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Bestyrelsen byder velkommen til ny sæson for nye som
gamle medlemmer af seniorklubben.
Klubmøderne holdes uændret i Ølby Kirkes Sognegård,
Ølby Center 79-81 og begynder kl.10.30 og slutter senest kl.14.00.
Husk at medbringe ”madpakke” til klubmøderne.
Øl og vand kan købes for kr. 12,00. Det er ikke tilladt at
medbringe drikkevarer. For kaffe og brød betales kr. 25,00.
Særskilt brød kr. 13,00 og kaffe kr. 12,00.

Hvad står HK Sjælland, Køge Seniorklub for?
Klubbens formål er at samle alle HK-efterlønnere og pensionister.
For i samarbejde med HK Sjælland at varetage deres interesser.
Det gør vi ved at afholde møder og arrangementer, f.eks. foredrag,
musik, udflugter og ferierejser. I det hele taget at udbygge kontakter
mellem mennesker, der er nået til “den tredje alder”, samt at skabe et
netværk for medlemmerne.
Vi starter traditionen tro efterårssæsonen med sang og musik.
Onsdag den 17. august 2022.
Musikalsk program med Vig og venner v/Holger Vig.
Sangskriver og historiefortæller Holger Vig har i mange år spillet rundt
om på danske scener, både solo og i diverse orkestrer. Nu har han
samlet en trio, der spiller klassiske danske evergrens. Trioen består af
Holger på guitar, Tom Lindby på percussion/trommer/rumsterstang og
Michel Smith på banjo, mandolin sav m.m. Sangene leveres med
masser af overskud, tilsat spilleglæde og humor.
Afslutning på året.
Onsdag den 14. december 2022.
I år slutter vi med julefrokost på traktørstedet Højruplund på Stevns.
Bl.a. med det store stevnske julebord. Bustransport vil blive tilbudt.
Reserver dagen allerede nu. Program med tilmelding fremsendes.
P.b.v. Lene Andersen

Onsdag den 21. september 2022.
Kommer Halima El Abassi og beretter bl.a. om sit liv, hvor hun blev gift
som 15-årig, til i dag, hvor hun er dansk socialrådgiver, forsker og
debattør med dansk marokkansk baggrund. Hun er især kendt for sin
forskning og sit oplysningsarbejde indenfor områderne æresrelaterede
konflikter og social kontrol.
Onsdag den 28. september 2022 – Løvfaldstur.
Vi planlægger en tur til Rødby med rundvisning omkring etablering af
tunnelen til Femern. Frokost et hyggeligt sted i Maribo.
Endelig program med tilmelding modtages senere.
Onsdag den 19. oktober 2022 – Gensyn med Stig Ulrichsen.
Foredrag om makkerparret Preben Kaas og Jørgen Ryg. Han fortæller
historien om deres opvækst, barndom, ungdom og det korte voksenliv
med kvinderne, alkoholen, angsten og glæderne igennem deres alt for
korte liv.
Onsdag den 16. november 2022.
Vi får besøg af René Ljunggren, bosiddende i Herfølge. Han holder
foredrag om hans spændende, aktive liv, bl.a. som friluftvejleder og
turguide på spændende ture i Norden.

