
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 

 
           

Program 
Efterår 2022 
 

 
 

Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter,  
Med mindre andet annonceres. 
 
Der kan arrangeres samkørsel fra Lemvig, det er gratis. 
 

 

 
 
Adressen: Skolegade 5A, 7600 Struer 
 
 
 
 

Side 1 



 
Heldagstur til Mors, tirsdag den 16. august 2022 
 
I år går turen med Venø Bussen til Mors, incl. Landbrugsmuseum 
og guidet rundtur på Mors 

 
Program: 
 
Kl. 07.45    Afgang Rema1000, Lemvig 
Kl. 08.15    Afgang Struer Energi Park  
                        Pause undervejs med buskaffe og et smurt rundstykke. 
Kl.10.00-12.00 Besøg på Landbrugsmuseet Skaregård (med guide).  
Kl.12.30    Middag på Gullerup Kro (Stegte ål / wienersnitzel). 
Kl.14.00-16.00 Turen går videre ad små veje på den vestlige side af Mors 
                         Guiden stiger på bussen efter middagen og er med os i 2 timer. 
                         Buskaffe i forbindelse med en pause på hjemturen 
Ca.kl.18.00     Hjemme i Struer. 
Ca.kl.18.30     Hjemme i Lemvig.    
 
Egenbetaling er 300 kr for medlemmer/ægtefæller/samlever og 400 for øvrige. 
Ingen MobilePay, husk kontanter 
 
Ved tilmeldingen vælger man mellem de 2 menuer: stegte ål og wienersnitzel 
 
Tilmeldingen er bindende, sidste frist for tilmelding er 10.08. 

Afmelding er senest 12.08. 
 
Tilmelding senest fredagen før til:  
 
Ingrid Christensen 
24227893 
ic14@mail.dk 
 
Verner Berg 
21783759  
vernerberg@msn.com   
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”Kør-selv-tur”, Torsdag den 22. september 2022, kl. 13.30 
 
Museet for religiøs Kunst, Lemvig.  Rundvisning af en særudstilling med  
Esben Hanefelt Kristensen, temaet er ”Og der blev lys”. 
 

   
 
En særudstilling med den danske kunstner og forfatter Esben Hanefelt 
Kristensen (f. 1952). Han ønsker med sine værker, at sende et positivt budskab 
om ikke mindre end alt, hvad der befinder sig mellem himmel og jord. Det er 
livets lys og skaberværkets mangfoldighed, som udfolder sig i et mylder af 
blomster, dyr og farver. 
 
Efter rundvisningen i særudstillingen er der kaffe og æblekage. 
 
Pris: 75 kr. for medlemmer/ægtefælle/samlever.   
Pris: 100 kr. for øvrige. 
Ingen MobilePay, husk kontanter 
 
Tilmelding senest fredagen før arrangementet til: 
 
Ingrid Christensen 
24227893 
ic14@mail.dk 
 
 
Verner Berg 
21783759  
vernerberg@msn.com   
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Torsdag den 27. oktober 2022, kl 19.00 
Ost og rødvins-aften i Struer 
 

              
 
 
Traditionen tro skal vi igen hygge os med ost og rødvin samt kaffe.  
Det obligatoriske bankospil, med de sædvanlige flotte præmier  
springer vi heller ikke over. 
 
 

                    
            
 

Bemærk: Pladerne koster 10 kr/stk 
 
 
Pris: 100 kr. for medlemmer/ægtefælle/samlever 
125 kr. for øvrige. 
Ingen MobilePay, husk kontanter 
 
Tilmelding senest fredagen før til: 
 
Ingrid Christensen 
24227893 
ic14@mail.dk 

 
Verner Berg    
21783759 
vernerberg@msn.com 
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Torsdag den 10. november 2022, kl. 14.00 
 
Et foredrag med Christian Boll + konen Dorit. 

 
 
Christian Boll bor nu i Sønderjylland, men har ejet ”Handbjerg Hovgård”. 
Christian vil fortælle om sit liv som menneske, samt også om sine 
mange rejser rundt i verden, mest på egen hånd sammen med konen Dorit. 
Men også om at miste, på grund af uheldige og triste ting i familien, og  
hvordan han og familien kom videre, og genfandt livsglæden. 
foredraget deles op i en time før kaffen og ca en time efter. 
 
Der vil blive serveret kaffe og kage i pausen. 
  
Pris kr. 60,00 for medlemmer/ægtefælle/samlever  
Pris kr. 80,00 for øvrige 
Ingen MobilePay, husk kontanter 
 
Tilmelding senest fredagen før arrangementet til: 
 
Ingrid Christensen 
24227893 
ic14@mail.dk 
 
 
Verner Berg 
21783759  
vernerberg@msn.com 
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Julefrokost 
Torsdag den 01. december 2022, kl. 13.00 
på Cafe og Restaurant Værftet. 
 
Igen i år vil vi hygge os på værftet. 
Der serveres en lækkes traditionel julefrokost incl. en genstand. 
 
Julesangene og det amerikanske lotteri med udlodning af pakker,  
vil I ikke blive snydt for. 
 

 

Prisen er for medlemmer, ægtefæller/samlever er 250 kr. 

Ikke medlemmer bedes medbringe en gave til min. 50 kr 
Ingen MobilePay, husk kontanter  

Tilmeldingen er bindende, sidste frist for tilmelding er 25.11. 

Afmelding er senest 27.11. 
 
 
 
Tilmelding senest fredagen før arrangementet til:  

 
Ingrid Christensen 
24227893 
ic14@mail.dk 

 
Verner Berg    
21783759 
vernerberg@msn.com 
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Der kan arrangeres samkørsel fra Lemvig, det er gratis. 
 
Med venlig hilsen 

 
 

HK- Seniorklubben 
Struer – Lemvig 
 
 
 
BESTYRELSEN: 

 
Tlf: / mobil                 

 
E-mail 

Formand Verner Berg 21 78 37 59 vernerberg@msn.com 
Næstformand Ingrid 

Christensen 
24 22 78 93 ic14@mail.dk 

Kasserer Jens Ole 
Jespersen 

 
60 83 02 35 

jensole7600@hotmail. 
com 

Sekretær Kirsten 
Kanstrup 

97 83 47 08 
51 34 00 87 

kanstrup.kirsten@ 
gmail.com 

Bestyr.medl. Else Marie 
Knudsen 

21 95 01 28 
 

emk@ 
altiboxmail.dk 

1. suppleant Lis Stokholm 20 22 56 90 jjslm@mail.tele.dk 
2. suppleant Bente Kruse 21 26 80 10 havnealle31@gmail.com 
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