
Seniorer i 
HK MidtVest 
Herning og Ikast-Brande kommuner 

Program for 

1. halvår 2022



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 forårets arrangementer sker ved at logge ind på MitHK, enten med personlig kode eller med 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 henvendelse på HK MidtVests kontor 

enten personligt eller telefonisk på 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 seniorklubbernes aktuelle programmer på www.hk.dk/midtvest 

Tilmelding 

http://www.hk.dk/midtvest


hhhhh 

Jeg måtte blive blind for at 
kunne se! 

Tidligere blikkenslager, nu coach og psykoterapeut, 
Kim Lerager, Skjern. 

 

Kim fortæller om de pinsler han måtte igennem fra sin 
barndom op i sit voksenliv, og som bevirkede han blev 
total blind.  
Efter 3 år kom Kims syn af uforklarlige årsager tilbage. 

Kims nedtur var meget stor. Det samme blev opturen. 
Blind og forladt blev han reddet, og så kom lyset 
tilbage. 

Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning. 

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

Tilmelding senest fredag kl. 12 før foredraget på MitHK. 

Tilmeld dig via dette link - hktilmeld.dk/4525

Tirsdag den 25. januar 

https://hktilmeld.dk/4525


Hvad sker der, 

når man ringer 112..? 
Foredrag med Maren Tarpgaard, overlæge og leder 
af akutlægebilen i Lemvig og læge ved 
akutlægehelikopteren. 

 

Hvilke resourcer råder præhospitalet over (ambulancer, 
lægebil, helikopter) og hvilke kompetencer har de? 

Maren Tarpgaard vil med dagens foredrag give os et indblik i 
forløbet fra der ringes 112, og til patienten er på hospitalet. 

Hvordan er præhospitalet opbygget og hvem arbejder på 
vagtcentralen? Hvem arbejder i de teams, der betjener 
ambulance, lægebil og helikopter? 

Maren vil desuden fortælle en del omkring hverdagen på 
akutlægebilen og akutlægehelikopteren, hvor hun selv arbejder 
– og om, hvordan hun og det øvrige team bliver sendt ud til 
patienterne, hvilke patienter de ser, og hvordan de tackler at 
agere i et miljø, der går fra kedsomhed til kaos på 10 sekunder.

Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning 

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

Tilmelding senest fredag kl. 12 før foredraget på MitHK.

Tilmeld dig via dette link - hktilmeld.dk/4530

Tirsdag den 8. februar 

https://hktilmeld.dk/4530


Generalforsamling 

i Seniorklubben 

Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning 

Tid: Kl. 14,00 

Efter generalforsamlingen serveres pr. pers. 2 stk. smørrebrød 

med 1 øl/vand, 1 snaps og kaffe. 

Kun medlemmer har adgang. 

Tilmelding på MitHK senest fredag kl. 12 før mødet. 

Tilmeld dig via dette link - hktilmeld.dk/4528

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.

2. Beretning ved formanden.

3. Regnskab ved kassereren.

4. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest
7 dage før generalforsamlingen.

5. Valg af formand, på valg er
Birgit Hesselvig Nielsen (modtager genvalg) 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er
Elin Christensen (modtager genvalg) 
Finn Rasmussen (modtager genvalg) 

7. Valg af 2 suppleanter
Anne Liss Klüver (modtager genvalg) 
Gitte Knakkegaard (modtager genvalg) 

8. Valg af 1 revisor.

9. Valg af 1
revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Tirsdag den 22. februar 

https://hktilmeld.dk/4528


Blandt hjemløse og andet 
godtfolk 
Foredrag med tidligere forstander 
Martin Bach Ottosen 

 

Martin Bach Ottosen er uddannet maskinarbejder og 
lærer. 
Han har tidligere været forstander, forvaltningschef, 
forbundssekretær i FDF og meget andet. 
Nu er han travl pensionist. 

Martin fortæller muntre og alvorlige fortællinger om 
sine 10 år som viceforstander på Møldrup 
Optagelseshjem ved Vildbjerg blandt hjemmets 120 
hjemløse beboere. 

Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning 

Tid: Kl. 14,00. Kaffe m/brød kr. 25,00, betales ved indgangen. 

Tilmelding senest fredag kl. 12 før foredraget på MitHK. 

Tilmeld dig via dette link - hktilmeld.dk/4524

Tirsdag den 8. marts 

https://hktilmeld.dk/4524


Forårsbanko 
Vi hygger os med bankospil. Fine præmier på såvel 1 række 
som pladen fuld. – I pausen skal vi selvfølgelig have kaffe og 
kage. 

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

Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning 

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

Tilmelding senest fredag kl. 12 før mødet på MitHK 

Tilmeld dig via dette link - hktilmeld.dk/4529

 
Tirsdag den 22. marts 

https://hktilmeld.dk/4529


Er der noget at grine af 
når vi bliver gamle..? 
Foredrag med Anders Bonde, som er præst på landet, provst 
og bonde. 

 

Med udgangspunkt i et møde med mennesker, der er nået til en 
af de ældste klasser i livets skole, giver han et muntert indblik i 
livets efterår. 
Ofte kan det være et liv på trods, men selv her kan 
alderdommen vise sig at være en udfordring, der giver mening 
og livskvalitet. Og her spiller en god gang lune og varm latter en 
ikke ringe rolle. 
Anders Bonde er præst på landet, provst og bonde. 
Landbokulturen er hans inspirationskilde. Her er der netop 
tradition for at tillægge livserfaringen stor betydning. 

Anders er kendt som en meget humoristisk og munter mand. 
Det er aldrig kedeligt at være i selskab med ham. 

Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning 

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

Tilmelding senest fredag kl. 12 før foredraget på MitHK.  

Du kan tilmelde dig via dette link - hktilmeld.dk/4527

Tirsdag den 5. april 

https://hktilmeld.dk/4527


HK MidtVest Seniorer, Herning og Ikast-Brande 
fejrer 40 års jubilæum i år, og det skal fejres på følgende 
festlige måde i MCH. 

Program: 

Kl. 15,30 Velkomst med taler og en lille 
forfriskning. 

Pause 

Kl. 17,00 Spisning i MCH lokaler 

Kl. 18,30 Introduktion til forestillingen 

Kl. 19,30 I teatersalen: 
Franz Lehars fest af en operette. 

Man bliver fortryllet af Lehars vittige, ikoniske og udødelige 
operette, Greven af Luxembourg. 
Handlingen er det rene nonsens: En kvinde gifter sig med en 
mand, som hun ikke må se og forelsker sig bagefter i ham 
uvidende om, at de allerede er gift. Kedeligt kan man 
bestemt ikke kalde det. 

Tilmeld dig via dette link - hktilmeld.dk/4484

 

Prisen er incl. spisning, dog excl. drikkevarer. 
Begrænset antal billetter sælges efter princippet ”først til mølle” og kan 
reserveres fra den 8. januar på MitHK.  
Endelig tilmelding sker når betaling er gennemført, billetterne bliver 
udleveret ved førstkommende mødedag. 
Betaling på kt. 53830243023, på Mobilpay 46181 eller kontant ved vore 
møder, dog senest den 20. januar. 

Pris for medlemmer kr. 290,- 

Navn:_______________________________ Tlf.____________ 

Pris for ægtefælle/samlever kr. 390,- 

Navn: ______________________________________________ 

40 års JUBILÆUM den 26. april 2022 

https://hktilmeld.dk/4484
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