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Seniorklubbens bestyrelse 2022 
Formand: 
Sonja Irene Andersen, tlf. 29739719 mail: sogr@stofanet.dk 
Næstformand: 
Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 30225530 mail: ejsing.rasmussen@gmail.com 
Sekretær: 
Grethe Hansen, tlf. 61604867 mail :grethe4811@hotmail.com 
Kasserer: 
Annelise Jensen, tlf. 23712953 mail: awbjensen46@gmail.com 
Bestyrelsesmedlem: 
Ruth Nyhus, tlf. 24767416 mail: jephus@stofanet.dk 
Randi Jensen, tlf. 24471094 mail: randi.jensen@stofanet.dk 
Suppleanter:     
Grethe Hansen, tlf. 61604867mail:grethe4811@hotmail.com 
Karin Lænø, tlf. 22769482 mail:karin.laeno@gmail.com 
 
Tilmelding: 
 
Tilmelding til arrangementerne skal ske til Annelise Jensen, tlf. 23712953 
eller på mail:til Annelise: awbjensen46@gmail.com 
Efter den anførte dato for bindende tilmelding kan det ikke lade sig gøre at 
framelde sig arrangementet uden at hæfte for deltagergebyret, da senior-
klubben skal afgive bestilling og betale for det tilmeldte antal deltagere til re-
stauranter, attraktioner og guider mm. Betaling for arrangementer  bedes 
forudbetalt til Sparekassen Djursland, reg.nr. 9388 konto nr. 7900335665. 
 
Der kan være medlemmer på venteliste, som måske gerne vil overtage din 
plads, så gør både dig selv og eventuelle ventende medlemmer den tjene-
ste at melde fra så hurtigt som muligt, hvis du bliver forhindret. Vær op-
mærksom på, at der kan være begrænset deltagerantal til arrangementerne, 
og at tilmelding sker efter først til mølle princippet. Du er velkommen til at 
tage én ledsager med. 
 
Medlemmer af Seniorklubben er HK’s efterlønsmodtagere/pensionister som 
fortsat er medlem af HK- Forbundet. 
 
Sekretariat Seniorklubberne:  
HK Aarhus 

 

Praktiske oplysninger 
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Seniorbio i Kino, Grenaa. 

 
2. juni 2022 kl. 14.00 indbyder vi til filmen: Downtown 
Abbey - en ny æra. 
 
Kl. 17.00 spiser vi på Restaurant Good World i Nørrega-
de. 
Her er der buffet med sushi, kinesiske retter, salatbuffet  
kaffe/the og is 
Drikkevarer for egen regning. 
Arrangementer koster kr.100,- for medlemmer. 
Ledsagere betaler kr. 200,-. 
 
Tilmelding: Til Annelise tlf.  23712953 eller  
mail: awbjensen46@gmail.com senest den 19. mai 2022. 
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Kør-selv tur til Farvergården i Ebeltoft 
29. juni 2022 

 
Vi mødes på Mellem Jyder , Juulsbakke 3, Ebeltoft 
kl. 12.00, hvor vi får serveret dagens platte. Drikke-
varer for egen regning. 
Efter frokost går vi til Den gamle Farvergård, Adel-
gade 15, til en rundtur på egen hånd. 
Kl. ca. 15.00 skal vi have kaffe og kage på Cafe Ba-
geriet, Adelgade 60. 
Prisen for medlemmer er kr. 125,-, Ikke-medlem-
mer betaler kr. 235,-. 
 
Hvis nogle mangler transport, så henvend jer til et af bestyrel-
sesmedlemmerne med henblik på at arrangere samkørsel. 
 

Tilmelding til Annelise på tlf. 23712953 eller  
mail: awbjensen46@gmail.com 
 
Tilmeldingsfrist: 16. juni 2022  
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Kør-selv tur til  
økosamfundet Friland ved Feldballe 

Den 17. august 2022  
 

Vi mødes i Friland kl. 12.00. 
Adressen er: Ravnen 4, 8410 Rønde. 
Her skal vi  først nyde en frokost i fælleshuset. 
Vi medbringer frokosten. 
I skal selv medbringe tallerken, bestik og drikkevarer. 
Kl. 13.30 får vi en guidet tur rundt på Friland. 
Kl. ca.15.00 mødes vi til kaffe og kage. 
Vi medbringer kagen. 
I skal selv medbringe kop/krus og kaffe. 

 
Prisen for medlemmer er kr. 100,-, Ikke-medlemmer beta-
ler kr. 160,-. 
 
Hvis nogle mangler transport, så henvend jer til et af bestyrelsesmedlem-
merne med henblik på at arrangere samkørsel. 

 
Tilmelding til Annelise på tlf. 23712953 eller  
mail: awbjensen46@gmail.com. 
Tilmeldingsfrist: 1. august 2022 
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Bio og spisning 
 
I september/oktober forventer vi at arrangere tur i seniorbio og ef-
terfølgende spisning. 
 

Der skrives ud, når vi har et arrangement klar. 
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Juletur til Aabenrå og Kruse Mølle 
fredag den 25. november 2022  

 
Vi tilbyder i samarbejde med Tonnys Rejser en tur til  
Aabenrå og Kruse Mølle. 
Kruse Mølle er en gammel møllegård . Når vi ankommer 
der, skal vi have et glas gløgg og æbleskiver ligesom vi får 
en fortælling om stedet. På den gamle mølle findes alt, 
hvad der hører Julen til. Derfra køres til Stubbæk Forsam-
lingshus, hvor der serveres julefrokost. 
Derfra  kører vi den korte tur til Aabenrå, hvor vi skal se 
byens smukke juleudsmykning. Evt. kan man nyde en kop 
kaffe inden vi mødes ved bussen igen. 
 
Turen vil koste kr. 350,- for medlemmer. 
Ledsagere betaler kr. 675,-. 
 
Påstigning vil kunne ske som følger: 
Energivej 2, Grenaa: kl. 7.25,Thykiers Plads i Grenaa: kl. 
07.30, Fuglevænget ved butikstorv: kl. 07.40, Trustrup v/
kulturhuset kl. 07.50 og Tirstrup v/kirken: kl. 08.00. 
Tilmelding senest den 3.. Oktober 2022. Telefon 23712953 
eller på mail: abwjensen46@gmail.com. 
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JULEARRANGEMENT 

Onsdag d. 7. december 2022 kl. 12.00 
 

Vi mødes i Lille Momme, Kulturhuset, Kærvej 11, 
Grenaa. 
Vi begynder med et par stykker smørrebrød med øl/
vand. Herefter hygger vi os med sang, kaffe/te og 
småkager. Vi spiller banko og amerikansk lotteri 
med flotte gevinster. 
 
Enhedspris for alle: 50 kr. samt en gave I selv med-
bringer til ca. 35 kr., som vi spiller om. 
 
Vi regner med, at der er plads til alle.                
Tilmelding senest den 28. november 2022 til 
 Annelise på tlf. 23712953 eller mail: 
abwjensen46@gmail.com. 
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Vi håber, indholdet i dette program for  2022 vil  
interessere klubbens medlemmer, og at I har lyst 
til at deltage. 
 
Vi ser frem til en god sæson med et godt fremmøde. 
 
Vi glæder os til at se jer alle. 
 
Bestyrelsen HK Senior Djursland 

Vigtigt 
 
Program kan ses på HK Østjyllands hjemme-
side www.hk.dk  
Vælg Afdeling: Østjylland - Klubber og for-
eninger  - Seniorklubber - Djursland - Aktivi-
teter 


