Seniorer i
HK MidtVest
Herning og Ikast-Brande kommuner

Program for
2. halvår 2022

Bestyrelsen i HK MidtVest Seniorer
Formand
Birgit H. Nielsen
Ravelsvej 5
7400 Herning
Mobil 30 32 34 50
birgithn@webspeed.dk

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

Bestyrelsesmedlem
Lene Anker
Leharsvej 15
7400 Herning
Mobil 20 53 12 19
leneanker@hotmail.com

1. suppleant
Anne Liss Klüver
Gudenåvej 80
7400 Herning
Mobil 20 32 51 62

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

2. suppleant
Gitte Knakkegaard
Nørretorp 114, Gjellerup
7400 Herning
Mobil 61 68 80 95
gitte@2valentin.dk

annelissogfinn@hotmail.com

suppleant
Har du spørgsmål vedr. arrangementerne, så
Finn Rasmussen
kontakt:
Thit
Jensens Vej 67
formand
7430
Ikast Birgit Hesselvig Nielsen,
32 15
34 50
Tlf.tlf.
97 30
15 38
eller30 64 38 15
Mobil
frikast@mvb.ne
næstformand Finn Rasmussen, tlf. 30 64 38 15

t

Tilmelding

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. Brug evt. linket nederst på siden i programmet.
Evt. hjælp til tilmelding kan fås ved personlig henvendelse på HK MidtVests kontor
eller på tlf. 33 64 12 20.

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

Bemærk: onsdag den 7. og 14. september

Besøg på Regionshospitalet i
Gødstrup m/guide
Der er plads til 25 deltagere på hver dato. Tilmelding
er efter først til mølle.

Hospitalet er på i alt 148.000 kvm. Der er lagt stor vægt på
bæredygtighed, højteknologi og patientsikkerhed.
Der er 409 patient-enestuer, der giver mulighed for inddragelse
og privatliv for patienterne og deres pårørende. Hospitalet vil
være nærhospital for knap 290.000 borgere i Midt- og
Vestjylland.
Vi vil på vores rundtur indledningsvis høre om byggeriet incl.
historie og baggrund. Herefter går vi en tur rundt på hospitalet
under hensyntagen til, at det er et ibrugtaget hospital.
Man kører selv til sygehuset, og så mødes vi umiddelbart
indenfor Hovedindgangen på sygehuset.
Rundvisningen starter præcis kl. 15,30 og slutter kl. 17,30.

Adresse: Gødstrup Sygehus, Gødstrup, 7400 Herning

Tilmeld dig via dette link til d 7 september hktilmeld.dk/4847
Tilmeld dig via dette link til d 14 september hktilmeld.dk/4849

Tirsdag den 13. september

33 år som fængselsbetjent
på godt og ondt…

Vi får et indblik i, hvordan livet er i Sdr. Omme Statsfængsel,
og Lis forstår i den grad at levendegøre sin fortælling om,
hvordan hun har oplevet sin tid som ansat der.
Vi får et indgående kendskab til, hvordan hverdagen var for de
indsatte. En verden som de fleste af os ikke kender til.

Lis Vig har gennem 33 år været ansat som
fængselsbetjent.
Hun er nu gået på pension, men har gennem mere end 25 år
holdt foredrag om sit arbejde bag fængslets mure.
Hun fortæller om sin tid i kriminalforsorgen, og om sine
oplevelser blandt de indsatte på godt og ondt.

Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning.
Tid: Kl. 14.00. Foredrag + kaffe m/brød kr. 40,00, betales ved
indgangen.
Tilmelding på MitHK senest fredag kl. 12 før arrangementet.
Tilmeld dig via dette link hktilmeld.dk/4850

Tirsdag den 27. september
Danmarkshistorie i lokal
iklædning
Tidligere uddannelsesleder Peter Skovmos Nielsen fortæller
beretningen om tyskerne, der i 1940 indtog heden, og
forvandlede den til Nordeuropas største flyveplads og
flygtningelejre.

Flygtningelejrene i forbindelse med flyvepladsen var Gedhus,
Grove og straffelejren Pilhus, og de rummede tilsammen mere
end 20.000 tyske flygtninge da der var flest. Flygtningene kom
fra Østpreussen og var kvinder, børn og gamle.

Fliegerhorst Grove er Værnemagtens navn på den flyveplads,
der i dag hedder Flyvestation Karup, Nordeuropas største
militære anlæg, der i 1945 fyldte 6.000 tdr. land, og som var
indhegnet med 47 km pigtrådshegn. Til støbning af den største
bunker medgik 6 mio. sække cement.
Tilmeld dig via dette link hktilmeld.dk/4851

Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning
Tid: kl. 14.00. Foredrag, kaffe m/brød kr. 40,00, betales ved
indgangen.
Tilmelding på MitHK senest fredag kl. 12 før arrangementet.

Tirsdag den 11. oktober

Hvordan sikrer man
sit fysiske og digitale hjem
Politiassistent Kenn Hjort Sørensen og makker fortæller.
Det hele krydres med egne erfaringer og historier.

Hvad kan man selv gøre for at sikre sit hjem mod indbrud?
Hvordan sikrer man sig mod lomme- og tricktyveri?
Hvad gør man for at undgå IT-kriminalitet?
Der vil blive uddelt gode råd, men ikke den store
raketvidenskab.
Tilmeld dig via dette link hktilmeld.dk/4852

Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning
Tid: kl. 14,00. Foredrag + kaffe m/brød kr. 40,00, betales ved
indgangen.
Tilmelding på MitHK senest fredag kl. 12 før arrangementet.

Tirsdag den 25. oktober

Bag Tinghusets mure
Foredragsholder Leif Sepstrup er slægtsforsker og interesserer
sig meget om Herning og omegnens historie.

Alle fortællinger er fundet ved gennemgang af retsbøgerne, og
de omhandler personer og hændelser fra hele området. Ingen
går ram forbi i en retssal, når først uheldet er ude rammer det
alle i samfundet, uanset social status. Oftest var det dem, der
opholdt sig nederst på den sociale rangstige, der var de
hyppigste gæster i retssalen. Ikke alt var lutter idyl, dengang var
der også flere muligheder for at ”komme galt af sted”.
Mange måtte en tur i retten for at modtage deres dom, medens
andre slap med skrækken, og til de flestes overraskelse, blev
frikendt, da sikkerhedslovgivning på mange områder var en helt
anden end i nutiden.
En ting har ikke ændret sig de sidste 100 år, man skal altid sige
sandheden når man står i en retssal.
Det bliver et foredrag krydret med store og små svindlere,
upålidelige tændstikker, og om de ting, som man ikke talte om,
hvis man tilhørte det bedre borgerskab.

Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning
Foredraget ”Bag Tinghusets mure” er en række sandfærdige
fortællinger fra det gamle Hammerum Herred.
Tidsmæssigt drejer det sig om perioden 1893-1919, hvor Chr.
Siersted, som den sidste herredsfoged, regerede på Tinghuset i
Herning.
Tilmeld dig via dette link hktilmeld.dk/4853

Tid: kl. 14,00. Foredrag + kaffe m/brød kr. 40,00, betales ved
indgangen.
Tilmelding på MitHK senest fredag kl. 12 før foredraget.

Tirsdag den 8. november

Er du der, far?

Mit foredrag er ganske enkelt et forsøg på at dele de redskaber,
min familie brugte, med andre i lignende situationer.

- et medrivende, ærligt og informativt foredrag
af Kasper Friche.

Måske kan andre i samme situation lære noget? Måske kan
”systemet” lære noget?
Det gør jeg ved at være åben og konkret og ved at dele ud af
vores oplevelser – på godt og ondt. Selvom emnet er tungt, så
er foredraget fyldt med ærlighed, humor og smil.
De seneste år har givet mig et kolossalt los i sjælen, men det
har også betydet, at jeg er blevet endnu mere opmærksom på,
at det er lige nu, jeg skal elske, smile og leve.

Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning
Jeg vil fortælle om, hvordan det er at have et nært
familiemedlem med demens. En sygdom som knap 90.000
danskere lider af. Det samme gør deres familier.
Tilmeld dig via dette link hktilmeld.dk/4854

Tid: kl. 14,00. Foredrag + kaffe m/brød kr. 40,00, betales ved
indgangen.
Tilmelding på MitHK senest fredag kl. 12 før foredraget.

Tirsdag den 22. 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 50 kr., ekstra plader 20 kr. pr. stk.

Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning
Tid: Kl. 14.00. Arrangement + kaffe m.m. kr. 40,00, betales ved
indgangen.
Tilmelding på MitHK senest fredag kl. 12 før Bankospillet.
Tilmeld dig via dette link hktilmeld.dk/4855

Tirsdag den 6. Kom
december
og vær med til en god afslutning på en forrygende sæson.
Seniorklubbens store Julefrokost

Frokosten starter kl. 13.00 og slutter kl. 18.00
Deltagerbetaling:

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

Kr. 250,- for medlemmer,
Kr. 300,- for ægtefælle/samlever

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 med indslag, er de velkomne.
Tilmeld dig via dette link hktilmeld.dk/4856

Tilmelding på MitHK skal ske senest 22. november.
Betaling på kt. 53830243023 eller
Mobilpay 46181 med angivelse af navn.
Evt. afbud skal ske senest 7 dage før julefrokosten.

