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Kære HK Seniormedlemmer 

HK Seniorklub Silkeborg’s bestyrelse ønsker Jer og jeres familie en glædelig 
jul samt de allerbedste ønsker for de nye år 2021. 
 
Vi takker for de mange dejlige mail-hilsener til bestyrelsen, som vi har 
modtaget i vores ”corona-lukketid”. Det har været en svær tid for alle, 
hvor vi har skullet leve stille og roligt, uden at ”føjte” for meget omkring, 
men helst holde os inde i vores egne ”bobler” med de nærmeste - pga.  
Covid-19 smittefaren. Vi håber, at alle er raske og er ved godt mod! 
 
Vi glæder os over, at vi trods alt nåede at afholde vores 60’er-træf, i 
februar 2020, hvor Hanne Bæk Olsen tog os med på sin politiske rejse fra 
barndommen i Sydbyen, Silkeborg – til hun blev medlem af Silkeborg 
Byråd. (Byrådsperiode: 1998-2015). Hanne fortalte løs i 1,5 time og 
besvarede de mange spørgsmål  fra medlemmerne. 
 
Aldersmæssigt er vi, HK-Seniorer, en ”videnbank” uden lige, som senere 
generationer kan få glæde af at kende til. Derfor kan vi varmt anbefale 
jer/dig, at nu hvor vi har tid til fordybelse, at begynde at ”grifle” løs, om  
barndommen, ungdomslivet og drømmene, arbejdslivet osv. osv.  
I vil blive forbløffet over alt det, som I har oplevet.  
Rigtig god fornøjelse! 
 
Vi skal i gang igen med medlemsmøder –så den 3. februar 2021 – prøver vi 
til, og indkalder til generalforsamling i HK Seniorklub Silkeborg. Det 
lykkes os ikke, pga. Covid-19, at afholde generalforsamlingen i 2020, så 
derfor er regnskabet og valgene af bestyrelsen for den 2-årige periode 2019-
2020. Det er forklaringen på, at hele bestyrelsen er på valg.  
(Se indkaldelse til generalforsamlingen) 
 
Vi savner jer og glæder os til at være sammen med jer igen.  

Pas nu rigtig godt på jer selv og hinanden. 

De hjerteligste julehilsener fra HK Seniorklub Silkeborg’s bestyrelse 

Anna-Lise Bonvang, Bente F. Jakobsen, Anna Marie Nielsen,  
Irena Sørensen, Lykke Jepsen, Olivera Jovanovic, Birgit Vinkler, 
Mona Bæk Laursen 


