
Seniorer i 
HK MidtVest 
Herning og Ikast-Brande kommuner 

Program for 

1. halvår 2023



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/MitID. 

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


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. Foredrag + kaffe m/brød kr. 40,00 betales ved 
indgangen. 

Tilmelding senest fredag kl. 12 før foredraget på MitHK. 

Tirsdag den 24. januar 

Tilmeld dig via dette link https://hktilmeld.dk/5233



Bent Hansen fortæller om 

tilblivelsen af Gødstrup 

Sygehus 

 

”Hvorfor nyt Regionshospital i den vestlige del af 
Region Midtjylland og hvorfor blev det Gødstrup?” 

Hør Bent Hansens forklaring om det politiske forløb, der jo til 
tider var ganske dramatisk med protester, demonstrationer og 
inddragelse af Folketing og Ministre. 

Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning 

Tid: kl. 14.00. Foredrag + kaffe m/brød kr. 40,00, betales ved 
indgangen. 

Tilmelding senest fredag kl. 12 før foredraget på MitHK.

Tirsdag den 7. februar 

Tilmeld dig via dette link https://hktilmeld.dk/5234



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. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere

3. Beretning ved formanden.

4. Regnskab ved kassereren.

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

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

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

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

9. Valg af 1 revisor. Orla Bredgaard modtager genvalg.

10. Valg af 1 revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Tirsdag den 21. februar 

Tilmeld dig via dette link https://hktilmeld.dk/5235



 

Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning. 

Tid: Kl. 14,00. Foredrag + kaffe m/brød kr. 40,00, betales ved 
indgangen. 

Tilmelding på MitHK senest fredag kl. 12 før arrangementet. 

Tirsdag den 7. marts 

Tilmeld dig via dette link https://hktilmeld.dk/5236



Rosa uden filter 
Foredrag med humor, nærvær og tyngde af Rosa Kildahl fra 
”Den store bagedyst” 

 

Tag ikke livet for tungt – du slipper alligevel ikke! 
Et af Rosas mange udsagn. 
Mød Rosa uden filter i et foredrag, der handler om at bevare 
sindet åbent, og holde fast i evnen til at glædes over både store 
og små ting i hverdagen. Det smitter at være positiv, og Rosas 
udfordringer i livet har ført hende på nye veje og lukket op for 
nye muligheder. 
Rosa fortæller om pludselig at miste sin mand, at finde sine 
rødder på Grønland, bage sig ind i danskernes hjerter og blive 
landskendt og meget mere. 

Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning 

Tid: kl. 14.00. Foredrag + kaffe m/brød kr. 40,00 betales ved 
indgangen. 

Tilmelding senest fredag kl. 12 før foredraget på MitHK. 

Tirsdag den 21. marts 

Tilmeld dig via dette link https://hktilmeld.dk/5237



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 50 kr., ekstra plader 20 kr. 

Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning 

Tid: Kl. 14.00. Kaffe m/brød kr.40,00 betales ved indgangen. 

Tilmelding senest fredag kl. 12 før mødet på MitHK 

 

 
Tirsdag den 18. april 

Tilmeld dig via dette link https://hktilmeld.dk/5238



Humor i tilværelsen 
Foredrag med forfatter, maler m.m. Ejvind Nielsen, som vil 
dele sin viden om livet og mennesker. 

 

Foredraget, han vil holde, handler om humor og livsglæde som 
fundament og gennemslagskraft i tilværelsen. 

Overvejelser over livet, og hvad der har betydning for, at 
livsglæden og det livsbekræftende får plads i hverdagen. 
Samtidig er det – med mange eksempler – et muntert opgør 
med stilstand, brokkeri, magelighed og pessimisme.  

Der er både sjæl, ærlighed og dybde i Ejvind Nielsens 
fortælling, men livsglæden er i højsædet. 

Sted: HK MidtVest, Vestergade 43, 7400 Herning 

Tid: kl. 14.00. Foredrag + kaffe m/brød kr. 40,00 betales ved 
indgangen. 

Tilmelding senest fredag kl. 12 før foredraget på MitHK. 

Tirsdag den 9. maj 

Tilmeld dig via dette link https://hktilmeld.dk/5239



Kongsdal Have og  
H.C.Andersens Museum 
En dejlig dagtur til Fyn, hvor vi besøger Kongsdal Have og H.C. Andersens 
nye Museum. 

Afgang: kl. 8.45 fra Ikast ved Netto, Eli Christensensvej 
kl. 9.00 fra Markedspladsen, Herning 

Vi kører mod Fyn, med pause undervejs til morgenkaffe og smurt rundstykke. 
Dagens første besøg er Kongsdal Have, som er en af Danmarks smukkeste 
haver. Den 20.000 kvm. store have er beliggende i smukt kuperet terræn. Her 
er de smukkeste træer og buske, blomstrende åkander, roser og 
rhododendron, vi nyder også vores frokostpakker her. 

Efter rundvisningen er der tid i Parken og mulighed for at spise vores 
frokostpakke. I den historiske slotspark skal vi opleve Danmarks største og 
ældste Tulipanfestival. 

Efter et fantastisk besøg i haven kører vi til Odense, hvor vi skal besøge det 
nye H. C. Andersen Museum. 
Vi starter med en intro 
til museet, inden vi på 
egen hånd tager på 
rundtur, hvor vi vil få 
indblik i Andersens 
romantiserede barn-
dom, om hans uforløste 
kærlighedsliv, om kon-
stant at være på vej i 
forsøget på at finde sin 
plads i livet, stikke af, 
slippe væk og finde 
hjem. 
Eventyrene er 
velkendte, men opfører sig ikke helt som vi husker dem, når de besøgende 
selv må udleve dem: Når det er deres egen skygge, der begynder at leve sit 
eget liv, når de er kejseren i Kejserens nye Klæder, eller de selv skal finde 
modet til at åbne dørene til hundene i Fyrtøjet. 
Efter et hyggeligt ophold køres retur mod Herning. På hjemturen holder vi ind 
på Uldum Kro og nyder en 2-retters menu. Vi forventer at være hjemme midt 
på aftenen. 

Tilmelding til udflugten sker på MitHK senest den 02.05.2023. 
Betaling på bankkto. 5383 0243023, 
Mobilpay 46181 med angivelse af navn eller kontant ved vore møder. 

Pris medlem kr. 600,-  Samlever/ægtefælle kr. 700,- 

Tirsdag den 23. maj 

Tilmeld dig via dette link https://hktilmeld.dk/5240
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