
Tirsdag d. 10. august: Udflugt 
 
Endeligt program udsendes senere, men reserver allerede nu datoen. 
 
 
 

Tirsdag d. 07. september kl. 13.00 på Bechs Hotel, Storegade 4, 
Tarm: 
Generalforsamling i henhold til foreningens love 
Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 7 dage forud for 
Generalforsamlingen. 
Det er her, du kan give din mening til kende, stille forslag m.m. samt være med 
til at vælge formand og bestyrelsesmedlemmer. – Kom og vær med! 
Mødet, som alene er for medlemmer, starter kl. 13.00 med smørrebrød og en øl eller vand, 
som er gratis. 
Vi spiller banko om fine gevinster til de fremmødte. 
Man sørger selv for transport. 
Tilmelding senest torsdag d. 2. sept. af hensyn til smørrebrød. 
 
 
 

Tirsdag d. 21. september kl. 13.30 
Vi besøger Danmarks Flymuseum, Lufthavnsvej 1, Stauning 
Et 7600 m2 stort, moderne og levende flymuseum med 56 danske og udenlandske 
luftfartøjer fra 1911-2000. Bl.a. svævefly, veteranfly, jagerfly og helikoptere. 
Samlingen kan fremvise de 11 KZ-typer bygget i Danmark i årene 1937-1956. 
En nyopført udstillingshal danner rammen om Danmarks Flyvevåbenmuseum. 
Prisen incl. kaffe er 50,- kr. for medlemmer og 70,- kr. for ikke-medlemmer. 
Samkørsel: Fra Skjern er der afgang fra rutebilstationen kl. 12.45 og fra Ringkøbing er der 
afgang fra museumspladsen kl. 13.00 
Tilmelding senest torsdag den 16.sept. 
 

Husk at programmet altid kan ses på hjemmesiden 
WWW.hk.dk/omhk/afdelinger/midtvest/ 

Klubber-og-foreninger/seniorer 
 

VIGTIGT: 
Læs altid en mail, der udsendes fra HK MidtVest !  Evt. ændringer i 
programmet, f.eks. afgangstidspunkter og priser m.m vil blive meddelt deri. 

Tirsdag d. 12. oktober kl. 13.30 hos Metal, Holmegårdsvej 2, 
Ringkøbing: Foredrag ved Georg Danielsen 

Underholdning på en uhøjtidelig måde med nogle sandfærdige løgnehistorier og anekdoter 
fra et muntert liv, hvor sang og musik i mere end 60 år har ”spillet ind” i ”et liv med fuld 
musik”. 
Prisen incl. kaffe er 50,- kr. for medlemmer og 70,- kr. for ikke-medlemmer. 
Man sørger selv for transport. 
Tilmelding senest torsdag d. 7. okt. 
 
 
 

Tirsdag d. 9. november kl. 13.30 på Bechs Hotel Tarm: 
Dialogmøde om IT-sikkerhed. 
Preben Bo fra politiet kommer og lægger op til en dialog om IT-sikkerhed: 
Hvordan forholder vi os til snyde e-mails og sms’er, sikring af dataer mv. 
Prisen incl. kaffe er 50,-kr. for medlemmer og 70,-kr. for ikke-medlemmer. 
Man sørger selv for transport. 
Tilmelding senest torsdag den 4. nov. 
 
 
 

Tirsdag d. 7. december kl. 12: 
Julefrokost på Bechs Hotel Tarm 
Vi hygger os sædvanen tro med god mad og pakkespil og der bliver også tid til at synge 
julesange. 
 
Nærmere oplysninger om pris og tilmelding udsendes senere, men reserver allerede 
nu datoen! 

 
 
 
Da coronapas først forventes afskaffet 1. september skal I være opmærksom på, at 
kan fremvise gyldig coronapas til vores udflugt den 10. august. 
 
Ret til ændringer i programmet forbeholdes! 

 
 
Husk altid at melde afbud, såfremt du bliver forhindret i at deltage i et 
arrangement, som du har tilmeldt dig! 

http://www.hk.dk/omhk/afdelinger/midtvest/


Praktiske informationer:  
 
Seniorklubbens bestyrelse: 
Bente Simonsen, Ringkøbing (formand) 
Ilse Carlson, Ringkøbing (næstformand) 
Inga Risom, Ringkøbing (kasserer) 

Suppleanter: 
Anna Mikkelsen, Skjern 
Karen Margrethe Clausen, Videbæk 
 

Tilmelding til arrangementer 
(hvis ikke andet er anført i programmet): 
Bente Simonsen, tlf.2982 0041, kajsi@dlgmail.dk 
Ilse Carlson, tlf.6181 1707, ilsecarlson@hotmail.com 
Der kan IKKE tilmeldes på telefonsvarer! 
 

Kørsel: 
Vi vil gerne være behjælpelig med kørsel, men som udgangspunkt skal I selv sørge for det, 
lav gerne aftaler indbyrdes med hinanden. 
Hvis man ikke selv kan køre, betaler man kr. 30,- for at komme med en bil. 

Samkørsel: Den, der lægger bil til, får pt. kr. 3,52 pr.km fra HK. Oplys navn og CPR-
nummer til kassereren.  
 
 
 
Ønsker du yderligere oplysning om seniorklubben og vore arrangementer, så kontakt et af 
bestyrelsens medlemmer. 
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