
 

Onsdag, den 31. maj: Forårsudflugt til Thy - 
Landet mellem Fjord og Hav. 
Turen er tilrettelagt, så ALLE – også gangbesværede - kan deltage. 
Særskilt invitation sendes ud primo februar. 
 

 
 
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. 
 
MobilePay 401817 

eller 

Arbejdernes Landsbank Reg.nr 5350 kontonr. 0511979  
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Seniorklubbens Forårsprogram 2023 
 
 
Onsdag, den 18. januar kl. 14.00 

Nytårskur med Ost og Rødvin/øl/vand 
En hyggeeftermiddag, hvor der er tid til snak efter 
vores mødepause 
Tilmelding senest tirsdag den 10. januar 
 
Onsdag, den 25. januar kl. 14.00 

Peder Korshøj fortæller om sin opvækst 
og sit 41 års virke i det danske forsvar 
 
 
Onsdag, den 1. februar kl. 14.00 
Peter ”Spillemand” Thomsen 
En farverig og festlig buket over temaet: 
den store kjærlighed: ”A tow hende mæ 
æ mellemst inwalidepension” 
 
 
Onsdag, den 8. februar kl. 14.00 
Roma Brendstrup og Birte Jensen  
Giver os et indblik i arbejdet  
i Viborg Ældreråd 
 
 
 
 
 
 
 
Uge 7 – Vinterferie  – Intet møde. 
 
22. februar kl. 13.00 Generalforsamling 
Tilmelding senest onsdag den 8. februar af hensyn til bestilling 
af smørrebrød 

 
Onsdag, den 1. marts kl. 14.00 
Lone Hansen ”Vejen til mine rødder 
 – jeg er min mors hemmelighed”. 
Lone kommer og fortæller med udgangspunkt  
i sit eget liv om et af besættelsestidens tabu- 
emner: Tyskerbørn  
 
Onsdag, den 8. marts kl. 14.00 
Keld Kortermann Sterlø 
Hvem husker ikke Osvald Helmuth, Liva Weel, 
Hans W. Petersen, Christian Gottschalch, Ludvig 
Brandstrup og mange flere. Her får du viserne i 
Kelds fortolkninger og krydret med sjove 
historier og anekdoter 
 
 
Onsdag, den 15. marts kl. 14.00 
Kommer senere 
 
Onsdag, den 22. marts kl. 14.00 
Klubhygge med kaffe og de 3 S’r: Snak/sang/spil  
Fælles kaffebord med byvandrerne ca. 15.15 
 
Onsdag, den 22. marts kl. 14.00 
Alternativ byvandring i Viborg –  
Mødested Lundvej 8, Viborg. En guided tur i 
Viborg Miniby. max 40 personer ca 1 time. 
Fælles kaffebord på Vestervangsvej ca 15.15 
 
 
Onsdag, den 29. marts kl. 14.00 
Ivar Brændgaard 
Et levet liv set i bakspejlet – krydret med  
oplevelser og pudsigheder fra roehakker 
over sprogofficer til højskoleforstander 
og senere TV-direktør, pensionist 
og endelig sognepræst 


