
 

Vi gør venligst opmærksom på, at der kun sælges 2 billetter pr. husstand—og én af deltagerne skal 

være medlem af HK. 

  

HK SENIORKLUB 
SILKEBORG 

Onsdag, den 10. august 2022, udflugt til Flamingo Park i Vemb og TV Midtvest. 

Opsamling: Silkeborg Banegård kl. 9.45 og Jysk Park kl. 10.00 /hjemkomst ved 17-tiden 

Årets busudflugt er med Sørens Rejser, som kører os fra Silkeborg mod Vemb, hvor vi besøger Flamingo 

Parken. Her får vi en rundvisning med en masse gode historier bag de forskellige skulpturer samt områder 

og dyr i parken. Vi nyder en frokostpakke i Parken. 

Efter besøget i Flamingo Parken kører vi mod TV Midtvest, Her får vi en rundvisning i huset, og ser,   

hvordan nyhedsudsendelserne bliver til. Ved TV Midtvest får vi en kop kaffe, kage og frugt. Herefter går 

turen hjemad mod Silkeborg . 

Tøv ikke med tilmelding! Det er ”først til mølle” princippet,  hvis du vil med på denne dejlige tur! 

Tilmelding senest tirs. 26. juli.2022: Hos formand Mona Bæk Laursen. Ring/SMS på 2014 6613 (Mona) 

- eller send en mail: Seniorklub.mon@youseepost.dk—oplys venligst opsamlingssted + tlf.nr. ved din 

tilmelding. Du får tilsendt en kvittering på din mail eller på SMS. 

Billetter betales ved tilmelding  - vi gør opmærksom på, at både tilmelding/betaling er bindende.  

Pris: 350 kr. pr. prs. (inkluderet bustransport, entré og rundvisning i Flamingo Parken,  frokostpakke samt 

ved TV Midtvest rundvisning, inkl. kaffe, kage og frugt. 

Betaling: HK Seniorklubs bankkonto  5347 0246784 Arbejdernes Landsbank—eller MobilePay: 

2014 6613 (Mona) - efter aftale modtager jeg også kontanter . 

 

Mandag, den 5. september 2022—Besøg på Silkeborg Kraftvarmeværk 

Mødested: Kejlstrup Tværvej 14, Silkeborg—kl. 13.00 slutter kl. 15.00 

Vi  har fået en aftale i stand med Kenneth Larsen fra Silkeborg Forsyning, og dermed muligheden  for at 

besøge ”et af Danmarks flotteste kraftvarmeværker” med egen Solcelle Park.  

I  denne urolige tid med krig og ufred (og sammenhold), hvor der  er store ændringer på vej mht. varmefor-

syningen for os alle, så har vi denne dag mulighed for at få oplysning om, hvad der arbejdes på mht. vores 

fremtidige energiforsyning.  - Mød frisk op og stil alle de gode spørgsmål . 

Kenneth Larsen giver en kop kaffe/the - og HK Seniorklub tager kage med—og det ”koster GRATIS.” 

Der er tilmelding til dette arrangement, da der er et begrænset antal pladser.  

Vi laver en venteliste, så afmelding skal også finde sted, hvis du bliver forhindret. 
 
Tilmelding senest mandag, den 29. august 2022 hos Hos formand Mona Bæk Laursen. Ring/SMS på 
2014 6613 (Mona) - eller send en mail: Seniorklub.mon@youseepost.dk - Du får tilsendt kvittering! 
 . 

PROGRAM : AUGUST TIL DECEMBER 2022 



 

Vi gør venligst opmærksom på, at der kun sælges 2 billetter pr. husstand—og én af deltagerne skal 

være medlem af HK. 

HK SENIORKLUB 
SILKEBORG 

PROGRAM: AUGUST TIL DECEMBER 2022 

 

Torsdag, den 6. oktober 2022, kl. 9.30 i 3F’s mødelokale, Granhøjvej 16, Silkeborg 

BANKOSPIL 

Mød op til årets traditionsrige HK-seniortræf for spillefugle, hvor vi har bestræbt os på så gode      

gevinster som muligt. 

Vi serverer kaffe/the samt franskbrød i pausen, hvor der ligeledes bliver tid til hyggesnak.  

Pris: 50 kr. pr. prs. incl. kaffe/the med brød + 1 spilleplade   

Ekstra spilleplader kan købes for 10 kr. pr. stk.  

Tilmelding er nødvendigt af hensyn til traktement—senest mandag, den 3. oktober 2022: 

Tilmelding: Hos formand Mona Bæk Laursen. Ring/SMS på 2014 6613 (Mona) - eller send en mail: 

Seniorklub.mon@youseepost.dk— Afmelding skal også finde sted, hvis du bliver forhindret.  

Bemærk spillested: 3 F’s mødelokale,Granhøjvej 16, Silkeborg. Her er gratis parkering.       

Desuden kan bus nr. 11 benyttes (busstoppested Nørreskov Bakke,  i nærheden af Lau Have-

center, herefter gåtur på ca. 300m ad Randersvej mod Granhøjvej nr. 16). 

 

 

Julefrokosten i HK Seniorklub Silkeborg bliver i november/december 2022 

I skrivende stund er det ikke muligt, at oplyse datoen for julefrokosten. 

Vi er i gang og arbejder på sagen, så  der vil komme en særskilt invitation til julefrokosten, når vi har 

arrangementet på plads. 

Invitationen vil fremgå af vores hjemmeside på HK Østjylland—men vil også blive sendt fra mail: 

Seniorklub.mon@youseepost.dk til de medlemmer, som har oplyst deres mailadresse til Mona. 

Hvis du er interesseret i at modtage mails vedr. vores arrangementer, så ring/SMS til formanden     

Mona Bæk Laursen på mobil 2014 6613—eller send mail til ovenstående mailadresse.  

Vi glæder os til at se jer til vores arrangementer.  

Med venlig HK-hilsen 

Bestyrelsen for HK Seniorklub Silkeborg 


