
 
 

 

 

 

 

 

Køge Seniorklub 

Program for 1. halvår 2023 

 
Stevns Klint 

Bestyrelsen byder velkommen til en ny sæson for 
nye som gamle medlemmer af seniorklubben. 
Klubmøderne holdes i Ølby Kirkes Sognegård, Ølbycenter 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. 

 

Seniorklubbens bestyrelse 

Formand .............................. Lene Andersen 
Tlf. ...................................... 40 20 58 96 
Klubbens mail: .................... HKseniorkoege@gmail.com 
 
Næstformand ....................... Inge Nielsen 
 
Kasserer .............................. Ebert Pedersen 
Tlf. ...................................... 20 46 92 77 
Mail .................................... 1941ebert@gmail.com 
Konto: Arbejdernes Landsbank 
Reg.nr. 5368 kontonr. 0000242088 
MobilePay nr. 600715 
 
Bestyrelsesmedlemmer ........ Gitte Kirkegaard                  
 Uffe Munch 
 Anna-Marie Barfoed 
 Karen H. Poulsen 
 
Bestyrelsessuppleanter ........ Lis Knaack 
 Inge-Lise Sundwell 
 Lis Madsen 
 
Bilagskontrollant ................. Erling Larsen 
Bilagskontrollantsuppleant .. Henning Brunk 

Hvis du ikke benytter MobilePay nr. 600715, 
opfordres du til at betale med lige penge 
for det, du har indtaget/købt under mødet. 



 

 

 

 

 

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 sæsonen med sang og musik, men for første 
gang i klubbens historie med jazz. 
 
Onsdag den 18. januar 2023 
Musikalsk program JAZZ MED TO. 
På klaver, klarinet og sang spiller og synger Brian Svendsen sammen 
med Søren Peter Frøsing, der spiller på trompet og krydrer det med 
sang og musikalske fortællinger om tidens store kunstnere. De to har 
mere end 20 års erfaring fra den traditionelle jazzscene og har dannet 
duo siden 2022.  

 

 

Onsdag den 15. februar 2023 
Generalforsamling, hvor klubben vil være vært med smørrebrød 
samt en øl eller vand. 
Klubgeneralforsamling – jfr. Vedtægter paragraf 5. 
Særskilt indkaldelse senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Onsdag den 15. marts 2023 
Køge Kommunes genoptrænings- og rehabiliteringscenter. 
Vi får besøg af bl.a. Mette Johansen, der er leder af centret. Hun vil 
bl.a. gøre os klogere på, hvilke muligheder centret har for at tilbyde 
rehabilitering til borgere, der af en eller årsag har behov for støtte til 
at blive velfungerende igen. 

Onsdag den 19. april 2023 
Kulturhistorisk foredrag af antropolog Pia Lund Poulsen. 
Kunsten at give en gave. Foredraget handler om gavers betydning og 
sociale rolle i forskellige kulturer. Selvom det at give gaver fremstår som 
en frivillig social aktivitet, så findes der ofte stramme regler af formel og 
social art, som påvirker gaveudvekslingen. 

Onsdag den 26. april 2023 
Løvspringstur. 
Foråret nærmer sig, og vi skal med bus ud og opleve Danmark. 
Program følger senere. 

Onsdag den 17. maj 2023 
Skibet er ladet med håb – Jutlandia. 
Journalist Søren Flott gør os meget klogere på historien om det 
berømte Røde Kors-malede skib, der blev sendt af sted på trods af 
politikernes modvilje, men senere blev et symbol på dansk 
medmenneskelighed og Danmarks udenrigspolitik under den kolde krig. 

Onsdag den 21. juni 2023 
Solgårdsparken. 
Traditionen tro slutter vi 1. halvår af med ”skovtur” i Solgårdsparken i 
Strøby Egede. 
Indbydelse sendes senere. 
 
P.b.v Lene Andersen 


