
 2023
Kære alle medlemmer af HK Seniorer. 

Efter et næsten normalt år er bestyrelsen nu klar til at gøre 2023 til et skønt år 
uden Corona og med flere hyggelige arrangementer hvor vi kan være sammen. 

Det planlagte årsprogram er næsten på plads og vi i bestyrelsen glæder os til 
mange timer sammen med jer - så det er nu op til jer at tilmelde jer så vi kan 
være sammen med de forskellige aktører vi har fundet frem til. 

Udflugterne i år foregår på Sjælland og Sverige, men ikke alle aftaler er endnu 
på plads, så der vil senere komme nærmere specifikationer herom. 

På de følgende sider er de enkelte arrangementer beskrevet nærmere. 

I 2023 sker der desuden en større ændring da vi ikke længere kan være i 

Dragebakken. Vi skal derfor mødes i den tidligere PostNord bygning ved Holbæk 

Station. 



 

Januar - side 1 

Manda den 9. ·anuar 2023

I 2023 lægger vi ud med et meget populært foredrag med 

Lone Wennemoes Jørgensen 

"Hvide ankelsokker" 
Hvide ankelsokker er en socialrealistisk og 
ærlig skildring om en teenagepiges liv og 
opvækst i en børneflok på syv piger i 
Gladsaxe Kommune i 1950'erne. 

Året er 1961 og Lone er bare 15 år, da hun 
bliver gravid . 

Hun fortæller ikke til sine forældre at hun 
venter sig , men tager selv til lægen, som 
sender hende til Mødrehjælpen, flov og 
ydmyget. 

På Rigshospitalets fødeafdeling for ugifte 
mødre føder Lone en lille dreng. 

Lone fortæller levende om tiden, og den lyst der drev hende til at skrive 
bogen om denne oplevelse samt da et forlag igen og igen havde opfordret 
mig til at skrive, til trods for sin ordblindhed gik hun i gang med skriverierne. 

"Det er et lille stykke Danmarks historie udtalte pressen" 
efter udgivelsen. 
Bogen kan lånes på Biblioteket købes i boghandlen og 
læses på Mofibo eller købes efter foredraget. 

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



Februar - side 2 

Manda den 13. februar 2023 
I denne kolde måned tager vi jer med til et spændende foredrag med 

Rasmus Rohde 
På slæderejse med Sirius 

Den lidt længere version: 
Rasmus Rohde har i fire år opholdt sig i Nordøstgrønland og rejst tusinder af 
kilometer med hundeslæde, båd og fly langs områdets kyster. 

I foredraget åbner han vinduet til den arktiske 
verden med spændende fortællinger, billeder, små 
filmsekvenser og anekdoter fra slædepatruljens 
hverdag i Nord- og Nordøstgrønland. Foredraget 
tager udgangspunkt i årets gang ved Sirius og giver
et indblik i en af de mest særprægede 
arbejdspladser i det danske rigsfællesskab. 

 

Vi følger patruljen på depotudlægning om sommeren i de enorme østgrønlandske 
fjordsystemer og kigger de nye patruljefolk over skulderen, når de om efteråret 
begynder i mesterlære på hovedstationen Daneborg. Vi er med på vinterens og 
forårets patruljeringer med hundeslæde, hvor vi bl.a. møder isbjørne, storslået 

natur og bidende kulde samt oplever det 
enestående forhold mellem slædehundene og 
deres førere. Overnatning foregår i telt, depothytter 
eller gamle fangsthytter fra pelsjægernes 
storhedstid i 1920'erne og 1930'erne. Rasmus 
Rohde giver også et lille tilbageblik til oprettelsen af 
den første slædepatrulje i 1941 og dennes kamp 
mod de hemmelige tyske vejrstationer under 2. 
Verdenskrig - idet kendskabet til arktiske vejrdata 

~~~.::::....~~~~~~~ var afgørende for vejrudsigterne til de europæiske 
og nordatlantiske slagmarker. 

L.:::

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



rr. ;,I),..,, 

marts - side 3 

BESTYRELSEN SER SADAN UD VED ARETS START: 

Henrik Munk Truesen 51202539 hk4300seniorer mail.com Formand 
Jette Graves 51728651 rivat.dk Næstformand 
Annelise Hviid Brinch 20468689 Kasserer 
Jette Heilmann 20562315 Medlem 
Anne Madsen 29286044 vi il.dk Medlem 
Connie B. T. Christiansen 42341523 lu k Bst.sup leant 
Connie S. T. Hansen 40216567 Bst.sup leant 
Gunner Sørensen 29906295 otmail.com Sila 
Ulla Olsen 20610973 . k 

I 2023 HOLDES GENERALFORSAMLINGEN 13. MARTS: 

HK Seniorer i Holbæk holder deres årlige generalforsamling 
mandag den 13. marts 2023, kl. 13.00 i lokalerne i PostNord 
bygningen, Dampmøllevej 28 (gitterporten) v/Holbæk Station. 

Vi starter med lidt smørrebrød kl. 12.00 for dem der har tilmeldt
sig spisningen. 

 

I henhold til vedtægterne §5 følges denne dagsorden. 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskabet2022 
4. Indkomne forslag 
5. Valg, jf. §4 

Gene · a) Formand - 1 år 
b) Bestyrelsesmedlem - Jette Heilmann - 2 år 
c) Bestyrelsesmedlem - Anne Madsen - 2 år 
d) Suppleant - Connie B. T. Christiansen - 1 år 
e) Suppleant - Connie S. T. Hansen - 1 år 
f) Bilagskontrollant - Gunner Sørensen - 1 år 
g) Bilagskontrollant suppleant - Ulla Olsen - 1 år 

6. Eventuelt 

TILMELDING I RESERVATION TIL ARRANGEMENTER: 

Til samtlige arrangementer skal du betale/tilmelde dig via MobilePay 389970. 
Ved betaling via MobilePay skal du huske at noterer dit navn og dato på arrangement. 

Ved tilmelding direkte til Annelise kan det aftales betaling sker på arrangement dagen. 

Skulle der ved enkelte arrangementer være begrænsninger, så er det altid "først til 
mølleprincippet" vi benytter. 

III 



Manda den 17. april 2023 

Disse 2 fremragende 
musikere 

- Jens Jakob Nissen
- Preben Nissen

Vil her efter en hyggelig 
påske gøre os alle klogere 
på de mange melodier vi 
mindes 

Det bliver et uforglemmeligt 

Jens Jacob Nissen 

Preben Nissen 
Musiker, komponist, højskolelærer, orkesterleder. 
50 år med på de danske musikscener. 
Medvirket i TV, radio, CD og kassettebånd 
Klaver, keyboard, trompet, basun, harmonika 
m.m.

v 

Tilmelding og betaling kan du læse nærmere om nederst på side 3. 

Pris: Medlemmer kr. 50,- og ikke medlemmer kr. 100,-

April - side 4 

Sanger, guitarist, musiklærer.
Det Danske Drengekor.
Hoved- og biroller på Det Kongelige Teater.
Udgivet CV og medvirket i musicals.



 

Maj-side 5 

Manda den 15. ma· 2023
KAFFE MED KU RT - KURT KOMMER FORBI 

Håber det lykkedes denne gang! 

JA vi forsøger igen i 2023 at få Kurt til 
kaffe! 

Kurt Leth er jo en legende både på TV 
SYD og TV 2 Østjylland med TV-

udsendelserne 'Kaffe med Kurt' og 'Kurt 
kom Forbi' som i mange år var nogle af 
de mest sete og populære programmer 

på TV SYD. 

Kurt Leth fortæller om spændende personer på hans vej igennem tv-
journalistikken fra starten i Danmarks Radio via TV 2 systemet. 
Mange af indslagene på tv bygger på menneskelige historier plus en 
perlerække af indslag om mennesker fra sportens verden. 
Et bevægende, charmerende og humoristisk foredrag om mennesker og 
deres livshistorier. Foredraget er først og fremmest fængende beretninger -
anekdoter - om nogle af de mest spændende og fantastiske mennesker, som 
Kurt har mødt i sine mange år som journalist. 
Det være sig som skrivende, radio og tv-journalist. 
I sit foredrag giver Kurt også et indblik i, hvordan man laver tv. Hvordan 
optager han og kameramanden? Hvordan finder han emnerne? 
Der er også livlige historier om Kurts tid som "skriverkarl" på Jyllands Posten. 
Om tiden som radiojournalist i det midt og vestjyske og jobbet som 
pressemand i Udenrigsministeriet under Uffe Ellemann. 
Der bliver lagt på at publikum er med i løjerne. Spørgelysten er altid stor, når 
Kurt giver den gas og træder op. 

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



 

Juni - side 6 

Torsda den 15. ·uni 2023
RUNDTUR I SYDVEST SJÆUAND 

Vi starter som vi plejer på udflugterne fra Borgerservice, Jernbanevej 6, 
torsdag morgen kl. 08.30 og med kaffe i kopperne kører vi mod 

Julemærkehjemmet i Skælskør. 

Her bydes vi velkommen af forstanderen, der herefter
viser os rundt og fortæller om Julemærkehjemmet og 
historien bag julemærkehjemmene. 

 

Især emner som trivsel, skole, mad og måltider samt leg og 
bevægelse er fokusområder. 

Hu oplevet mobning 

StartophOld 49% 

12m3n1du1fttr ophold 15% 

Str sit liv som over mldd11 

St.Jrt ophOld 30% 

12 m3ntdtr etter ophold €&,; 

Hu en god tro pi sig ulv 

Startophold 50% 

12 mJntdtrtfttr ophold 71 % 

Er glad for at gå i skole 

Startophold 22% 

12 måneder efter ophold 38% 

Er ofte glad for at gå I skole 

Startophold 40% 

12 måneder efter ophold 40% 

Opmærksom på portJonsstørrelser 

Start ophold 58% 

12 måneder efter ophold 93% 

Følger Julemærkehjemmets kostråd 

Start ophold 9% 

12 måneder efter ophold 91 % 

Fyslskaktlv>3gange/uge-frilld 

Startophold 41 % 

12 måneder otter ophold 60% 

Fysisk aktiv >3 gange/uge • skole 

Startophold 44% 

12 månoder efter ophold 55% 

Har familien ændret motionsvaner 

12 måneder efter ophold 81 % 

Efter frokost på Julemærkehjemmet kører vi videre 
.milli/ mod Borreby Slot eller stedet hvor

"Baronessen fra tankstationen" 
blev optaget i 1960 og i 2007 var 
rammen om opsætning af samme.

 

 

Efter en god rundvisning kører vi videre 
med sidste stop inden hjemturen - nemlig 
Sorø Sø, hvor båden gerne skulle ligge 
klar til en lille rundtur på søen. 
Måske er vi heldige at der serveres lidt 
kaffe på turen. 

Herefter starter hjemturen og vi er forhåbentligt hjemme senest kl. 18.00 ved 
Borgerservice. 

Tilmelding og betaling kan du læse nærmere om nederst på side 3. 
Pris: Medlemmer kr. 350,- og ikke medlemmer kr. 750,-



 

August - side 8 

Manda den 14. au ust 2023

RØVERHISTORIER FRA ALVERDENS 
STØVEDE LANDEVEJE 

Hvad får et helt almindeligt menneske til at forlade sin alt for 
velbetalte faste stilling i sygehusvæsenet for at kaste sig ud i et 
usikkert liv som professionel turist på kanten af verden? 

Det kan du få svar på, når Jan levende, humoristisk og selvironisk 
fortæller om sine motiver for at opsøge nogle af verdens mindst 
besøgte afkroge. 

På hans rejser har Jan altid stræbt efter at opleve det ekstraordinære. Har altid 
opsøgt det højeste bjerg, den mest støvede vej, den fjernest beliggende landsby, 
det højeste bjergpas og andre spektakulære steder. Jan er typen, der uvilkårligt 
drejer til venstre fra hovedvejen, hvis sidevejen fortaber sig i horisontens intethed. 

Passionen for det bemærkelsesværdige og ekstraordinære 
rejsemål er en meget stor del af Jans rejsefilosofi, og er der en 
plet på et landkort, så kan du komme dertil og eksistere. 

Anekdoter på kanten af verden! 

I foredraget fortæller Jan bl.a. om hvordan man tackler: 

- Sikkerhedslandinger i Papua Ny-Guinea - Illegale frokoster under ramadanen i 
Iran - Rejser til lande som i realiteten ikke eksisterer - Det intensive møde med 
bjerggorillaer i Uganda - Udmattelse i godt 7 .000 meters højde i Andesbjergene 
- Alvorlige bilulykker på Pamir Highway i Tadsjikistan - Anholdelse i La Paz lufthavn 
- Utilsigtet illegalt ophold i Sudan - Forhør på en militærbase i Somaliland under 
mistanke for spionage ..... og meget meget mere bakket op af mit omfattende og 
meget roste fotomateriale. 

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



Torsda den 14. september 2023 

Nu skal vi igen på tur og denne gang til udlandet - nemlig Sverrig fro at 

esøge 2 store kulturbygninger med rundvisninger 

Starter som vi plejer fra Borgerservice, Jernbanevej 6, kl. 08.00 og kører mod 

Øresundsbroen og på vejen serverer Jette kaffe og rundstykker. 

BosjOkloster 

b

Klosteret er fra 1100-tallet og er senere blevet 

ombygget i 1764 af Beck-Friis familien og senere 

i 1856 og 1875-79 af andre efterkommere af 

familien. 

Efter rundvisningen mødes vi i bussen og 

fortsætter til 

lunds Domkyrka 

Nordens ældste ærkebiskopkirke med historie tilbage 

fra 1100-tallet. 

De ældste dele af domkirken er fra 1424. 

Er restaureret i 1923 

Vi bliver guidet gennem domkirken og dennes historie 

- forhåbentligt på dansk

Efter besøget i Lund Domkirke starter turen mod Danmark og Holbæk og på 

vejen hjem får vi kaffe og kage ved ......... og vi forventer at være retur ved 

Borgerservice omkring kl. 18.00 - godt trætte efter en spændende dag. 

Tilmelding og betaling kan du læse nærmere om nederst på side 3. 

Pris: Medlemmer kr. 350,- og ikke medlemmer kr. 750,-

September - side 9 



Manda den 9. oktober 2023 

Et spændende, alvorligt, muntert, givende og underholdende foredrag om 

udfordringerne med at gennemleve en alvorlig sygdom, komme styrket ud på den 

anden side, og ud leve en vild drengedrøm. 

Et foredrag med plads til både grin og tårer om min sygdom og mit livs rejse på cykel 

tværs over USA. 

I 2013 blev jeg som 62-årige ramt af modermærkekræft. 

Det ændrede - som ved alle andre i samme situation - mit liv 180 grader. 

Efter nødvendige operationer, behandlinger og start på årelange kontroller, blev en gammel 

drengedrøm hevet frem fra gemmerne. Nu skulle en helt vanvittig ide om at cykle på tværs af USA 

ud leves! 

Hurtigt blev det afgjort at turen skulle afvikles i efteråret 2016, og at 

der skulle cykles til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Primært for at 

sætte fokus på at komme til lægen i tide, og sekundært for at samle 

penge ind. 

Turen skulle være helt uden følgebiler og anden med kørende hjælp! 

2 seniorer på 65 og 58 år alene på de lange strabadserende og 

udfordrende amerikanske landeveje, i ørken, storbyer og ikke mindst 

i meget høje bjerge. 

21 måneders hård forberedelse fysisk og psykisk gik i gang, og den 13. 

september 2016 kørte vi ud af San Francisco. Den 17. oktober·sluttede 

turen i New York - målet var nået, og eventyret - for det var et eventyr 

- sluttede naturligvis ved statuen af H.C. Andersen i Central Park.

Foredraget er bl.a. ment som inspiration til hvordan man kan give sig selv udfordringer, 

få uforglemmelige oplevelser og minder, nå sine mål trods sygdom eller modgang, og 

den helt store morale i foredraget er, at gøre opmærksom på vigtigheden i at komme til 

lægen i tide! 

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

Oktober- side 10 



November - side 11 

Manda den 13. november 2023 

At/Jtents- og julesange og gamle danske l'intersange 
Jeanette lllrikkeholm 

Festligt musikalsk foredrag om smukke 
vinter-, advents- og julesange ved Jeannet 
Ulrikkeholm. 

Et varieret program, hvor Jeannet synger 
og akkompagnerer på guitar, cello og lut. 
Publikum er med på fællessang. 

Programmet består af både verdslige og 
religiøse sange, og der er sange fra alle 
tider. 

Deltagerne vil høre historierne bag mange 
af sangene. Det er mest danske sange, 
men der er også en lille perlerække af 
udenlandske julesange fra England, 
Frankrig, Tyskland og Italien. 

Jeannet vil synge udvalgte sange med tekster af bl.a. Jeppe Aakjær, og 
deltagerne vil få historien om den berømte forfatters første jul, hvor han var 
ved at omkomme. Han blev reddet takket være en troldmand på egnen. 
Jeannet fortæller også om Halfdan Rasmussens jul. 

Der er mest kendte jule- og vintersange på programmet, men deltagerne vil 
også høre mindre kendte sange. 

Bestyrelsen forsikrer det bliver en god start på den kommende jul! 

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



Torsdag den 7. december 2023 

Kl. 12.00 vi og har derefter hele 4 fantastiske timer med socialt hygge skøn mad 

samt gavespil. 

Dages menu: 

- 2 genstande (øl/vand/snaps)

- Sild / fisk

- Noget lunt

- Lidt ost

- Risalamande m/mandelgave

- Kaffe/te

I kommer med: 

- godt humør

- stemning

- 1 gave til "gavespil" pr. person til min. kr. 20,-

Prisen i år er kr. 250,- for medlemmer - og kr. 350,- for ikke medlemmer 

Tilmelding og betaling senest den 1. december via MobilPay 389970. 

Husk oplysning af dit navn og dato for arrangement. 




