
 
 
 

                    
 

 
           
 

 

Program 
Forår 2022 

 
 

           
 
 
       Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter,  
       med mindre andet annonceres. 
 
 
 

          
 
        Adressen er: Skolegade 5A, 7600 Struer 
 
 

 
 
 

Side 1 
  



Lidt information fra formanden 

 
Hej alle HK seniorer 
 
Vi har hermed fornøjelsen at præsentere vort forårsprogram  
for 2022 for jer. 
Vi vil gerne være flere til disse arrangementer så tag gerne  
en tidligere kollega, en god ven eller nabo med. 
Sæt datoerne med vore arrangementer i kalenderen allerede nu. 
Tilmelding og afbud kan ske pr. telefon, mail eller SMS til: 
 
 
Ingrid Christensen 
24227893 
ic14@mail.dk 
 
 
Verner Berg 
21783759  
vernerberg@msn.com 
 
 
Vi glæder os til at se jer. 
 
 
På gensyn i 2022 
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Generalforsamling i Struer den 17. februar 2022 

Torsdag den 17. februar kl. 11.00 er der Generalforsamling i klubben.  
Efter generalforsamlingen er der smørrebrød 
Traditionen tro skal vi også spille Banko, 3 plader for 20 kr. 
Selvfølgelig skal vi også have kaffe /the og småkage. 
  
Dagsorden: På valg er: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Bestyrelsens beretning 
    ved formanden 
4. Regnskab v. kassereren 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Eventuelt 

a. 
b. 
c.. 

Formand: 
Medlem:  

Verner Berg 
Kirsten Kanstrup  

Valg af 2 suppleanter for 1 år: 
a. 1. suppleant: Lis Stokholm 
b. 2. suppleant: Bente Kruse 
Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år: 
a. 1.bilagskontrollant: Else Berg 
b. 2.bilagskontrollant: Birthe Pedersen 

        
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 03.02.2022.  
Valgte suppleanter deltager i bestyrelsesmøder. 
 
 

                         
 
 
Ikke medlemmer skal betale 50 kr. 
 
Tilmelding senest fredagen før generalforsamlingen til: 
 
 
Ingrid Christensen 
24227893 
ic14@mail.dk 
 
 
Verner Berg 
21783759  
vernerberg@msn.com 
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Torsdag den 10. marts 2022, kl. 14.00 

Foredrag ved Skipper Toke Aagaard, fra Marilyn Anne  
 
På skonnerten Marilyn Anne er de unge mennesker med i alt arbejde ombord. 
Det være sig rengøring, madlavning og bagning samt skolearbejde med lektier m.m. 

 
 
Marilyn Anne er en smuk tre-mastet skonnert bygget i Marstal i 1919. 
Skibet har en lang historie som fragtskib, men blev i 1979 til 1985, restaureret og 
ombygget til sin nuværende formål, en alternativ skole for 9. – 10. klasses elever,  
der har brug for andre udfordringer og en anden skoleform end folkeskolen. 
Der er plads til 14 elever og en 4 mands besætning. 
 
Efter foredraget kaffe og kage. 
 
Pris: 25 kr. for medlemmer/ægtefælle/samlever.   
Pris: 50 kr. for øvrige. 
 
Tilmelding senest fredagen før arrangementet til: 
 
Ingrid Christensen 
24227893 
ic14@mail.dk 
 
 
Verner Berg 
21783759  
vernerberg@msn.com 
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Torsdag den 21. april 2022, kl. 19.00 
Countrymusik med Ole Lindskov 
 

 
 
En hyggelig aften i selskab med Danmarks ”grand ol’ man” indenfor countrymusik. 
Ole lindskov er efter ca. 55 år med forskellige bands på landevejen uden bands. 
Bevæbnet med et par guitarer, et mindre anlæg, hele bandet rullet sammen og stoppet  
i en box, alt sammen behørigt styret med hård hånd af Oles gamle ven, og mangeårige 
lys - og lydmand ”Mr. Jones”, John Knudsen. 
Spilletiden er 2 x 45 min. 
 
Øl, vand og snacks serveres i pausen. 
 
Pris kr. 50,00 for medlemmer/ægtefælle/samlever  
Pris kr. 75,00 for øvrige 
 
Tilmelding senest fredagen før arrangementet til: 
 
Ingrid Christensen 
24227893 
ic14@mail.dk 
 
 
Verner Berg 
21783759  
vernerberg@msn.com 
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Torsdag den 19. maj 2022, kl. 14.00  
Fra forberedelse til forlis af Titanic ved Bjørn Henrik Stampe 

 
 
Bjørn Henrik Stampe - en ægte Titanic – kender, vil fortælle historien om det 
storslåede luksusskibs skæbnesvangre jomfrufærd, under titlen 
”Titanic: Fra forberedelse til forlis”. 
Han fortæller også blandt andet om de 13 danskere, der rejste med skibet, som 
sank i havet natten til d. 15. april. Særlig fokuserer han på Jacob Milling, der 
sendte en række telegrammer fra Titanic, samt den eneste overlevende dansker, 
Karla Jensen, som kom med en af de sidste redningsbåde, før skibet sank. 
 
Der er naturligvis kaffe i pausen. 
 
25 kr. for medlemmer/ægtefælle/sambo 
50 kr. for øvrige 
 
Tilmelding senest fredagen før arrangementet til: 
 
Ingrid Christensen 
24227893 
ic14@mail.dk 
 
Verner Berg 
21783759  
vernerberg@msn.com                                                                                            
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½-dagstur til Søby Brunkulslejre, torsdag den 09. juni 2022  
En eftermiddagstur til Søby Brunkulslejre med bus. 
 

 
 
Her vil vi få en spændende rundvisning på 2 timer, af en lokal guide. 
Vi besøger de små huse og kigger på de primitive redskaber de brugte. 
Så er det vist tid til kaffen, og derefter kan man gå over i mindelunden, 
hvor over 57 mindesten vidner om, at Brunkulslejerne var en farlig arbejdsplads. 
 
Program: 
Kl. 11.30 fra Rema 1000, Lemvig 
Kl. 11.50 fra Struer Energi Park 
Hjemme igen:  
Kl ca. 17.30 Struer Energi Park 
Kl. ca. 18.00 Rema 1000, Lemvig 
  
Pris: 100 kr. for medlemmer/ægtefælle/samlever. 
Pris: 150 kr. for øvrige. 

 
Tilmelding er bindende, sidste tilmelding er den 04. juni 2022, 
afmelding er senest den 06. juni 2022 
 
 
Ingrid Christensen 
24227893 
ic14@mail.dk 
 
Verner Berg 
21783759  
vernerberg@msn.com                                                                                                           
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Adressen er: Skolegade 5A, 7600 Struer 
 
 
HK- Seniorklubben Struer – Lemvig, 1.ste halvår af 2022 
 
 
BESTYRELSEN: 

 
Tlf: / mobil                 

 
E-mail 

Formand Verner Berg  
21 78 37 59  

vernerberg@msn.com 

Næstformand Ingrid 
Christensen 

 
24 22 78 93 

lc14@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 havnealle@gmail.com 
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