
Seniorer i 
HK MidtVest 
Herning og Ikast-Brande kommuner 

Program for 

2. halvår 2021



 
 

 

 

 

 

 

Formand 
Birgit H. Nielsen 
Ravelsvej 5 
7400 Herning 
Mobil 30 32 34 50 
birgithn@webspeed.dk 

 
 
 
 
Formand 
Birgit H. Nielsen 
Ravelsvej 5 
7400 Herning 
Mobil 30 32 34 50 
birgithn@webspeed.dk 
 
 
 
 
Næstformand 
Finn Rasmussen 
Marie Bregendahls Vej 32 
7430 Ikast 
Mobil 30 64 38 15 
frikast@mvb.net 
 
 
 
 
 
 
Kasserer 
Frank Svendsen 
Koustrup Mark 138, Lind 
7400 Herning 
Mobil 28 45 54 18 
franksvendsen25@gmail.com 
 

 
 

Elin Christensen 
A. P. Møllersvej 19 
7400 Herning 
Mobil 23 30 89 78 
elinchr@jubii.dk 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsesmedlem 
Lene Anker 
Leharsvej 15 
7400 Herning 
Mobil 20 53 12 19 
leneanker@hotmail.com 
 
 
 
 
Bestyrelsesmedlem 
Elin Christensen 
A. P. Møllersvej 19 
7400 Herning 
Mobil 23 30 89 78 
elinchr@jubii.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 suppleant 
Finn Rasmussen 
Thit Jensens Vej 67 
7430 Ikast 
Tlf. 97 15 38 15 
Mobil 30 64 38 15 
frikast@mvb.ne 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. suppleant 
Anne Liss Klüver 
Gudenåvej 80 
7400 Herning 
Mobil 20 32 51 62 
annelissogfinn@hotmail.com 
 
 
 
 
2. suppleant 
Gitte Knakkegaard 
Nørretorp 114, Gjellerup 
7400 Herning 
Mobil 61 68 80 95 
gitte@2valentin.dk 
 
 
 
 

 

BBBeeessstttyyyrrreeelllssseeennn   iii   HHHKKK   MMMiiidddtttVVVeeesssttt   SSSeeennniiiooorrreeerrr    

HHHeeerrrnnniiinnnggg   oooggg   IIIkkkaaasssttt---BBBrrraaannndddeee   kkkooommmmmmuuunnneeerrr   

Har du spørgsmål vedr. arrangementerne, så 
kontakt: 
formand Birgit Hesselvig Nielsen,  
tlf. 30 32 34 50 
eller 
næstformand Finn Rasmussen, tlf. 30 64 38 15 
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Tilmelding til efterårets arrangementer sker ved at logge ind på MitHK eller brug linket på side 12. Brug personlig kode eller NemID. 

 Seneste tilmelding er fredag kl. 12 før vores tirsdagsmøde  

 eller den dato, som er anført i programmet. 

 Evt. hjælp til tilmelding kan fås ved personlig henvendelse på HK MidtVests kontor 

 eller på tlf. 33 64 35 40. 

 

Program i papirudgave 

 kan, hvis det ønskes, afhentes hos HK MidtVest i kontorets åbningstid: 

 BEMÆRK ÅBNINGSTIDER:  

Mandag kl. 9.00-17.00. Torsdag kl. 9.00-15.00. Fredag kl. 9.00-13.00. 

Har man ikke mulighed for at afhente programmet, kan det tilsendes ved at kontakte formand Birgit Nielsen på  

tlf. 30 32 34 50 eller næstformand Finn Rasmussen på tlf. 30 64 38 15. 

 

Seniorprogrammet på HK’s hjemmeside 

 HUSK du kan altid gå ind og se alle seniorklubbers aktuelle programmer på www.hk.dk/midtvest  

Tilmelding 

 

 

 

http://www.hk.dk/midtvest


  

 

 

Skovtårnet og Holmegård 
En dejlig dagtur til Sjælland med besøg i Skovtårnet og hos Holmegård.   
 
Afgang: kl. 6.45 fra Ikast ved Aldi/Netto, Eli Chr. vej 1-3 

kl. 7.00 fra Markedspladsen, Herning 
 

Undervejs får vi kaffe og rundstykke og en lille skarp ved bussen, og når vi 
kommer frem til Rønnede, skal vi opleve skovtårnet, som er en oplevelse i 
særklasse med et helt specielt og majestætisk syn ud over Sydsjælland.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Skovtårnet er 45 meter højt og platformen i toppen ligger 135 meter over 
havets overflade. Dette gør det til det højest tilgængelige punkt på hele 
Sjælland. Når man står på toppen, kan man se 25 km ud over det 
sydsjællandske landskab, og kigger man nordpå i klart vejr, kan man faktisk se 
helt til Øresundsbroen, Turning Torso i Malmø og dele af den københavnske 
skyline.  
Vi nyder vores frokost-pakker i 
hyggelige omgivelser, inden vi 
kører det lille stykke vej til 
Holmegård Værk, som blev 
indviet den 8. juni 2020. 
Her får vi virkelig stillet trangen 
til kunstkeramik, unikaglas og 
merchandise. Køb en souvenir 
til dig selv eller gaver til hele 
familien. Der sælges glas fra 
Holmegård, keramik fra Kähler 
og udvalgte boligartikler fra Rosendahl Design Group. Du kan også besøge 
prøvesamlingen med over 40.000 glas. I cafeen er der mulighed for at købe 
sin eftermiddagskaffe. 
Efter et spændende besøg fortsætter vi mod Fyn, hvor vi nyder en 2-retters 
middag. 
Forventet hjemkomst ca. kl. 21,00. 
 
Bindende tilmelding til udflugten sker på MitHK. 
Betaling på kt. 53830243023 eller 
Mobilpay 46181 med angivelse af navn senest den 13.08.2021. 
 

Pris medlem kr. 600,-  Samlever/ægtefælle kr. 700,-   

Tirsdag den 24. august 



  

 

 

En spændende  
”VANDREHISTORIE” 
 
Da Lilly Krarup gik på efterløn efter 40 år på arbejdsmarkedet, 
fik hun mulighed for at gennemføre en gammel drøm om at gå 
ad den gamle pilgrimsrute, Camino de Santiago i det nordlige 
Spanien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der er godt 700 km på ”apostlenes heste”  ad den 1000 år 
gamle pilgrimsrute fra Camplona til Santiago de Compostela. 
Lilly kommer og fortæller om de praktiske forberedelser til 
sådan en tur, om de mennesker, hun mødte på sin vej, og viser 
billeder fra en vandring, hun aldrig glemmer. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning. 
 
Tid: Kl. 14.00. Kaffe m/brød kr. 25,00, betales ved indgangen.  
 
Tilmelding på MitHK senest fredag kl. 12 før foredraget. 

Tirsdag den 14. september 



  

 

 
Fængselspræst Jesper Birkler, Enner Mark Fængsel 
holder foredrag over emnet 

Mennesker, jeg har mødt, 
som ændrede mit liv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke kun dig selv og dine egne beslutninger, der får 
betydning for din livsbane og dine holdninger. 
Under et møde, i skolen, på arbejdspladsen, på en rejse – i 
mange sammenhænge – møder du mennesker, som kan ændre 
dit liv og din opfattelse i markant retning, ofte uden at du i 
situationen er bevist om det. 
 
I foredraget fortæller jeg om mennesker, jeg har mødt lige fra 
ungdommens dage og til nu – mennesker, som har fået 
afgørende betydning for mine holdninger og mit livsforløb. 
Personkredsen tæller såvel ”de stille i landet” som mennesker, 
der er kendt i offentligheden.  
 
 
 
 
 
 
 

Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning 

Tid: kl. 14.00. Kaffe m/brød kr. 25,00, betales ved indgangen.  

Tilmelding på MitHK senest fredag kl. 12 før foredraget. 

Tirsdag den 28. september 



  

 

 

Min far var 
hemmelig spion 
 

Tidl. PET-chef Frank Jensen 
fortæller den spændende historie 
om sin far, der var hemmelig spion 
for Danmark før og efter 2. 
Verdenskrig. 
 
Hans far døde under mystiske omstændig-
heder i 1971, hvor han bliver fundet i 
vandet ud for Bisnap Strand i Nordjylland. 
Det bliver starten på en hæsblæsende 
spionfortælling fra det virkelige liv.  
Efter faderens død, opdager den dengang 21-årige Frank 
Jensen, et hemmeligt rum i faderens væg, hvor han finder 
våben, ammunition og en række stærkt fortrolige dokumenter. 
Dokumenterne beskriver farens opsigtsvækkende liv som 
hemmelig agent under og efter 2. Verdenskrig - som Frank 
Jensen også har skrevet om i bogen ”Min far var spion”, som 
udkom sidste år. 
 

 
 
 
 
 

Han fulgte i sin fars fodspor, og blev ansat 
i politiet i 1972, hvor han bl.a. arbejdede 
som hemmelig agent i Københavns Politis 
narkoafdeling. Senere kom han til Politiets 
Efterretningstjeneste, hvor han var chef 
fra 2007-2012, hvor terrortruslen mod 
Danmark nåede uhørte højder. 
 
Et foredrag der byder på 
- en sandfærdig historie fortalt af en         
underholdende og passioneret 
foredragsholder 
- et spændende foredrag om spionernes 
frontlinje i Nazityskland og under ”den 
kolde krig” 
- en personlig fortælling om at finde sin   
fars hemmeligheder efter hans død. 

 
 
Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning 
 
Tid: kl. 14,00. Kaffe m/brød kr. 25,00, betales ved indgangen. 
 
Tilmelding på MitHK senest fredag kl. 12 før foredraget. 

Tirsdag den 12. oktober 



  

 

 

Drømmen om Amerika 
- den danske udvandring 
Foredragsholder Christian Friis er uddannet idéhistoriker. Et 
levende og underholdende foredrag ledsaget af et flot 
billedmateriale. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
I årene fra 1860 til udbruddet 
af 1. verdenskrig udvandrede 
en ud af ti danskere. Langt 
størstedelen søgte lykken i 
Amerika. 
Hvad rejste de væk fra? Hvad 
håbede de at finde? Hvordan 
blev deres nye tilværelse i det 
fremmede efter ankomsten til 
New York? 
Den danske udvandring til 
Amerika er et spændende stykke Danmarkshistorie, der kaster 
lys over forandringer i datidens danske samfund. 
Foredraget stiller skarpt på årsagerne til den danske udlængsel 
samt drømmen om og troen på en bedre tilværelse på den 
anden side af Atlanten. 
 
 
 
Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning 
 
Tid: kl. 14,00. Kaffe m/brød kr. 25,00, betales ved indgangen. 
 
Tilmelding på MitHK senest fredag kl. 12 før foredraget. 

Tirsdag den 26. oktober 



  

 

 

STORM P. 
Humoren og den tredje alder 
 

Foredrag af Peter Borberg, journalist og forfatter til 
bl.a. en biografi om 
Robert Storm Petersen. 
 
”Som ung gik jeg med vat i skuldrene – nu går jeg 
med vat i ørerne!” 
Hvis der var et emne, som Robert Storm Petersen 
– bedre kendt som Storm P. – vendte tilbage til 
igen og igen, så var det den del, der handler om at 
blive ældre. 
Kunstneren, der betegnes som Danmarks største 
humorist gennem tiderne, havde et ganske særligt 
forhold til den tredje alder, som kom til udtryk i 
både hans malerier, tegninger og tekster. 
”De bidende bemærkninger kommer først, når 
man har mistet tænderne!” lød en af hans andre 
underfundige bemærkninger.  
 
 

 
 
 
 
 

Foredraget Storm P. humoren og den 
tredje alder er historien om en af vore 
største kulturpersonligheder 
nogensinde. En mand, der drømte om at 
blive forløst i både kunsten og 
kærligheden. En sjælden sammensat 
kunstner, der gik fra at være dagsaktuel 
satiriker og til at blive nostalgisk 
humorist, og på sine velbjergede dage 
kendte både til berømmelsen og 
ensomheden. 
Samtidig er det historien om en mand, 
som bevarede nysgerrigheden til det 
sidste. Da Storm P. mod slutningen af sit 
liv tænkte over, hvad der var det mest 
interessante, han havde oplevet, nåede 
han frem til svaret: 
”Det har jeg ikke oplevet endnu…”  
 
 

 
Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning 
Tid: kl. 14,00. Kaffe m/brød kr. 25,00, betales ved indgangen. 
Tilmelding på MitHK senest fredag kl. 12 før foredraget.  

Tirsdag den 9. november 



  

 

 

 Så er tiden kommet til vi skal have vores årlige 

Julebanko 
Vi hygger os med bankospil. 

Fine præmier på såvel 1 række som pladen fuld. 

 – Julen nærmer sig, så vi skal selvfølgelig have et glas rødvin 
og æbleskiver. 

Pris for plader: 3 stk. for 35 kr., ekstra plader 15 kr. pr. stk. 

 

Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning 

Tid: Kl. 14.00. Kaffe m.m. kr. 25,00, betales ved indgangen. 

Tilmelding på MitHK senest fredag kl. 12 før Bankospillet. 

 

 

 

 

Tirsdag den 23. november 



  

 

 

Seniorklubbens store Julefrokost 

Vi gentager succesen fra forrige år og laver igen en hyggelig 
julefrokost med en god menu og lidt lettere underholdning. 

Marinerede sild og julesild med karrysalat 
Citrus-gravad laks med urtecreme 
Fiskefilet med remoulade og citron 
Orangemarineret andebryst med figenkompot 
Oksebryst med peberrodssalat 
Mørbradbøf á la crème med hjemmesyltede asier 
Hjemmebagt rugbrød, franskbrød, flutes og smør  
Ris á la mande med kirsebærsovs - Mandelgave 
1 glas portvin 
Skæreost, Brie og Castello med kiks og smør 
Kaffe og brunkager 
 

Til ovenstående: 3 genstande, snaps/øl/vin/vand. 
Yderligere drikkevarer kan købes til rimelige priser. 
 
Der bliver som forrige år rig mulighed for at få en god snak 
mellem deltagerne, men vi skal også synge et par alternative 
julesange. 
Er der nogle der vil bidrage, er de velkomne. 

 

 

Kom og vær med til en god afslutning på en forrygende sæson. 

 

 

Frokosten starter kl. 13.00 og slutter kl. 18.00 

Deltagerbetaling: Kr. 200,- for medlemmer,  

Kr. 250,- for ægtefælle/samlever 

 

 

Tilmelding på MitHK skal ske senest 23. november. 
Betaling på kt. 53830243023 eller 
Mobilpay 46181 med angivelse af navn. 
Evt. afbud skal ske senest 7 dage før julefrokosten. 

Tirsdag den 7. december 



Nedenfor kan du klikke direkte til tilmelding på det enkelte arrangement 

 

 

Skovtårnet og Holmegård - https://hktilmeld.dk/3998 
 
En spændende ”VANDREHISTORIE” - https://hktilmeld.dk/3999 
 
Mennesker, jeg har mødt, som ændrede mit liv - https://hktilmeld.dk/4000 
 
Min far var hemmelig spion - https://hktilmeld.dk/4001 
 
Drømmen om Amerika - den danske udvandring - https://hktilmeld.dk/4002 
 
Storm P. - https://hktilmeld.dk/4004 
 
Julebanko - https://hktilmeld.dk/4005 
  
Seniorklubbens store Julefrokost - https://hktilmeld.dk/4006 
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