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Nyt fra formanden 

Af Ole Rønnelund, landsformand  
 

 
Kære allesammen  
 
Først skal min hilsen i dette nummer være et håb om, at I allesammen får en 
rigtig god sommer, med det vejr I ønsker jer, dér hvor I skal opholde jer.  
 
Efter en pause på 4 år på grund af Coronaen, lykkedes det endelig for os at 
afholde Landsforeningens Repræsentantskabsmøde den 3. og 4. maj. Det 
foregik på Hotel Nyborg Strand, da vores egen Christiansminde fortsat er 
under ombygning.   
 

Jeg tillader mig at synes, at det som sædvanligt var et godt møde. Stor tak til alle delegerede, 
gæster, observatører m.m. 
 
Vi havde den store glæde, at 6 HK afdelingsformænd var gæster på vores møde. Kontakten med 
HK afdelingerne er vigtig for Landsforeningen, men naturligvis først og fremmest for 
Seniorklubberne i HK. 
 
Udover afdelingsformændene er vi meget tilfredse med, at næstformanden i Faglige Seniorer, 
Mette Kindberg, tog sig tid til at være gæst ved vores møde. Faglige Seniorer er i en rivende 
udvikling med rigtig mange nye organisationer, som melder sig ind. Vi glæder os til samarbejdet 
fremover - også med alle de nye. 
 
For Hovedbestyrelsen og de øvrige delegerede er Repræsentantskabsmødet først og fremmest 
vigtig for den demokratiske proces, men også det at måle temperaturen i vores Landsforening 
betyder en del. Jeg tror også, at Repræsentantskabsmødet i lige så høj grad bliver benyttet til at få 
en god snak med kolleger fra de øvrige klubber, som man ellers ikke sædvanligvis møder eller har 
kontakt med.  
 
I min beretning på dette års Repræsentantskabsmøde sagde jeg: ”Vi har en Landsforening, som 
er ved godt mod”. Det måler jeg på, at samarbejdet i Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen 
samt situationen for vores 49 HK Seniorklubber er positiv. Det mener jeg helt bestemt den er, 
selvom klubberne mange steder har haft lidt svært ved at komme i fulde omdrejninger efter den 
lange Corona-nedlukning, men det går fremad. Nu håber vi alle sammen på, at den Corona, som 
nu er konstateret, ikke bliver forværret på anden måde, end at vi nok skal vaccineres endnu en 
gang. 
 
Alt i alt mener jeg, at alle vi i HK’s Seniorarbejde går ind i sommeren med 
optimismen i behold. 
 
 

RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE 
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Repræsentantskabsmøde HK-seniorer i Danmark, 3.- 4. maj 2022 på 
Nyborg Strand.  
Af Annette Tiedt, Roskilde. 

Redaktionen havde stillet spørgsmålet: ”Hvordan oplevede medlemmer Repræsentantskabsmødet 
for første gang?” 

Læs nedenfor, hvordan Annette Tiedt, Roskilde oplevede repræsentantskabsmødet 2022:  

Det var første gang, jeg var med til Repræsentantskabsmødet i HK Seniorer. 

Jeg har været med i lokalklub i Roskilde i 6 år og har til tider haft svært ved at få et overblik over 
diverse afdelinger/kredse i HK seniorer. 

Det hjælper, efterhånden som man deltager i forskellige møder og får sat ansigter på. Sådan var 
det også med Repræsentantskabsmødet. 

Det var f.eks. første gang, jeg så formanden og fik ansigt på manden, som de mere garvede har 
omtalt mange gange. 

Det var rigtig godt at se og høre, hvad bestyrelsen beskæftiger sig med. 

Det er altid mere nærværende at høre det selv, end at læse om det. 

Og rigtig godt at møde folk fra de andre lokalgrupper, som man bedre oplever, når det er over 2 
dage med både debat og masser af socialt samvær. 

Stedet var også meget velegnet, godt indrettet og god servicering.  

Alt i alt en rigtig god oplevelse.  

 
Redaktionsudvalget aflagde beretning på repræsentantskabsmødet 2022.  
Læs beretningen her: Beretning Redaktionsudvalget 2018-2022 
 
 

REDAKTIONEN INFORMERER:  
Redaktionsudvalget efter repræsentantskabsmødet 2022 består af følgende: 
Ansvarshavende redaktør: Aase Christensen 
Udvalgsmedlem: Joan Briesemeister  
Korrekturlæser: Britta Brylov  
 
 

Redaktionen ønsker alle GOD LÆSNING.  
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Bliver det sommer eller? 
Af Joan Briesemeister 
 
Nu tror jeg på, at det bliver sommer, fordi jeg nu ved, at min datter kommer hjem sidst i juli. 
 
Jeg har i år ikke fået planlagt noget overhovedet. De sidste mange, mange år har vi været ved 
Gardasøen i en uge eller 2, men i år har jeg ikke fået tilrettelagt noget, og så er det jo dejligt, at 
vores datter kommer hjem i en uges tid og kan bo hos os - og også være sammen med både 
vores anden datter, svigersøn og barnebarn. Det bliver godt, bare det ikke forpurres af Corona og 
flystrejker. 
 
Samtidig bliver jeg nok nødt til at finde på nogle udflugter, hvor vores barnebarn Frida kan være 
med, mens hun stadig har sommerferie, og hendes forældre er tilbage på arbejde. 
 
Frida snakker en del om Tivoli og København, så jeg må jo nok ofre mig, selv om jeg jo har 
arbejdet og delvis boet i København i 14 år - godt nok efterhånden for længe siden. Jeg må jo se, 
hvad det kan blive til. 
 
Så nu kan sommeren bare komme an. 
God sommer til jer alle. 
 
 

KLUBBERNE 

 
INFO! 
Seniorklubben i Middelfart og Seniorklubben i Fredericia er sammenlagt og hedder nu HK 
Seniorklubben Lillebælt.  
 
Den nye formand er Helle Bang Andersen. 
 

 
HK’s seniorer i Horsens 
Af Else Rasmussen, formand 
 
Første halvår 2022 er nu gået, og egentlig synes vi, at det er gået fint, selvom der jo også var lidt 
Coronaproblemer i starten af året. 
 
Vi hørte om Vitus Bering, som jo er født i Horsens, og det lykkedes også at gennemføre 
generalforsamlingen i februar. 
 
Husum har vi også besøgt med både regn og solskin, men alligevel en hyggelig tur.  
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Og i april trak vi en gammel kending ud af stalden - eller 
rettere Orchidéhuset - for det var ”Orkidé Knud”, der kom og 
fortalte om en tur til Venezuela, og han havde også nogle 
orkidéer med. Som sædvanlig en hyggelig eftermiddag. 
 
I maj tog vi til København og besøgte HK og var på 5. sal og 
kigge ud over byen - eller i hvert fald noget af den. HK’s nye 
formand - som jo er en kvinde - kom også derud, så flere fik 
en snak med hende, det var jo helt fint. Bagefter kørte vil til 
Bakken og derefter hjem. 
 
Det sidste, vi har foretaget os, er en tur til Alrø, hvor vi fik 
kæmpetarteletter - Mumms! 
 

 
Alt taget i betragtning et godt forår, men der har ikke været så mange deltagere, som vi har været 
vant til. Vi håber, det bliver bedre i efteråret, og at vi ikke får Corona-problemer igen. 
      

Redaktionen supplerer: Bliv klogere på hvordan du passer på dine orkideer:  
http://www.orkidekultur.com/vejledninger.html   

 
 

Løvspringstur  
Af Gitte Kirkegaard  
 
HK Senior Køge har den 27. april 2022 været på en dejlig forårstur, ”Løvspringstur”, til 
København.  
 
Vi var 53 glade og forventningsfulde seniorer, der satte hinanden stævne på Ølby Station kl. 8.15, 
hvor bussen fra Herfølge Turistfart var klar til en tur.  
 

 
Første stop var ved “Den Sorte Diamant”, hvor der også var mulighed 
for at se lidt af bygningen indvendigt. 
 
 
Et spændende bygningsværk.  
 
 

 
Herefter gik alle ombord på Nettobådene ved kajen ved ”Den Sorte Diamant”, hvor vi fik en skøn 
sejltur i Københavns kanaler. 
 
På båden nød vi en lille forfriskning, og vi havde en guide, der fortalte om de forskellige 
seværdigheder og bygninger, vi sejlede forbi. En meget flot tur i stille og dejligt solskinsvejr. Vi så 
også Mikkel Beha’s båd Wallenberg, der lå inde ved Amalienborg. 
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Herefter kørte vi til det idylliske “Bjælkehuset” på Frederiksberg og fik en lækker frokost, og 
snakken gik lystigt.  
 
Turen fortsatte til Christiania, hvor vi startede med en orientering om Christianias historie. 
“Christianitterne” er meget opmærksomme på miljøet og har en effektiv affaldssortering. 
  

 

 

Vi blev delt op i to hold og fik en spændende 

rundvisning på Christiania med en Christianit 

som guide. Det ene hold kom gennem “Pusher 

Street”. Som ekstra indslag så vi også politiets 

hurtige ankomst og indsats!!  

Vi kom forbi flere butikker, helsehus, caféer, badehus. daginstitutioner, musikhus, genbrugshal 
m.m.  
 

 

Der var et hjørne, hvor man kunne låne gratis “bøger” og andre sjove ting. Og der var mange 
sjove, festlige og farverige huse.  
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Der bor 900 på Christiania, heraf er 250 børn. For at kunne komme i betragtning til et ledigt hus 
eller lejlighed skal man ansøge skriftligt. Der kan være op til 300 ansøgere. Herefter udpeges 20 
ansøgere, og man taler med dem alle, for til sidst at finde den helt rigtige nye Christianit. 
 
Guiden fortalte, at der var 80 rundvisninger i denne uge. Der kommer rigtig mange turister på 
Christiania, så besøgende og turister fylder meget på Christiania. 
 
Vi sluttede udflugten på “Spiseloppen” på Christiania, hvor vi fik kaffe og dejlig kage. Desværre 
ligger den på anden sal, hvilket kan være en udfordring. 
 
Det var en rigtig spændende og oplevelsesrig tur, hvor alle var glade, trætte og fyldt op af dagens 
mange oplevelser, da vi sidst på dagen ankom til Ølby Station.  
 
 

Musikforedrag og Alzheimers  
 

Nynne og Susanne Lana kommer 

gerne med musikforedrag.  

  

”Mit liv med musik og 

alzheimers”  

 

- eller festlig og velklingende 

”SYNG MED” 

 

Kontakt: Nynne Qvick 

nynneqvick21@gmail.com  
 

 
KLUB 

JUBILÆER  
VI ØNSKER TILLYKKE  
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40 års jubilæer i 2022:  

 
HK Seniorer Herning fejrede 40 års jubilæum 26. april med afbud fra landsformand Ole 
Rønnelund.  
 
*HK Seniorer Vejle fejrede 40 års jubilæum 27. april. Næstformand Aase Christensen deltog.  
 
**HK Seniorer Hillerød fejrede 40 års jubilæum 17. maj. Landsformand Ole Rønnelund deltog. 
 
HK Seniorer Mariagerfjord-Vesthimmerland havde jubilæum den 13. januar 2022. En forsinket 
fejring finder sted den 13. september ved en reception i HK-Huset, Hobro. Næstformand Aase 
Christensen deltager. 
 
Seniorklubben i Næstved fejrer 40 års jubilæum ved flere lejligheder. 30. september er der 
medlemsfest med mad, musik og taler af bl.a. landsformand Ole Rønnelund.  
 
Seniorklubben Odense har 40 års jubilæum den 13. oktober. Nærmere følger i næste udgave af 
SeniORientering.  
 
 
*Næstformand og redaktør Aase Christensen havde fornøjelsen at deltage i jubilæet hos 
Seniorklubben i Vejle den 27. april. Fejringen af begivenheden skete ved en reception i det store 
mødelokale i Domus-bygningen, v/Sønderåen, Vejle.    
 
Stemningen hos de mange deltagere var høj lige fra starten - det samme var gensynsglæden ved 
de smukt pyntede borde med mange forskellige lækre tapasretter til at krydre festlighederne.   
 
Det var en dejlig oplevelse at fejre dagen sammen med de mange HK’ere!   
 
Formand Hans Jørgen Tusborg og bestyrelsen lod sig overtale til et foto i dagens anledning. 
 

 
Bestyrelsen HK-seniorerne Vejle  
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**40 års jubilæum hos HK-Seniorerne i Hillerød  
Af Birthe D. Henriksen 

  
Med et års forsinkelse kunne HK-Seniorerne i Hillerød i år markere deres 40 års jubilæum den 
17. maj. Coronaen spændte ben for den oprindelige plan, men selvfølgelig skulle medlemmerne 
ikke snydes for en fest, så der blev inviteret til spisning på Skævinge Kro.  
 
Ingen fest uden taler, sange og underholdning: Vores nabo-klubber sendte hilsener via 
formændene Jytte Büron, HK-seniorer i Helsingør og Anita Villumsen, HK-seniorer i 
Frederikssund/Frederiksværk, der begge deltog i middagen. HK seniorernes landsformand Ole 
Rønnelund ønskede også til lykke. Grete Hermansen spillede for os under middagen og til de 
sjove sange, og sangerinden Lise Nees underholdt i 2 omgange. 
 
Det blev en dejlig eftermiddag, hvor alle hyggede sig ved de runde borde. 
 
Fra det lille jubilæumsskrift 
Det siddende udvalg har lavet et detektivarbejde for at finde lidt historie. Det har været 
vanskeligt at spore aktiviteter i de første 10 år, men heldigvis har der været medlemmer som via 
gemte halvårsprogrammer kunne bidrage med info om tidligere bestyrelser og aktiviteter. 
 
Klubben startede den 9. maj 1981 som HK Hillerød efterløns-og pensionistklub. Den 11. januar 
1982 udsendte bestyrelsen et program (måske det først trykte?). Det er ikke muligt at se, hvem 
der sad i bestyrelsen dengang, men den første formand menes at være Knud Wegge. Det 
fremgår også, ”at tilmelding skulle ske til HK’s omstilling senest 2 dage før arrangementet”. 
Bestyrelsens opgave var dengang - ligesom i dag - at arrangere foredrag, ture/udflugter, 
debatmøder mm. Gennem årene er der også blevet arrangeret rejser til ind-og udland. 
 
Klubben har gennem årene været underlagt HK`s skiftende omorganiseringer og alligevel 
forstået at finde sin plads. I dag er klubben stadig i fuld aktivitet og har stor tilslutning til de 
lokale arrangementer, der hvert ½ år tilbydes via det flotte program HK SENIOR 
(Hovedstaden). 
 
At fejre jubilæum er ingen selvfølge. Mange HK klubber eksisterer heldigvis stadig, hvilket 
seniorernes landsformand kan bekræfte efter deltagelse i adskillige jubilæer. 
 
40 år er en stor milepæl, og der er nu taget hul på de kommende 10 år frem mod 50 år. Med det 
store arbejde, der lægges fra aktivitetsudvalgets side, så nås det helt sikkert. 
 
 

Seniorklubbernes tilbud - få en orientering i Nyhedsbreve fra HK  
Kommunikation og Marketing HK oplyser, at når der fra HK-forbundet udsendes NYHEDSBREV 
med tilbud af forskellig art, er det muligt for seniorklubberne at give en orientering i nyhedsbrevet.  

Seniorklubberne skal blot aflevere det materiale, som de gerne vil have med, til den lokale HK-
afdeling.  
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Joan Briesemeister orienterer fra FAGLIGE SENIORER.  

Faglige seniorer, Sektion 2 Sydvestjylland 
På repræsentantskabsmødet i april blev jeg valgt til sektionsformand, da Harry Bentsen havde 
valgt at gå af. Jeg ønsker ham alt godt fremover. 
 
Samtidig er jeg da lidt stolt af at være blevet formand. Vi har en forholdsvis ny bestyrelse i 
sektionen med deltagere fra nogle nye forbund, nemlig fra SL (Socialpædagogernes 
Landsforbund), 3F og Serviceforbundet. 
 
Jeg er sikker på, at det nok skal komme til at fungere. Det er mit indtryk, at alle er parat til at gå ind 
i arbejdet. Det bliver et arbejdsmæssigt efterår med de sædvanlige bestyrelsesmøder, 
orienteringsmøde samt kongres i Faglige Seniorer sidst i oktober, så der bliver nok at se til. 
 
Faglige seniorer Horsens 
Her er jeg jo også formand, og det har knebet lidt med tilmeldinger på det sidste, også i forhold til 
biograftilbud fra Faglige Seniorer - men det bliver forhåbentlig bedre, med mindre Coronaen igen 
kommer på tværs. 
 
Foreløbig snakker vi om bustur i Spinderihallerne og Brejninge sidst i august og et spændende 
foredrag med professor Jens Sørensen fra Århus Universitet. Professoren vil fortælle om, hvordan 
elektronikken kan hjælpe mennesker med ting, de har svært ved at gøre. Endelig er vi ved at 
planlægge et møde ca. først i oktober. Mødet skal finde sted i Brædstrup for også at blive synlige 
dér. 
 
Og der bliver sikkert tale om flere tiltag fra os, og måske også fra Faglige Seniorer.  

 

Læsekredse/ læseklubber 

Af Aase Christensen  
Har du lyst til at læse og diskutere litteratur med andre? 

Det har jeg, og jeg deltager derfor i 3 læseklubber/læsekredse. Deltagerne er for mit 
vedkommende mine allerbedste veninder og fortrolige. Sådan bliver det ofte, når man har kendt 
hinanden gennem en årrække, og det handler ikke kun om litteratur på møderne. Vi drikker også 
kaffe eller spiser en frokost på skift i privat regi.  
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Mødested og mødetidspunkt varierer, da flere af deltagerne endnu er på arbejdsmarkedet. 

I alle læsekredsene er der mange problemstillinger, der vendes i relation til dagens bog og vores 
tolkninger omkring indholdet.  

Det er meget forskelligt, hvad der læses. Nogle læsekredse overlader til biblioteket at finde 
interessante bøger, i andre læsekredse går det på skift, men man kan også holde et årligt 
læsekredsmøde, hvor det besluttes, hvad der skal læses de kommende 10 måneder. Vi skal jo 
også holde sommerferie, og bibliotekaren skal have mulighed for at få bøgerne hjem i passende 
tid før møderne.  

Bibliotekerne får også henvendelse fra lånere om deltagelse i en læsekreds, og formidler ofte 
kontakten mellem interesserede, ligesom biblioteket udlåner ’romanposer’, således der er bøger 
nok til læsekredsen. Du behøver derfor ikke at købe bøgerne for at deltage. 

Nogle biblioteker har lokaler til læsekredsen, men spørg på dit lokale bibliotek om de tilbyder 
denne mulighed.  

Rigtig god fornøjelse og god ferielæsning.  

 
 
 

SENIORVELFÆRD 
Et foredrag om hvorledes vi kan få indflydelse på udviklingen på seniorområdet. Kontakt: Carsten 
Elert. Mail: c.elert@gmail.com - eller 3091 6250. 
 

23 udfordringer på ældreområdet 
Fremtiden stiller store krav til, hvorledes vi skal tackle, at der kommer mange flere ældre, og især 
mange flere ældre, der kræver omsorg og pleje. 
 
Boligområdet er udfordret, plejesektoren, den offentlige transport, seniororganisationerne, 
hospitalsvæsenet og meget, meget mere. 
 
Hvorledes skal vi sikre, at alle får et godt liv som ældre? 
Hvad er virkemidlerne? Hvad gør vi? 
 
Vi må være på forkant med udviklingen og stille krav til udviklingen. 
Hvis vi alene forholder os til den nuværende situation, så taber de ældre. 
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27. juli - 28. juli 2022 på Højskolen 
Marielyst på Falster 
 

Der er lagt op til fest, musik og masser af oplevelser. Højskolens park omdannes for en stund til 
en indbydende, autentisk festivalplads for seniorer med et overflødighedshorn af musik, foredrag, 
debatter, talks og ikke mindst dans, som i år får sit eget telt.  

Mere information om festivalens program kan læses på Seniorfestivalens hjemmeside 
www.seniorfestival.dk  
 

Kontaktperson på Marienlyst er Knud Erik Rasmussen, ker129@anarki.dk  tlf. 5470 5025  
 

 

 

 

B a g s i d e n 

   Foto Carsten Elert 

 

Når mennesker kommer ud i naturen, så er det ofte både til gavn for menneskers 
sundhed og trivsel, men også for naturen. Jo flere mennesker, der bevæger sig ud i 
naturen, jo flere sætter pris på alt det, naturen kan tilbyde, og jo flere vil være med til 

at passe godt på naturen. 
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Ferietiden er over os. Hvad sker der i din ferie?  
Skal du i sommerhus, på terrassen, ud at rejse eller noget helt andet?  
 
Husk lige at få noget god ferielæsning med. 
 
Send også en lille sommerhilsen til dem, du har kær!  
 

 
GOD SOMMER TIL LÆSERNE 

 
 

 
Fotos til inspiration til gode ture ud i sommerlandet:  
Fotos fra ferielandet er modtaget fra Carsten Elert. Carsten ønskes en fortsat god cykelferie.  
 

          
 
 
 

    
 

   


