
 

Velkommen til forårssæsonen 2023 i HK" s Seniorklub. 

Alle efterlønsmodtagere og pensionister med ledsager 

er velkommen. Klubben mødes i 3F"s lokaler 

Havnen 14 - 7900 Nykøbing Mors 

Lige uger mandag – Ulige uger onsdag. 

Vi har forskellige aktiviteter og socialt samvær.  

Kom og træf nye mennesker eller gamle kollegaer. 

 

           Program for 1. halvår 2023 
---------------------------------------------------------------------- 

Onsdag, den 4. januar - klokken 14.00  

Medlemsmøde med fælles kaffebord. 

---------------------------------------------------------------------- 

Mandag, den 9. januar – klokken 13.00 

Nytårsfest i H.K." s lokaler med middag. 

Pris pr. medlem kr. 70,00 – ledsager kr. 130,00 

Tilmelding senest, den 4. januar – tlf. 97 72 47 99 

---------------------------------------------------------------------  

Onsdag, den 18. januar – klokken 14.00 

Medlemsmøde med fælles kaffebord. 

---------------------------------------------------------------------- 

Mandag, den 23. januar – klokken 14.00 

Medlemsmøde med fælles kaffebord 

---------------------------------------------------------------------- 

Onsdag, den 1. februar – klokken 14.00 

Medlemsmøde med fælles kaffebord inkl. 2 stk. smørrebrød 

og efterfølgende Generalforsamling.  

 Dagsorden vil være fremlagt 14 dage før, og kan afhentes på 

 H.K.s kontor. 

Tilmelding senest den 23. januar - tlf. 97 72 47 99 

--------------------------------------------------------------------- 

Mandag, den 6. februar - Klokken 14,00 

Medlemsmøde med fælles kaffebord. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

Onsdag, den 15. februar - klokken 14.00 

Intet møde Vinterferie 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

______________________________________________________

Mandag, den 20. februar – klokken 13.00  

Månedens fælles spisning. 

Pris pr. medlem kr. 60,00 – ledsager kr. 70,00 

Tilmelding senest den 15. februar – tlf. 97 72 47 99 

_______________________________________________________ 

Onsdag, den 1. marts – kl. 14.00 

Nostalgi - Nostalgi 
Da vi lige har haft 40 års jubilæum, synes vi, det kunne være en god 

ide, at se lidt billeder fra klubbens historie. Så vi bruger lige en ½ 

time på at se billeder fra fordums dage. 

Vi glæder os - Vel mødt 

_______________________________________________________ 

 

Mandag den 6. marts klokken 14.00  

 Medlemsmøde med fælles kaffebord. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Onsdag, den 15. marts – klokken 14.00 

Medlemsmøde med fælles kaffebord. 

__________________________________________________   

Mandag, den 20. marts – klokken 14.00 

Vi får besøg af. Anders Have Dueholm Museum 

Han vil fortælle lidt om Jernstøberiets Historie 

Det bliver spændende - Vel mødt 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Onsdag den 29. marts - Klokken 14,00 

Medlemsmøde med fælles kaffebord. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Mandag, den 3. april klokken 13,00  

Forårsafslutning 

Vi får lidt godt at spise. 

Måske har bestyrelsen en lille overraskelse. 

Pris pr. medl. Kr. 70,00 - ledsager Kr. 130,00 

Tilmelding senest den 29. marts – tlf. 97 72 47 99 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vi holder herefter sommerferie. 

 

                                 Bemærk 

Sidste tilmeldingsfrist er mandag og onsdag i ugen før 

arrangementet. 

Der er ingen tilmeldingspligt til medlemsmøderne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                     

 

 
 

    

   Program             

1. Halvår 2023 

 
Formand..:                             Viggo Pedersen tlf. 97 72 47 99 

Næstformand.: Paula Christensen         tlf. 21 42 80 29 
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Bestyrelsesmedlemmer.:        Hanne Odgård              tlf. 97 72 49 6o 

                                                Suppleant                     Linda Hansen 


