussen. Jeannet har endvidere evergreens på programmet – bl.a. nogle
Elvis-melodier og udvalgte sange af
Kim Larsen og Anne Linnet.
Pris:
Kaffe/brød

50 kr.

Repertoiret spænder også over
sange med tekster af Jeppe Aakjær,
Benny Andersen og Halfdan Ras-

Egholm Museum

Tirsdag den 26. april
Kl. 9.00

Max. deltagerantal:

Udstillingen ”Fra 1600-tallet til 2. VK”
rummer en unik samling af antikke
og historiske våben fra 1600-tallet
og op til 2. verdenskrig. Fra krigens
tid kan vi se nedkastningscontainere
med indhold samt flere køretøjer, der
deltog i D-dagen i 1944.
Vi får rundvisning på museet, der
endvidere råder over en pæn samling
af westernsadler, våben, sporer m.m.

Vi spiser frokost på restaurant
Vadestedet i Holbæk, inkl. 1 glas vin,
1 øl eller vand.
Max. deltagerantal:
Pris:
Medlemmer
Gæster
Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 8. april.

50

325 kr.
400 kr.
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Søren elsker Katinka

Fredag den 6. maj
Kl. 10.45
Mødested:
Ålholmhjemmet

Tirsdag den 17. maj
Kl. 12.30
Dørene åbnes først kl. 12.15
Mødested:
Skævinge Kro
Jernbanevej 1, 3320 Skævinge
Transport for egen regning.

Onsdag den 1. juni
Kl. 9.30
Mødested:
Busholdepladsen ved
Hillerød Station
(ved hegnet mod lokalbanen).
Der er bus hele dagen.

I 2003 ville Sigfred Pedersen være
fyldt 100 år, og nu giver visesanger og fortæller Allan Høier os en
cabaret-vandring gennem Nyhavn og
Minefeltet med Sigfred Pedersens liv
og viser.

ker fløjlsgræs - Katinka, Katinka og
Søren Bramfris lærkesang.
Særkendet var netop disse lyse,
glade forårssange, der ramte lige i
hjertet af den danske folkesjæl og
gjorde ham til sin tids største populær-poet.

Sigfred Pedersen var én af Danmarks
største visedigtere. Han skænkede
os humørspredende og forårskåde
perler som Tørresnoren - Den gamle
skærslippers forårssang - Jeg pluk-

Vi slutter med banko.

40 års jubilæum

Max. deltagere:

I 2021 blev vores 40 års jubilæum
aflyst grundet corona. Men jubilæet
skal selvfølgelig fejres på behørig
vis, så vi prøver igen i 2022.

Pris:
Medlemmer
Gæster

Vi samles på Skævinge Kro, hvor vi
får serveret en dejlig 2-retters menu.
Hertil serveres 2 glas vin/øl eller
vand.

Pris:
Kaffe/brød

50 kr.

70

250 kr.
350 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 8. april.

Vi har arrangeret et musikalsk indslag, og efter middagen får vi kaffe
og lagkage.

Historisk vandring på Bakken

Max. deltagere:

Først besøger vi den romantiske
have ved Nivågård med blomstrende
rhododendron og tager derefter til
Bakken, hvor teltholder Jørn Sigurdsson guider os gennem Dyrehavsbakkens farverige fortid.

Pris:
Medlemmer
Gæster

Vi skal høre den fantastiske fortælling om, hvordan Bakken opstod
helt tilbage i 1583, hvordan Pjerrot
pludselig indfandt sig i starten af
1800-tallet - samt om mange andre,
sjove personligheder og historier om
og fra verdens ældste forlystelsespark.
Vi spiser frokost på Restaurant
Elverdybet, inkl. 1 glas vin, 1 øl eller
vand.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 6. maj.

50

300 kr.
375 kr.
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HK STAT HOVEDSTADEN

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

Forårsprogram 2022
Kære medlem af HK Stat Hovedstadens P & E Klub
Bestyrelsen ønsker hermed et rigtig godt nytår. Vi håber,
I er kommet godt ind i det nye år, og glæder os til at præsentere vores forårsprogram 2022. Vi har igen i år arbejdet på at finde nogle interessante foredrag og udeture,
så I får lyst til at komme til vores møder.
Vores første mødedag bliver torsdag 27. januar 2022 i den
hyggelige Restaurant Pilen på Frederiksberg. Husk at
holde øje med, hvor vi mødes, da vi har møder både i
HK Hovedstaden på Svend Aukens Plads, og Restaurant
Pilen på Frederiksberg. Læs nærmere i programmet.

Praktiske oplysninger:
• Ved vores medlemsmøder vil der være mulighed for tilmelding og betaling til arrangementer/ture, i tidsrummet fra kl. 10.00-10.20. Det vil være os en stor hjælp,
hvis du har lige penge med.
• Der sælges kun èn billet pr. person, og dette er efter
“først til mølle”, da der er begrænset antal pladser.
• Drikkevarer til måltiderne på turene er for egen regning.
• Medbring altid din billet til arrangementerne.
• Kontakt arrangøren for turen, hvis du skulle blive
forhindret i at deltage.
  
Vi ønsker jer velkommen til møder og udeture,
og håber vi må få et godt forår.
Mange hilsner fra
Bestyrelsen

STAT

Formand

Bestyrelsesmedlem

Conny Agnes Remmer
Telefon 2622 0079
Conny_Remmer@hotmail.com

Laila Parbst
Telefon 2310 3220
Lailaparbst@hotmail.com

Næstformand

Suppleant

Sekretariat for klubben

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

Kirsten Jørgensen
Telefon 26363254

HK Stat Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
2300 København

Bestyrelsesmedlem
Jytte Hatting
Telefon 2238 7371
Jyttehatting@youmail.dk

Birthe Ansø
Telefon 3330 2431
birthe.ansoe@hk.dk
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Medlemsmøde på
Restaurant Pilen
Torsdag den 27. januar 2022
kl. 10.30
Mødested:
Restaurant Pilen
Pile Allé 14B
2000 Frederiksberg
Der vil være musikalsk underholdning ved musiker
Troels Christensen.

Rundvisning i Skuespilhuset
Torsdag den 3. februar 2022
kl. 11.00
Mødested:
Sankt Annæ Plads 36
1250 København
Rundvisning i skuespilhuset.
Huset der er skræddersyet til
skuespil på højeste niveau.
Pris inkl. frokost

150 kr.

Medlemsmøde i
HK Hovedstaden
Torsdag den 10. februar 2022
kl. 10.30
Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal
2300 København S
Foredrag af Lene Nielsen.
Lenes foredrag vil handle om
mobning på arbejdspladsen.

Salg af billetter:
27. januar 2022
Ansvarlig: Birgit Ahlquist

Medlemsmøde på
Restaurant Pilen

Rundvisning i
Vor Frelser Kirke

Medlemsmøde i
HK Hovedstaden

Torsdag den 24. februar 2022
kl. 10.30

Torsdag den 3. marts 2022
kl. 10.45

Torsdag den 10. marts 2022
kl. 10.30

Mødested:
Restaurant Pilen
Pile Allè 14B
2000 Frederiksberg

Mødested:
Sankt Annæ Gade 29
1416 København K
Kirken med det spiralformede spir rummer også en
imponerende orgelfacade fra
1698 og Nicodemus Tessins
mesterstykke af en altertavle.

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Foredrag v/Arne Fogh om
”Grevinden af Bagsværd”.
Foredraget handler om
Angelica Ewans, født Pierri og hendes omskiftelige
tilværelse fra barndommen
i 1870´erne og indtil hun ender sine dage i fattigdom.

Pris inkl. frokost:

100 kr.

Salg af billetter:
10. februar og 24. februar 2022
Ansvarlig: Jytte Hatting

Spændende foredrag ved
Peer Faurskov om øen
Sumatra i Det Indiske Ocean.
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Besøg Københavns Museum
Torsdag den 17. marts 2022
kl. 11.00
Mødested:
Stormgade 18,1555 Kbh V
Turen byder på et rigt udvalg
af historier om København og
københavnerne gennem tiden.
Pris inkl. frokost:

100 kr.

Salg af billetter:
24. februar og 10. marts.

Medlemsmøde på
Restaurant Pilen
Torsdag den 24. marts 2022
kl. 10.30
Mødested:
Restaurant Pilen
Pile Allé 14B
2000 Frederiksberg
Råd og Ris
Vær med denne dag til at komme med gode ideer og feedback til vores møder og ture.

Besøg i Naverhulen i Helsingør
Torsdag den 31. marts 2022
kl. 11.00
Mødested: Helsingør Station
Så kan vi igen tilbyde et besøg i Naverhulen, som har en
lang historie om vandrende
håndværkere.
Pris inkl. frokost:

100 kr.

Salg af billetter:
10. marts og 24. marts 2022
Ansvarlig: Birgit Ahlquist

Ansvarlig: Conny Remmer

P & E klubbens ordinære
generalforsamling
Torsdag den 7. april 2022
kl. 10.30
Mødested:
Restaurant Pilen
Pile Allé 14B
2000 Frederiksberg
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning
4. O
 rientering om rådighedsbeløbs forbrug
5. B
 ehandling af indkomne
forslag
6. Valg:
a. Formand
b. 2 Bestyrelsesmedlemmer
c. 1Suppleant
Forslag til behandling skal
være formanden i hænde
senest 14 dage før
generalforsamlingen.

Medlemsmøde i
HK Hovedstaden

Guidet rundtur i
Ballonparken

Torsdag den 21. april 2022
kl. 10.30

Torsdag den 28. april 2022
kl. 10.45

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Mødested:
Metrostation, Islands Brygge

”Min farmor og andre faldne
kvinder” ved Henning Frandsen. En historie om uægte
børn og samfundets syn på
deres mødre.

Guide Frede Norbrink fortæller om de røde træbarakker og
om en alternativ boligform i
historiske omgivelser.
Pris inkl. frokost:

100 kr.

Salg af billetter:
7. april og 21. april 2022
Ansvarlig: Laila Parbst
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Medlemsmøde i
HK Hovedstaden

4 dages sommerbustur til
Sønderjylland/Nordtyskland

Torsdag den 5. maj 2022
kl. 10.30

Mandag 9. maj kl. 10.00
til torsdag 12. maj 2022

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Mødested:
Valby Station

Foredrag med Poul Kragelund,
”Livsmod og Mælkebøtter”. Et
kalejdoskopisk tilbageblik i
Pouls tilværelse, synspunkter, dejlige anekdoter med et
fornøjeligt glimt i øjet.

Pris 2950 kr. i dobbeltværelse
inkl. halvpension samt
3 x frokost. Ligeledes inkl.
diverse udflugter. Tillæg for
enkeltværelse kr. 350.
Vi skal bo på Landhaus Smaga,
Haupstrasse 20,
25923 Süderlügüm, Tyskland.

1. dag: Vi kører mod Tønder.
Efter indlogering spiser vi
aftensmad.
2. dag: Sejler vi til øen Sild.
3. dag: Tur til Friedrichstadt
med guide og kanalrundfart.
4. dag: Vesterengs tur med
guide, besøge Højer pølser,
frokost på Schackenborg
Slotskro, handle hos Fleggaard.
Tilmelding og dep. kr. 500
betales til Conny Remmer
senest 14. marts
Kontant eller mobilpay 2622 0079.
Restbeløbet senest den 1. april
til reg. nr. 6060
kontonummer 1132669.

Medlemsmøde på
Restaurant Pilen

Sommertur til
Sofiero i Sverige

Klubbens årlige tur
til Bakken

Torsdag den 19. maj 2022
kl. 10.30

Torsdag 2. juni 2022
kl. 09.30

Torsdag den 9. juni 2022
kl. 12.30

Mødested:
Restaurant Pilen
Pile Allé 14B
2000 Frederiksberg

Mødested:
Valby Station
Lyshøjgårdsvej

Mødested:
Klampenborg station på perronen

En smuk tur til Sofiero Slot
med de smukke rhododendron og frodige træer. En fryd
for øje og sjæl.

Pris inkl. frokost

Pris inkl. frokost

Ansvarlig: Conny Remmer

Der vil være underholdning
ved Strejkedrengene Jørn Petersen og Bjarne Ørbekker. De
kommer med sangbøger og så
er der dømt fællessang med
de historiske strejkesange.

250 kr.

Salg af billetter:
5. maj og 19. maj 2022
Ansvarlig: Birgit Ahlquist

100 kr.

Salg af billetter:
5. maj og 19. maj 2022
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HANDEL

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.

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.

Vi håber, at I vil deltage i mange af arrangementerne,
som vi har prøvet at gøre så spændende som muligt.

Du kan finde oplysninger om vores klub og eventuelt
ændringer/aflysninger i programmet på nettet:
Seniorklubben HK Handel Hovedstaden

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.

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.

Formand

Næstformand

Kasserer

Tove Fedders
Telefon 2653 8930
toga@brygge.dk

Tom Bettenhaus
Telefon 5056 0755
tb.dk@icloud.com

Jytte Lassen
Telefon 2679 3075
weybye@get2net.dk

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Suppleant

Suppleant

Irene Rasmussen

Lis Dahl

Birgit Sørensen

Bent Eriksen
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Nytårskur
Nu er det atter tid til at mødes og
ønske hinanden ”Godt Nytår”.
Vi byder på lidt godt at spise og
drikke.

Tilmelding
til Tove eller Jytte på SMS eller mail
senest den 17. december 2021.
Kun for HK Handel Hovedstadens
seniorer.

Udetur i februar

Tirsdag den 18. januar
Kl. 10.30

I dag kan I købe billetter til kegler
torsdag den 10. februar.

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal

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.

Tilmelding
kan ske ved nytårskuren den 18. januar, eller til Tove eller Jytte på SMS
eller mail.
Medlemmer:
Ledsager:

140 kr.
160 kr.

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

Torsdag den 10. februar
Kl. 10.45
Mødested:
Grøndals Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Asger Berg
I 1944 fandt nogle skovarbejdere
liget af en ung mand, skudt og nedgravet i Gribskov nær Nødebo. Den
dræbtes navn kom aldrig frem – før
i 2019, da foredragsholderen opklarede det.

Mandag den 21. februar
Kl. 10.00
Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal

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

HUSK tilmelding
til Tove eller Jytte på SMS eller mail.
Medlemmer:
Ledsager:

0 kr.
30 kr.

Generalforsamling i marts
I dag er det sidste frist for at melde
sig til generalforsamlingen
mandag den 14. marts, hvis du ønsker at deltage i spisningen.
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Generalforsamling

Mandag den 14. marts
Kl. 10.30
Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Tirsdag den 22. marts
Kl. 10.40

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

Frihedsmuseet

Billetter

Kom til rundvisning om ”Det vi ikke
taler om”, og se det nyopførte Frihedsmuseum, hvor vi skal høre om besættelsestiden, og vi kommer helt tæt på
den danske modstandskamp.

til denne tur kan købes på generalforsamlingen mandag den 14. marts.

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.

140 kr.

HUSK tilmelding
til Tove eller Jytte på SMS eller mail.
Medlemmer:
Ledsager:

0 kr.
30 kr.

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

Fra ankersmedje til kirke.

Mødested:
Holmens Kirke
1060 København K

Pris inkl. frokost:
Drikkevarer for egen regning

Holmens Kirke

Tirsdag den 19. april
Kl. 10.45

Udetur i marts
I dag kan der købes billet til
Frihedsmuseet tirsdag den 22. marts.

Melodi Grand Prix

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal

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

Generalforsamlingen er kun for
HK Handel Hovedstadens seniorer.

Mødested:
Esplanaden 13
1263 København K

Onsdag den 6. april
Kl. 10.00

Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest mandag
den 7. marts.

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
medlemsmødet onsdag den 6. april.
Pris inkl. frokost:
Drikkevarer for egen regning.

140 kr.
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Jubilæum 40 + 2 år
(Kun for HK Handel Hovedstadens
seniorer)
I 2020 havde vi 40 års jubilæum, men
på grund af corona måtte markeringen af dette udskydes. Nu vil vi til
gengæld fejre det på bedste vis.

Mandag den 2. maj
Kl. 11.30
Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal

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

I dag kan der købes billetter til
Storm P Museet tirsdag den 17. maj.
Skovtur:
I dag er sidste frist for tilmelding
og betaling til skovturen onsdag
den 8. juni.
Det hele kan betales kontant eller
MobilePay 2679 3075 som angivet.

Pris alt inkl.:
150 kr.
som skal betales senest den 6. april.

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

Tirsdag den 17. maj
Kl. 10.00

Udetur i maj:

Billetter
til denne tur kan købes ved
jubilæumsfesten mandag
den 2. maj.

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

Pris inkl. frokost:

Skovtur

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

140 kr.

Drikkevarer for egen regning.

Mødested:
Storm P. Museet
Frederiksberg Runddel
2000 Frederiksberg

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.

Onsdag den 8. juni
Kl. 8.45
Mødested:
HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Bussen kører præcis,
så husk at komme til tiden.

Pris inkl. to genstande:

275 kr.

Kun for HK Handel Hovedstadens
seniorer.
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Notater:

39

Notater:

HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
2300 København S
Mail: Hovedstaden@hk.dk
Telefon: 7011 4545

