
Tirsdag d. 13. september kl. 13.30 på Bechs Hotel, Tarm 
Foredrag v/Jennet Kamara Søndergaard 
Jennet kommer og holder foredrag om sit liv ”Fra flygtning i Liberia til sygeplejerske i 
Danmark” og omkring foreningen ”Kvindehjælpen  Afrika” som Jennet stiftede i sommeren 
2017. Foreningens formål er især at støtte kvinder og børn i Liberia til bedre sundhed. 
Jennet flyttede til Danmark som 34 årig i 2004 på grund af den blodige borgerkrig i 
Liberia,og har været her siden og er i dag uddannet sygeplejerske. 
 
Man sørger selv for transport. 
Prisen inkl. kaffe er 50,- kr. for medlemmer og 70,- kr. for ægtefæller/samboende. 
Tilmelding senest tirsdag den 6.september  
 
 
 

Tirsdag d. 11. oktober kl. 13.30 hos Metal,Holmegårdsvej 2, 
Ringkøbing: 
Eric Øtting Andresen: ”En eftermiddag med Evert Taube” 
Eric Øtting Andresen synger og spiller en smuk buket af Evert Taubes viser og fortæller om 
den svenske nationalskjalds liv og sange, lige som der også er mulighed for fællessang af 
de mest kendte viser. Et musikalsk foredrag fuldt af saltvand, blomsterenge og skønne 
kvinder. Eric boede i sin barndom i Sverige, hvor han på det nærmeste fik Evert Taubes 
viser ind med modermælken.  
 
 
Prisen inkl. kaffe er 50,- kr. for medlemmer og 70,- kr. for ægtefæller/samboende. 
Man sørger selv for transport 
Tilmelding senest tirsdag den 4. oktober 

 
 
 

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 mm vil blive meddelt deri. 

Tirsdag d. 08. november kl. 13.30:  
Virksomhedsbesøg hos OneCollection, Vesterled 19, Ringkøbing  
Vi skal se Onecollections nye domicil på Vesterled , som blev taget i brug i maj 2022 og 
høre historien bag firmaet. 
Mændende bag One Collection, Hans Henrik Hansen og Ivan Sørensen har stor succes 
med deres møbler, især dem, der er inspireret af møbeldesigner Finn Juhl. De har stor 
kærlighed til smukke danske møbler. Firmaet startede i 1990 i en vaskekælder og er siden 
vokset til et millionforetagende. Blandt virksomhedens største opgaver er fremstillingen af al 
møblement til Finn Juhl-salen i FN-bygningen i New York i 2013. I år har de leveret møbler 
til det nye sygehus i Gødstrup. 
 
Man sørger selv for transport.  
Prisen inkl. kaffe er 50,- kr. for medlemmer og 70,- kr. for ægtefæller/samboende. 
Tilmelding senest tirsdag d. 1. november 
 
 
 
 
 
 

Tirsdag d. 06. december kl. 12.00:  
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 reservér allerede 
datoen nu ! 
 
 
 
 
 
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 35 kr.(Bemærk ny pris) for at komme med en bil. 

Samkørsel: Den, der lægger bil til får pt. kr. 3,51 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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