SENIORER I

HOLBÆK

2022
Kære alle medlemmer af HK Seniorer.
2022 ser meget bedre ud nu, hvor Corona er aftagende, og vi igen kan mødes
til vores månedlige arrangementer.
Årsprogrammet er på plads – så det er nu op til jer at tilmelde jer, så vi alle kan
mødes til nogle hyggelige timer sammen med mange forskellige aktører.
Vi skal også på nogle udflugter, fordelt med en tur i juni og endnu én til efteråret
i september.
På de følgende sider er de enkelte arrangementer beskrevet nærmere.
Hvis ikke andet er anført under arrangementet, så mødes vi i mødelokalerne i
Dragebakken, Mellemvang 27, kl. 14.00 og forventer at slutte omkring kl. 16.00.

Mandag den 10. januar 2022

Vi starter sæson 2022 med en fantastisk tur til Gudernes Ø – Bali,
Peer Faurskov kommer og fortæller en gribende spændende beretning om hans
rejser dertil.

Den indonesiske ø Bali er lidt mindre end Sjælland og her lever omkring 4 millioner
mennesker.
92 % af dem er hinduer.
Klimaet er tropisk og landskabet meget bjergrigt, især på den nordlige del af øen.
Højeste bjerg er vulkanen Gunung Agung, 3142 m. Rismarkerne udgør 20 % af
jorden.
Turismen, især helt mod syd, er massiv og et af øens hovederhverv.
Den nord- og vestlige del af Bali er langt mindre præget af turismeindustrien.
Hindureligionen på Bali er meget tilstedeværende og fremtrædende i form af store
og små templer, både offentlige og i private hjem.

Beklageligvis måtte dette arrangement aflyses grundet Corona.
Fortællingen omkring ”Bali – gudernes Ø” håber vi på, at der kan findes plads til i
kalenderen på et senere tidspunkt.
Tilmelding og betaling kan du læse nærmere om på side 4 nederst.
Pris:
- medlemmer kr. 50,- ikke medlemmer kr. 100,side. 2

Mandag den 7. februar 2022

I anledning af Margrethes regerings jubilæum i år er
det vel på plads vi her i en kold måned hører lidt
historier vi ikke alle er bekendte med.
Til dette formål har vi inviteret Flemming og Lykke
Nielsen som har et bredt indblik indenfor til dette
område.
Her en lille forsmag på hvad vi får svar på ved deres oplæg:

Vi serverer kaffe & brød og
måske lidt køligt til halsen.

Tilmelding og betaling kan du læse nærmere om på
side 3 nederst.
Pris:
- medlemmer kr. 50,- ikke medlemmer kr. 100,side. 3

Mandag den 14. marts 2022
BESTYRELSEN SER SÅDAN UD VED ÅRETS START:
Henrik Munk Truesen
Jette Graves
Annelise Hviid Brinch
Conni Ludvigsen
Anne Madsen
Jette Heilmann
Connie B. T. Christiansen
Gunner Sørensen
Karen Larsen

51202539
51728651
20468689
40767189
29286044
20562315
42341523
29906295
40834894

htruesen@gmail.com
Formand
jette.graves@privat.dk
Næstformand
annelisehviid@yahoo.dk
Kasserer
cl.1941@icloud.com
Medlem
vibe@madsen.mail.dk
Medlem
jette.heilmann@live.dk
Suppleant
lunde61@yahoo.dk
Suppleant
gunnersorensen@hotmail.com Bilagskontrollant
karen.larsen1931@gmail.com
Suppleant

ÅRETS STORE BEGIVENHED – GENERALFORSAMLINGEN: kl. 12.15 eller 13.15
BEMÆRK ÆNDRET MØDETID TIL GENERALFORSAMLINGEN

HK Seniorer i Holbæk holder deres årlige generalforsamling mandag den 14. marts 2022, kl.
13.15 i lokalerne i Dragebakken.
Vi starter med lidt smørrebrød kl. 12.15 (husk der skal tilmelding til spisningen) inden selve
generalforsamlingen starter.
I henhold til vedtægterne §5 følges denne dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskabet 2021
Indkomne forslag
Valg, jf. §4

6. Eventuelt

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Formand – Henrik Munk Truesen – 2 år
Bestyrelsesmedlem – Jette Graves – 2 år
Bestyrelsesmedlem – Annelise Hviid Brinch – 2 år
Suppleant – Jette Heilmann – 1 år
Suppleant – Connie B. T. Christiansen – 1 år
Bilagskontrollant – Gunner Sørensen – 1 år
Suppleant – Karen Hansen – 1 år

TILMELDING / RESERVATION TIL ARRANGEMENTER:
Til samtlige arrangementer skal du tilmelde dig og gerne betale via Mobil-Pay 389970.
Tilmelding sker ved kontakt til Annelise på sms eller ved betalingen på Mobil-Pay 389970.
Efter aftale ved tilmeldingen kan betaling ske kontakt ved arrangementet start.
Ved betaling og tilmelding via Mobil-Pay 389970 skal du huske at noterer dit navn og dato på
arrangement.
Skulle der ved enkelte arrangementer være begrænsninger, så er det altid ”først til
mølleprincippet” vi benytter.
side. 4

Mandag den 4. april 2022

Revysangens genklang består af Birgitte Antonius på sang og John Skou på klaver og
som fortæller. De fortæller historien om revysangens udvikling og fremfører
viser af blandt andet Dirch Passer, Elga Olga, Lisbeth Dahl og Kirsten Walther.
Det er krydret med anekdoter om sangene og tilsammen bliver det bundet
sammen til én stor historie om revysang i Danmark.

DETTE KAN I FORVENTE
Revyviser fra den danske sangskat. I mere end 100 år er der blevet lavet revy i Danmark og
revyhistorien er fyldt med spændende og flotte revyviser. Sjove, alvorlige og
eftertænksomme viser har præget den danske revyscene.
Revysangens Genklang er en duo, der har specialiseret sig i revyviser og historien bag de
enkelte viser. I kan derfor forvente en musikalsk tidsrejse med nedslag i dansk revys
historie med nogle af de sange, der har betydet mest for både revyen og
revyvisetraditionen. Der bliver fremført viser af bl.a. Liva Weel, Dirch Passer, Elga Olga,
Preben Uglebjerg, Marguerite Viby og Lily Broberg. Koncerten er en mini kabaret, hvor
musik, sang og anekdoter om revyviserne er i højsædet. Vi lægger vægt på formidling og
fortolkning af teksterne.
I kan derfor forvente at få en helt ny og anderledes
oplevelse af revyviser, som man ellers troede man
kendte. Og samtidig er der rig lejlighed til at kunne
nynne med på de viser, der i dag nærmest er gået
hen og blevet folkeeje.

Tilmelding og betaling kan du læse nærmere om på side 4 nederst.
Pris:
- medlemmer kr. 50,- ikke medlemmer kr. 100,side. 5

Mandag den 16. maj 2022
KAFFE MED KURT – KURT KOMMER FORBI
Kurt Leth en legende både på TV SYD og TV 2
Østjylland – og nu kan du møde i ham i
Dragebakken.

TV-udsendelserne ‘Kaffe med Kurt’ er i
mange år det mest sete og populære
program på TV SYD.
Det samme kan siges om programmet
‘Kurt kom Forbi’ på TV 2 Østjylland.
For Kurt handler det om at lave tv med
almindelige mennesker med en
ualmindelig historie, og han er en
institution i dansk tv.
Men historien om journalisten Kurt Leth begyndte i 1965. Dengang krævede det en læreplads at
blive journalist, og selvom han havde skrevet en masse artikler til lokale aviser i Aarhus-området og
sit skoleblad, var vejen ikke banet for Kurt Leth.
Det var sværere at få en elevplads, end jeg forestillede mig
Da han skulle have noget at leve af, måtte han arbejde som cementstøber.
Senere kom gennembruddet.
Men det gik allerede galt den første dag.

74-årige Kurt Leth vender nemlig tilbage med et nyt program på TV Syd, der
skal optages fra start februar 2022. Titlen bliver »Kurt banker på« Han møder
spændende mennesker, der bor utraditionelt.

Nu er det så vores tur til at nye kaffen i Kurts selskab!

Tilmelding og betaling kan du læse nærmere om på side 4 nederst.
Pris:
- medlemmer kr. 50,- ikke medlemmer kr. 100,-

side. 6

Torsdag den 16. juni 2022
BOTANISK HAVE SAMT ARBEJDERMUSEET
Vi mødes ved Borgerservice, Jernbanegade 3 hvor bussen kl. 08.30 henter os og kører derfra
til Botanisk Have i København.
Vi nyder én kop kaffe samt et rundstykke på vejen derind og forventer bussen sætter os af ved
bagindgangen til haven omkring kl. 10.00.
Efter en kort forklaring er der fri adgang til Palmehuset samt
det store haveanlæg.
Omkring kl. 11.30 går vi sammen videre mod Arbejdermuseet,
der ligger ca. 800 meter fra bagindgangen.
Ved ankomsten til Arbejdermuseet, går vi straks
ned i kælderetagen – Cafe & Øl-Halle - hvor vi
spiser den bestilte frokost.
Efter frokosten er der bestilt rundvisning på museet og
denne starter kl. 13.15 fra receptionen

Rundvisningen tager omkring 1,5 time og i forlængelse af
denne traven gennem bygningens lokaler – mødes vi igen i
kælderen til dagens kage med kaffe.
Bussen holder klar uden for døren kl. 16.00 og kører os hjemad sammen med en
del af det arbejdende folk.
Vi forventer at være ved udgangspunktet kl. 17.30
Tilmelding og betaling kan du læse nærmere om på side 4 nederst.
Pris:
- medlemmer kr. 300,- ikke medlemmer kr. 600,BEMÆRK MØDESTED VED BORGERSERVICE, JERNBANEGADE 3, HOLBÆK
side. 7

Mandag den 15. august 2022
Den lille Færge sejler
Danmarks smukkeste sømil
på Slotssøen

Færgen Frederiksborg
Færgen ”Frederiksborg” sejler
”Danmarks smukkeste sømil” på
slotssøen rundt om det pragtfulde
Frederiksborg Slot.

Finn Sylvest fortæller om færgefart på Slotssøen i Hillerød siden 1880 – Der
fortælles om Birgitte Gøye og Herluf Trolle der byggede det første slot –
Om Frederik II der byttede med Trolle og som i 1575 byggede Kronborg og
senere det lille Badstue slot i Hillerød.
I 1577 blev Christian IV født på slottet og i 1601 river han faderens slot ned
og bygger det slot vi kender i dag.
Der fortælles om Christian IV der fik 23 børn
Frederik VII og Grevinde Danner brugte slottet om vinteren
og i vinteren 1859 brænder slottet. Med stor hjælp fra
Brygger Jacobsen bliver slottet bygget op igen, men nu som
et museums slot.
Barokhaven lavet ca. 1723 af Frederik IV og eksisterer under 3 konger men
nedlægges i 1790 hvor kongerne er flyttet til Fredensborg Slot.
I 1996 indvies en kopi af haven af Dronning Margrethe.
Tilmelding og betaling kan du læse nærmere om på side 4 nederst.
Pris:
- medlemmer kr. 50,- ikke medlemmer kr. 100,side. 8

Torsdag den 15. september 2022
FREDERIKSBORG
SLOT
(BAROKHAVEN)
Igen mødes vi ved bussen i Jernbanegade 3 – denne gang kl. 08.00 og kører denne gang mod
Hillerød hvor vi skal på rundtur i Frederiksborg Slot samt for dem der har overskud til det – en
rundtur i Barokhaven.
Igen har Jette sørget for én kop varm kaffe med rundstykke til, så turen til Hillerødbliver
hyggelig.
Efter ankomst forventer vi den guidede rundvisning starter kl. 10.00 og varer knapt 2 timer.

Efter rundturen spiser vi frokost i Spisestedet Leonora.
Efter frokosten er der tid til dem der vil en tur i Barokhaven eller
fordybe sig i slottets mange rum og udstilling. Nogle vil måske
blot en tur op i byen Hillerød.
Eftermiddagskaffe og kage indtages ligeledes i Spisestedet
Leonora kl. 15.00.
Bussen er igen klar på holdepladsen til at tage os hjemad kl. 16.00 og vi forventer at være i
Holbæk omkring kl. 18.00

Tilmelding og betaling kan du læse nærmere om på side 4 nederst.
Pris:
- medlemmer kr. 350,- ikke medlemmer kr. 700,BEMÆRK MØDESTED VED BORGERSERVICE, JERNBANEGADE 3, HOLBÆK

side. 9

Mandag den 10. oktober 2022
FLEMMING BAMSE JØRGENSEN
Da vi jo ikke kan få ”Bamse” selv til at komme, har vi lavet en aftale
med Ivan Liljebæk.
Han holder et musikalsk foredrag om den folkekære sanger Flemming
”Bamse” Jørgensen.
Lidt om ”Bamse”
”Bamse” blev født i Århus, kom på børnehjem, og blev adopteret af en velhavende
familie... Det er starten på ”Bamses” spændende liv.
Man kender ham som sanger og forfatter til ”Vimmersvej” og alle hans andre
finurlige tekster. Der synges sange, og alle melodier spilles på keyboard.
Hele Danmarks jordnære sanger døde 1. januar 2011 blot 63 år gammel.

Ivan Liljebæk er professionel musiker, entertainer, underviser og foredragsholder.
Sanguddannet i Københavns Drengekor, spiller klaver, keyboard, guitar, banjo og
ukulele.
Han har optrådt flere gange i TV og radio, som „Den Danske George Formby” og har
spillet, sunget og holdt foredrag for adskillige tusinde mennesker gennem knapt 40 år.

Tilmelding og betaling kan du læse nærmere om på side 4 nederst.
Pris:
- medlemmer kr. 50,- ikke medlemmer kr. 100,-

side. 10

Mandag den 14. november 2022
JULEDOKORATIONER OG BLOMSTERBINDING
Uanset om vi glæder os eller ej, så er vi meget nærmere julen og derfor vil vi
hjælpe Jer lidt på vej med smukke ideer til kommende dekorationer.
Til dette har vi aftalt med Kaja Plambeck fra Svinninge, at hun kommer og
fortæller og laver nogle dekorationer.

Her er en lille ide:

opskrift:

det er oasis i bunden

Kaja tager selv materialer med og vi vil efterfølgende udlodde
produkterne Kaja har lavet.

Hvis I selv får lavet nogle dekorationer - så skal I nok selv få det med hjem.

Vi håber på nogle fornøjelige timer og god inspiration samt masser af
kaffe og julekage eller småkager.

Tilmelding og betaling kan du læse nærmere om på side 4 nederst.
Pris:
- medlemmer kr. 50,- ikke medlemmer kr. 100,side. 11

Torsdag den 8. december 20222

Mødetid kl. 12.00 og derefter har vi 4 fantastiske timer foran os, med skøn mad
og drikke samt socialt samvær som vi altid har når vi er sammen.
Vi byder på:
- 1 øl/vand + 1 snaps pr. næse
- 3 slags sild/fisk
- 5 * lunt
- lidt ost
- risalamande m/mandelgave
- kaffe/te
Du kommer med:
- godt humør
- stemning
- 1 gave til ”gavespil” pr. person til min. kr. 20,Tilmelding og betaling kan du læse nærmere om på side 4
nederst.
Pris: Uændret i år.
- medlemmer kr. 250,- ikke medlemmer kr. 350,BEMÆRK MØDESTED VED SIODESPORET, AHLGADE 1B, HOLBÆK
side. 12

