
Tirsdag d. 08. februar kl. 13.00 hos Metal, Holmegårdsvej 2,  
Ringkøbing: Generalforsamling i henhold til foreningens love 
Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 7 dage forud for 
Generalforsamlingen. 
Det er her, du kan give din mening til kende, stille forslag m.m. samt være med 
til at vælge formand og bestyrelsesmedlemmer. – Kom og vær med! 
Mødet, som alene er for medlemmer, starter kl. 13.00 med smørrebrød og en øl eller vand, 
som er gratis. 
Vi spiller banko om fine gevinster til de fremmødte. 
Man sørger selv for transport. 
Tilmelding senest tirsdag den 1.februar 
 
 
Tirsdag d. 8. marts kl. 13.30 hos Metal, Holmegårdsvej 2, 
Ringkøbing: Foredrag v/Henning Frandsen  
Henning Frandsen er historiker, foredragsholder og journalist. 
Dagens foredrag er: Deporteret til Sprogø og Livø: Fra 1911 til1961 husede Livø i 
Limfjorden en øanstalt for såkaldt antisociale og kriminelle åndssvage mænd og fra 1923 til 
1961 risikerede ”sexuelt løsagtige åndsvage, unge piger og kvinder” at havne på Sprogø. 
Foredraget dykker ned i udvalgte mænd og kvinders historie og navnlig om deres ophold, 
og sætter det ind i en historisk ramme med omtale af bl.a. darwinisme, degenerationsteori, 
racehygiejne og medlidenhedsdrab. Foredraget indeholder en række hidtil ikke 
offentliggjorte billeder, som Henning har fået stillet rådighed af en kvinde, som voksede op 
på Livø – og hvis forældre og bedsteforældre arbejdede på Livø. 
 
Prisen inkl. kaffe er 50,- kr. for medlemmer og 70,- kr. for ægtefæller/samboende. 
Man sørger selv for transport 
Tilmelding senest tirsdag den 1. marts 

 
 
 
 

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. 19. april kl. 13.30: Den Grønne Korridor med 
Vandhaverne i Skjern  
Vandhaverne er det sjette byrum i Den Grønne Korridor og er et rekreativt område, der 
er klimatilpasset og æstetisk på en og samme gang og indviet i sept. 2020 . 
Der er rundviser med til at fortælle om projektet. 
Vi mødes kl. 13.30 på parkeringspladsen ved Grønningen 21 i Skjern. 
 
Man sørger selv for transport. 
Prisen inkl. kaffe er 50,- kr. for medlemmer og 70,- kr. for ægtefæller/samboende. 
Vi drikker kaffe i Kulturcentret, Ranunkelvej 1, Skjern 
Tilmelding senest tirsdag d. 12. april 
 
 
Tirsdag d. 10. maj kl. 13.30: Hangards Have Fasterlundvej 15, 
Skjern 
Hangaards Have er anlagt i tiden 1986 til d.d. Det er havedesigner Anna Hangaard der har 
stået for den overordnede planlægning, og haven er bygget op over tanker og ideer om, 
hvordan man kan anlægge en have, hvor farvesammensætningerne er harmoniske, hvor 
plantevalget er unikt og hvor haven alligevel er let at holde. 
I løbet af et år er der tusindvis af pragtfulde øjeblikke i haven. Sjældne træer og buske 
blomstrer i sommerens løb, roser i hundredvis, løgplanter i tusindvis. 
 
Prisen inkl. kaffe er 50,-kr. for medlemmer og 70,-kr. for ægtefæller/samboende. 
Man sørger selv for transport. 
Tilmelding senest tirsdag den 3. maj 
 
 
 
Tirsdag d. 14. juni: Udflugt 
 
Endeligt program udsendes senere, men reserver allerede nu datoen! 
 
 
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 kr. 30,- 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. 
 
 
 
 

 

PROGRAM 
1. halvår 2022 
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