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Alle vores arrangementer vil normalt blive afviklet i METALHUSET, Åderupvej 12, kl. 14.00.
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Fredag 25. november 2022

Smålandshavet (3F) Alleen 44, Karrebæksminde

Der bliver serveret kaffe/the med
brød.
Pris 50,00 kr.

Julebuffet

Det vil fremgå af programmet såfremt der er anden adresse, mødetid, eller servering.

• Kaffe/the med småkager

TILmELDING:
Skal ske til Else Weberg,
Ærtebjergvej 1, 4700 Næstved.
Mobil/SMS 6072 9580
E-mail: hkelweb@gmail.com
Betaling og tilmelding til arrangementer udenfor vores mødelokaler skal ske ved en bankoverførsel til AL bank Reg.nr. 5355
konto 0305951 senest ved sidste
tilmeldingsdato.
HUSK AFBUD I GOD TID, OG
DU GLÆDER EN PÅ VENTELISTEN!

Det kan forekomme, at
nogle af sæson 2022
arrangementer bliver
gratis, eller aflyst.
Bestyrelsen

• Levende musik

Smålandshavet (3F)
Alleen 44, Karrebæksminde

• Der er mandelgaver
og salg af lotteri med
fine gevinster.
• Der udleveres
2 drikkekuponer

fra
er 0
b
m
0
ove - 17.
n
.
25 3.00
kl.1

Pris medlemmer: kr. 250,ledsager kr. 300,Betaling til AL bank, reg.nr. 5355 - konto 0305951
Bindende tilmelding og betaling senest 4. november
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Tirsdag 8. november 2022

Tirsdag 4. januar 2022

Godt nytår

Foredrag om TRUXA
– hukommelse eller magi?

Vi skal møde tryllekunstneren, foredragsholderen og forfatteren Michael Frederiksen. Han er kendt for hans evner til at forudsige lottotallene og tjene på at være en god entertainer.
Det er en evne han har til fælles med den kendte tryllekunstner TRUXA, der var kendt som tankelæser, hvor han sammen med sin partner, i
detaljer kunne fortælle, hvilke genstande der var i et helt andet lokale,
eller hvordan han fik sin partner til at svæve frit i luften.
Fra hans bog vil han nok fortælle om nogle af TRUXA´s oplevelser og
fra hans møde med kendte personer fra Oluf Palme til Volmer Sørensen
og medlemmer af kongehuset.
Der venter en spændende eftermiddag og mon ikke vi bliver præsenteret for nogle af hans evner som tryllekunstner.

Tilmelding senest 25. oktober
22
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Den kendte pianist, kapelmester og komponist Martin Valsted vil komme og fejre nytår sammen med os. Martin er organist ved Skt. Jørgens
kirke og medvirker herudover ved et utal af musikarrangementer.
Martin medbringer igen i år en kendt sanger.
Vi serverer en pølse- og osteanretning og dertil et glas vin, øl
eller vand.
Pris 50 kr.

Tidligste tilmeldinger til vores arrangementer er 21. dec!
2022
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Tirsdag 18. januar 2022

Tirsdag 18. oktober 2022

Udflugt til
sporvejsmuseet Skjoldnæsholm
På Sporvejsmuseet Skjoldnæsholm kan du opleve fornemmelsen af at
køre i en af de sporvogne, der tidligere har kørt i København, Odense
og Århus.
Genopliv din barndom, hvor din mor havde dig i hånden eller oplev, måske for første gang, hvordan det føles at køre i sporvogn.
Ved remisserne holder sporvogne, som vil køre os ud på den 1,8 km
lange strækning. På endestationen Eilers Eg, er cafevognen opstillet,
således at du kan købe en forfriskning efter nogle timer forlader vi museet og kører til en nærliggende kro hvor vi får en kold frokostbuffet
med 1 øl eller vand.

Næstved Sundhedscenter
Vi får besøg af en sundhedskonsulent fra Næstved Sundhedscenter, som vil give os gode råd og vejledning.

Efter en anderledes dag sætter vi kursen tilbage til Næstved.
• Afgang
Sct.Jørgens Park kl. 9.00
• Afgang
Rådmandshaven kl. 9.15
• Hjemkomst ca kl. 16.15

Du, er den der er nærmest til at gøre noget godt for dig selv:
- At holde bevægeapparatet i gang og forebygge, så du kan klare dig
selv bedre og længere.
- Maden er også vigtig for at holde dig i gang og have energi i hverdagen.

Pris medlemmer: kr. 400,- ikke-medlemmer kr. 500,HUSK at skrive påstigningssted ved tilmelding!.

Du er velkommen til at stille spørgsmål.

Betaling til AL bank, reg.nr. 5355 - konto 0305951
Tilmelding senest 4. januar
4
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Tirsdag 4. oktober 2022
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Pris: 3 plader incl.1 øl eller vand og sandvich: kr. 50,Tilmelding senest 20. septermber
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Tirsdag 1. februar 2022

2022

IT kriminalitet

”Ældre og svage danskere er ofre for misbrug af NemID”
Vi hører daglig om borgere der er blevet lokket til at give personlige oplysninger videre til en person, som giver sig tilkende som repræsentant
fra en offentlig myndighed.
Vi har fået Politiet til at komme og holde et foredrag om økonomisk
kriminalitet og sikker færden på internettet.

Tilmelding senest 18. januar
HK seniorer Næstved . Årsprogram .
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Tirsdag 15. februar 2022

Tirsdag 20. september 2022

Hvide
ankelsokker

Foredrag ved
Lone Wennemoes

40-års jubilæumsfest
Det er i år at vores seniorklub har fejret 40 år og det skal naturligvis
ikke gå stille af.
”Hvide ankelsokker” er en socialrealistisk og ærlig skildring om en teenagerpiges liv og opvækst i 1950’erne i Gladsaxe kommune.
Lone Wennemoes var bare 15 år, og ud af en børneflok på 7 piger, da
hun blev gravid.
Hun valgte at holde det hemmeligt for forældrene, kontaktede selv mødrehjælpen og endte efter fødslen med at gå imod autoriteterne.

Vi har lejet Holmegårdhallen, hvor vi starter kl. 13.00 med en lækker
menu og dertil hørende drikkevarer.
Der er bestilt en god musiker ”Ranjith”, så der er mulighed for en sang
og lille dans. Vi slutter kl. ca. 17.00.
Vi har fået omlagt Bybus nr. 602 (½ times drift) så det skulle
være let at komme ud og hjem.

Kom og hør ”et lille stykke Danmarkshistorie”, som pressen udtalte det ved udgivelsen.

Prisen er 200 kr. for alle.
Betaling til AL bank, reg.nr. 5355 - konto 0305951
Bindende tilmelding senest 9. september

Tilmelding senest 1. februar
6
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Tirsdag 6. september 2022

Politisk debat

Tirsdag 1. marts 2022

Spor i sjælen
Oplevelser med is i maven
Roland Hansen, Sakskøbing,
fortæller om sine 26 måneders tjeneste ved Slædepatruljen Sirius.
Slædepatruljen Sirius er et af
forsvarets specielkorps og en hel
unik enhed. Som den eneste i
verden kører de på patrulje med
hundeslæde i bidende kulde og tre
måneders mørke.

Når man hører debatterne fra Christiansborg er der mange som mister
lysten til at interesserer sig for politik. Er personlig kritik og usaglige
argumenter altid det der præger debatterne?
Vi har inviteret to politikere fra henholdsvis regering og opposition til
at komme og fremføre deres synspunkter. Vi har på forhånd stillet dem
en række spørgsmål, som vi forventer de har en mening om.

Roland Hansen har kørt ca.
10.000 km med hundeslæde i
Nordøstgrønland, med et kig mod
Nordpolen. Der fortælles om patruljens baggrund, historier om
makkerskabet på de lange slæderejser og der vises smukke billeder fra det store land.

Benyt jer af chancen til at stille det spørgsmål, som du har på
hjertet.

Tilmelding senest 23. august
18
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Tirsdag 15. marts 2022

29. august – 2. september 2022

Generalforsamling

Rejsetilbud 2022 – Nordjylland

Dagsorden:
1. Velkomst og valg af dirigent

Vi skal bo på et centralt beliggende hotel Best Wester Herman
Bang i Frederikshavn.

5. Valg:
a. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
2. Bestyrelsens beretning
Else Weberg, modtager genvalg
v/ formanden
Kirsten Kristiansen modtager
3. Fremlæggelse af regnskab
genvalg
for 2021 v/kassereren
b. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
Fastsættelse af administrations
Stella Andersen, modtager genbidrag for 2023
valg
Hanne Bülow, modtager genvalg
4. Indkomne forslag
c. Valg af 1 revisor for 2 år
Forslag skal være bestyrelsen i
Sonja Hansen, modtager genvalg
hænde senest 1. marts 2022
d. Valg af 1 revisorsuppl. for 1 år
Ledig
6. Eventuelt

Bestyrelsen for HK seniorer i Næstved
Formand
Peder Sass - tlf.: 2558 2620
peder.sass@mailme.dk

bojan@fensmarknet.dk
Kirsten Kristiansen - tlf.: 2120 5507
kimok0101@godmail.dk

Kasserer
Else Weberg - tlf.: 6072 9580
hkelweb@gmail.com

Merete Maibøl - tlf.: 3070 6086
meretembll@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer
Jan Nielsen - tlf.: 2533 1875

8

Suppleanter
Stella Andersen - tlf.: 3069 8925
iasa@stofanet.dk
Hanne Bülow - tlf. 2398 5751
hbulow@stofanet.dk

På udturen tager vi et stop på det gamle kongeslot Koldinghus med en
rundvisning.
Dag 2 venter os en dag på LÆSØ. Sammen med lokal guide vil vi udforske øen, også de steder man normalt ikke får at se.
Dag 3 udforsker vi Danmarks 4. største by Aalborg. Igen har vi hyret en
lokal guide til at vise os den spændende kulturby.
Dag 4 går turen til lysets by Skagen. Undervejs besøger vi Børglum
Kloster.
Dag 5 kører vi hjem. Undervejs besøger vi Fængslet i Horsens.
Rejsen er inkl.:				
• 4x overnatninger på Hotel
• 4x morgenmad og 4 x aftensmad inkl. en øl /vand
• 3x frokost (dag 2, dag 4 og dag 5)
• Sejltur t/r Læsø og lokal guide på Læsø
• Entré og rundvisning Koldinghus, Børglund kloster,
Fængslet i Horsens
• Bustransport, bro og færge
• Kaffe/te i bussen på hele turen
Drikkevarer er ikke inkluderet, medmindre andet er angivet.
Et mere detaljeret program dag for dag vil senere blive udleveret.
Rejsearrangør Fladså Turist i samarbejde med HK seniorer Næstved

Der bydes på et mindre traktement
Ægtefælle/ledsager har taleret, men ikke stemmeret

Pris pr. person i delt dobbeltværelse: kr. 4.695,Tillæg for enkeltværelse: kr. 500,-

Tilmelding senest 3. marts

Tilmelding senest 15. juni
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Tirsdag 9. august 2022

Fredag 18. marts 2022
HK seniorer Næstved fylder 40 år den 9. marts
Det skal vi naturligvis fejre.
Det gør vi ved, at de første 100 HK senior medlemmer der melder sig,
får en gratis gave til en TEATERKONCERT den 18. marts 2022
kl. 17.30 i Ny Ridehus.
Såfremt der bliver billetter i overskud, kan ægtefælle eller fast ledsager
købe billet for kr. 80,-, som først skal betales ved udlevering af billet.

Amazonfloden – fra udspring til delta!
Vores foredragsholder Lene Kohlhoff Rasmussen starter sin fortælling ved Amazonflodens fjerneste udspring i de peruvianske Andelsbjerge, der er oppe i 5.270 meters højde på bjerget EL Mismi. Herfra fortsætter fortællingen langs den store flod og nogle af dens bifloder. Undervejs
besøger hun oprindelige indianerstammer i fjerne landsbyer.
Lene kommer langt ud i det grønne dyb, tæt på de vilde dyr og giftige
kryb i verdens største regnskov. Besøger også store byer, der ikke har
anden adgang end den store flod. Hendens fortælling slutter i havnebyen Belèm ved Amazonflodens delta i det nordlige Brasilien.

Et rødglødende show med fantastiske musiknumre fra bl.a. Bee Gees og
ABBA, men også evergreens fra Queen, Electric Light Orchestra, David
Bowie og naturligvis Elton John. Og måske sniger sig noget ind med
Gasolin og Shu-Bi-Dua.
Det er musik fra den gang vi gik i brunt tøj, kassebukser og skjorter med
kæmpeflipper, alt imens vi skulle lære at danse disco.
For at få billet skal medlemmerne henvende sig til bestyrelsesmedlem
Hanne Bülow på tlf. 2398 5751 eller mail: hbulow@stofanet.dk
Oplys dit navn og telefon nr. og evt. mail..
Billetterne vil kunne afhentes ved vores arrangementer i februar 2022.

Tilmelding senest 28. juli
16

HK seniorer Næstved . Årsprogram

Gratis billet til de første 100 medlemmer
.

2022

HK seniorer Næstved . Årsprogram .

2022

9

Tirsdag 29. marts 2022

Tirsdag 7. juni 2022

”Skovtårnsmordet”

Island Rundt
En anderledes rejse med traktor og campingvogn.
Ved foredragsholder Kurt L. Frederiksen

Foredrag med forfatteren til
”Skovtårnsmordet” Hans-Willy Bautz
Hans-Willy har haft sin opvækst i Haslev, hvor han som ung var aktiv indenfor nyhedsformidlingen både som TV producent og autodidakt
journalist.
Hans forfatterskab har også haft rødder i Tyskland, hvor han har boet
i en længere årrække, som avisudgiver og redaktør. I Danmark er det
indtil nu blevet til seks krimier, hvor to af dem har handlinger der berører Haslev og omegn.
Flere af hans bøger har handlinger på Sicilien, som han kender særdeles godt fra mere end 30 besøg på øen, hvilket betyder at han har været
tæt på den sicilianske mafia.

Island rundt! – var svaret, når jeg blev spurt, hvor jeg skulle hen næste gang, efter en tur til Nordkap i 2017.
Altså: Seks uger, Island rundt, så tæt ved kysten som mulig, helst også
gennem det indre af landet – hvis muligt. Ca. 4.000 km, alene,
25 km/t.
Kunne traktoren klare det? Kunne campingvognen? Hvad med mig
selv?
Planlægningen begyndte midt på foråret 2019. Færgereservationer,
klargøring af traktor og campingvogn, sponsoraftaler og pressekontakter. Jeg vidste fra sidst, at jeg skulle have så lidt med som muligt. Kun
det allermest nødvendige - det giver størst mulig frihed.

Tilmelding senest 15. marts
10
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Tirsdag 24. maj 2022

32 år i politik på godt og ondt

Tirsdag 12. april 2022

Livets Sange

EUs skraldemand mødte de kendte
Freddy Blak fortæller om sine mange år i EU parlamentet, Byrådet i
Næstved og Regionsrådet og Europarådet.
Der er tale om en politiker,
som på en meget bramfri måde fremlægger sine
synspunkter.
Det bliver interessant at
høre hans fortællinger
om møder med de kendte,
og det kommer ikke til at
skorte på sjove og spændende anekdoter fra hans
mange år i politik.
Her nævnes bare nogle at
de mange kendte han har
mødt: Willy Brandt, Bobby
Charlton, Poul McCartney,
Melina Mercouri, Nelson
Mandela, Ted Kennedy og
Ritt Bjerregård m.fl.

Vi får besøg af troubadour
og Entertainer
Anette Svåbæk, Fejø.

Livets
Sange
Af Troubadour og Entertainer

Annette Svåbæk
www.livetssange.dk

Livets Sange byder på livsglæde, samhørighed og et smil på læben.
De bedste sange af de klassiske hitmagere Kai Normann Andersen,
Sigfred Pedersen, PH og Sven Gyldmark m.f.
Nyd at synge med på eller lytte til ”Alle gå rundt og forelsker sig”, ” Jeg
plukker fløjlsgræs”, ”I dit korte liv”, ”Du er min øjesten”.
Det hele godt krydret med personlige historier fra Sydhavsøerne.

Tilmelding senest 10. maj
14
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Tirsdag 26. april 2022

Tirsdag 10. maj 2022

Ole Clifford

Traktortur ”Agersø rundt”

Nu skribent, men med en række spændende jobs i udlandet.

For kort tid siden var vi en tur Island rundt på traktor..

Ole Clifford har haft et rigt og spændende liv, med jobs i udlandet, og
senest som forfatter til en lang række spændende bøger.

Nu inviterer vi på en traktortur Agersø rundt, ”all inclusive”.

Oprindelig var han journalistelev på Lolland-Falsters Folketidende,
men skiftede fokus, da han blev tilbudt job i New York. Det var under
de lange flyrejser for en stor amerikansk koncern, at han tog skrivningen op igen.
Jyllands Posten skrev om Flyspotteren: Ole Clifford kan kunsten at
dramatisere, så der bliver gedigen spændingsbog ud af det ….
Andre bøger:
Shaens elefant, De elskende i Toscana, Gensyn i Provence!
Nyeste bog :
Men størst er - første
bog i en triologi..
Hans liv har været lige
så spændende som hans
bøger er…

Vi tager færgen fra Stigsnæs
og møder 15 min senere guiden
på havnen, hvor byvandringen
starter.
Agersøs historie starter ca. år
1231. Vi hører om Agersø Mølle
og kirke og korset til minde om
dræbte britiske soldater fra
Englandskrigen. (gåtur på ca.
600 m.)
Vi hviler benene og smager på en ”bid af Agersø” på kroen, hvortil der
serveres Agersø Bryg, vin eller vand efter ønske.
Derefter skal vi på traktortur (overdækket), hvor vi komme øen rundt
og høre anekdoter fra hele Agersø.
Vi slutter med kaffe på ankerpladsen, hvor vi får kaffe og Ø-lagkage.
PROGRAM
Kl. 8.45: Afgang Rådsmandshaven
9.00: Afgang Sct. Jørgens Park

15.30: Retur fra Agersø.
16.30: Ankomst Næstved.

Pris medlemmer: kr. 400,- ikke-medlemmer kr. 500,HUSK påstigningssted ved tilmelding!.
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Pris: kr. 50,- incl. en boggave.

Betaling til AL bank, reg.nr. 5355 - konto 0305951

Tilmelding senest 12. april

Bindende tilmelding senest 26. april
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