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HK Kommunal Hovedstaden

KOMMUNAL SENIORKLUB
1. halvår 2022

Kære medlem

Velkommen til HK Hovedstadens samlede Senior- 
program. Programmet er som tidligere fyldt med mas- 
ser 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 senior-
medlemmer 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.

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 del-
tagerne. Der serveres kaffe og the under mødet. 
Øl og vand kan købes i pausen.

Foruden medlemsmøderne byder vi også på nogle inte-
ressante besøg rundt omkring i Hovedstadsområdet.

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

Formand

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

Næstformand

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

Kasserer

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

Sekretær

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

Bestyrelsesmedlem

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

Suppleant

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

Suppleant

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

HK/Kommunal Hovedstaden

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

Besøg vores hjemmeside:
hk.dk/hovedstaden_kommunal

KOMMUNAL
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HK Kommunal Hovedstaden

Onsdag den 12. januar
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden, Rund mødesal

Onsdag den 9. februar
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden, Rund mødesal

Onsdag den 16. februar
kl. 10.30

Mødested: 
Overgaden Neden Vandet
1410 København K

Ordinær generalforsamling og 
40-års jubilæum

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

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

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

Udebesøg  
- Heerings  gård på Christianshavn

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. 

Deltagerantal: 50

Deltagerpris: 40 kr.

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, må-
ske med nogle udfordringer, der kan 
give anledning til en god debat.  
  

Onsdag den 26. januar
kl. 11.00

Mødested: 
Christianshavns Torv
1410 København K

Udebesøg  
- Oplev Københavns nye broer

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 gåaf-
stand mellem Strandgade og Ope-
raen hele 13 broer og 2 dæmninger.

Deltagerantal 25

Deltagerpris: kr. 40

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

Tilmelding sker pr. mail til formanden: 
flemming.g.jacobsen@mail.dk.

Der sælges billetter til ”Oplev Køben-
havns nye broer”

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

Husk også: Afdelingens generalfor-
samling den 22. marts.

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

2022

Aflyst grundet corona
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Medlemsmøde – Thit Jensen

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

Det er over 100 år siden kvinderne 
fik stemmeret. Grundlovsændrin-
gen 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.

HK Kommunal Hovedstaden

Medlemsmøde  
– Arktiske fortællinger om Norden

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

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

udfordringer, der ventede den danske 
koloni.

Vi skal gennem is, sne og kulde og 
møder undervejs eventyrlige mand-
folk som Knud Rasmussen og Peter 
Freuchen der drog på ekspeditioner, 
der var ekstremt farefulde og kræ-
vede stort vovemod.

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

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 vok-
sede op i den lille by Farsø i Himmer-
land. Hun var en flamme!.

Der sælges billetter til Flakfortet den 
27. april. 

Udebesøg - Flakfortet

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.

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: 30

Deltagerpris: 250 kr.

Udebesøg  
– Georg Jensens Sølvsmedje

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 

Fredag den 11. marts
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden, Rund mødesal

Onsdag den 23. marts
kl. 11.00 

Mødested: 
Søndre Fasanvej 7,
2000 Frederiksberg

de nye klassiske produkter.

Efter rundvisningen er der mulig-
hed for at handle i outletbutikken 
med sølv og porcelæn.

Deltagerantal: 25 

Deltagerpris: 50 kr.

Torsdag den 31. marts
kl. 10.30 
 
Mødested: 
HK Hovedstaden, Rund Mødesal

Onsdag den 27. april
kl. 10.45

Mødested: 
Nyhavn ud for nr. 71
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Medlemsmøde - Jan Grarup

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, diag-
nosticeringen med PTSD og livet som 
eneforældre for tre børn efter eks-
kones død, til en verden som prisvin-
dende international krigsfotograf.

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

Udebesøg – Landbohøjskolens 
Have og historiske bygninger

Journalist og guide Kim Greiner 
viser os rundt på en historisk, kultu-
rel og botanisk tur i landbohøjsko-
lens have.

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

Vi skal bl.a. i skulpturhaven, i rosen-
haven 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 overra-
skelse 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.

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

Varighed 1 time og 45 min.

Vi slutter turen med en kop kaffe og 
en kage.

Deltagerantal: 30

Deltagerpris: 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 naturlig-
vis få det indbetalte beløb retur.

Vi satser på at være hjemme ved HK 
ca. kl. 18.00.

Max. deltagerantal 100

Deltagerbetaling: 300 kr.

Der sælges billetter til Landbohøj-
skolens Have og historiske bygninger 
den 18. maj.  

Mandag den 9. maj
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden, 
Rund mødesal

Onsdag den 18. maj
kl. 10.30

Mødested: 
Forpladsen Bülowsvej 17,
1870 Frederiksberg C

Onsdag den 15. juni
kl. 10.00

Mødested: 
HK Hovedstaden




