
 

 
 
 
HUSK: Tilmelding og afbud af hensyn til borddækning og  
køb af brød på vores klubmodul:  

 
hksenior.dk eller mail: tilmeld@hksenior.dk  

(husk medlemsnummer)  
 

Evt. til formand Kai Bent Nielsen tlf. 61683564 – gerne SMS 
eller på mail: kai8800@gmail.com 

  
Med venlig hilsen og på gensyn 

Bestyrelsen for HK Seniorklub Viborg 
Kai - Birthe – Jørgen – Nanny - Anni – Doris og Hanne 

  
HUSK altid medlemskort til møderne 

 
 
Betaling til d. 21/9 musik og spisning:  
 

Arbejdernes Landsbank Reg.nr 5350 kontonr 0511979  

eller 

MobilePay 401817 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIORKLUBBEN VIBORG 
 

 
 

AKTIVITETER Efterår 2022 
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Seniorklubbens Efterårsprogram 2022  

 
3-dages tur til Malmø-Lund-København 
Tirsdag 13/9 til og med onsdag 15/9  

Se særskilt program udsendt 22/6 
Sidste tilmeldingsfrist d.  22/7 

 
Onsdag d. 21. september kl. 18  

Vi starter efterårsprogrammet med musik og spisning 
Morten Vindberg underholder med musik, 

snak og quiz under temaet Beatles og mig 
Vi spiser kl. 18 – Pris kr. 50,00  

Tilmelding senest 14. september  
 
Onsdag d. 28. september kl. 13 

Vandretur De 5 Hald’er med fortælling af museumsinspektør 
Jesper Hjermind. Deltagerantal max 50. Mødested kl. 13 på 

den store P-plads bag ved Naturskolen ved Hald Hovedgård. 
Fælles kaffe ca. 15.30 i HK-huset på Vestervangsvej 6  
Tilmelding senest d. 21. september  
 

Onsdag den 28. september kl. 14 
Klubhygge i HK-huset for alle os andre – al 

underholdning er velkommen, ellers bare 
en god snak/sang, et spil kort eller lign. 

Fælles kaffe med Hald deltagerne ca. 15.30 
Tilmelding senest d.21. september  

 
Onsdag den 5. oktober kl. 14 
Ingrid Brammer – Kembujeh School Friends  

Ingrid fortæller om den frivillige organisation 
Kembujeh School Friends, som er en privat 

organisation med det formål at hjælpe børn af 
fattige forældre i Gambia med en uddannelse 

- Hjælp til selvhjælp 
Tilmelding senest den 28. september 
 
 

Onsdag den 12. oktober kl. 14 

Erik Albrechtsen 

En personlig fortælling fra Amazonas, hvor Erik har 
arbejdet med bæredygtigt skovbrug i mange år, og 

vigtigheden af de subtropiske skove for vores klima. 
Tilmelding senest den 5. oktober. 
 

Onsdag den 19. oktober - Efterårsferie – Intet møde  
 

Onsdag d. 26. oktober kl. 14 
Ost og Rødvin 

Tilmelding senest d. 19. oktober 
 

Onsdag den 2. november kl. 14 
Familieretsadvokaterne Guldbrøn og Rahbek  

Er det nu de personer, vi ønsker, der arver os? Vi kommer 
igennem emnerne testamente, fremtidsfuldmagt 
mv og med tid til afklarende spørgsmål 

Tilmelding senest den 26. oktober 
 

Onsdag den 9. november kl. 14 
”Jule”-lotterispil 

Tilmelding senest d. 2. november 
 

Onsdag den 16. november  kl. 14 
Flemming Både 

Vi kommer igennem Bent Fabricius-Bjerre’s 
righoldige repertoire, selvfølgelig også med 

fællessang  
Tilmelding senest den 9. november 

 
Onsdag den 23. november kl. 13 

Julefrokost i ?? 
Når restauranterne er mere klar til at snakke 
julefrokoster, kommer sted og pris 

Tilmelding senest den xx. november. 


