Program for 2. halvår 2022
Tilmelding: Kan ske til Inge Holmquist, tlf.: 26 37 80 12 eller mail:
hksenior4800@gmail.com
(husk at oplyse navn og telefonnr.)
Mailtilmelding er først gældende efter tilbagemelding fra Inge
Sted:

Hvor intet andet er nævnt, afvikles arrangementet i HK’s lokaler. Der er
elevator til 1. salen, HK, Guldborgsundcentret 6, 4800 Nykøbing F.

Dato og tid
Tirsdag 13. september
kl. 09:30 - ca. 14:00
Tilmelding senest
26. august 2022
Torsdag 15.
september
kl. 14:00 - ca. 16:30
Tilmelding senest
7. september 2022
Medlemmer kr. 75,Ledsager kr. 100,Torsdag 27. oktober
kl. 18:30 - ca. 21:30
Tilmelding senest
20. oktober 2022
Medlemmer 125,Ledsager 150,-

Aktivitet
HK-Kreds Syd arrangerer temadag
Emne: Pernille Schrøder med en pianist
Lokalklub Nykøbing F. råder over 15 pladser.
Temadagen er vederlagsfri – og for HK-medlemmer.
IT-kriminalitet
Kent Edvardsen, leder af lokalpolitiet i Nykøbing F,
vil fortælle om kriminalitet på internettet samt sikring i eget hjem.
Det handler om at færdes trygt på nettet og i eget hjem.
Der svares rigtig gerne på spørgsmål fra jer, så tag dem endelig med.
Der serveres kaffe/te og kage.
Musikalsk underholdning/foredrag med 2 dygtige musikere
“JJ’s Duo” der igennem mange år har leveret dejlige
melodier/fællessang til bl.a. mange HK-klubber.
Det, vi skal høre om, er The King of Rock ’n’ Roll Elvis Presley –
historien om hans liv og musik.
Der bliver caféstemning med ostebord og vin.

Torsdag 17. november “Blandt folk og fæ på Lolland-Falster”
kl. 14:00 - ca. 17:00
En munter fortælling af Susanne, der fortæller om sit liv som dyrlæge
Tilmelding senest
gennem snart 40 år.
10. november 2022
Susanne har arbejdet i Nr. Alslev, Maribo, Våbensted og kører nu ud fra
Medlemmer 75,Sakskøbing.
Ledsager 100,-

Fredag 25. november
kl. 13:00 - ca. 21:00
Tilmelding senest
15. november 2022
Medlemmer 400,Ledsager 450,-

SENIOR JULEFROKOST i Birkegårdens Haver.
Vi kører fra cementen kl. 13:00. Når vi ankommer, bliver der tid til at
gå rundt på egen hånd og nyde de smukke haver.
Kl. 16:45 serveres en dejlig julebuffet – drikkevarer for egen regning.
Bindende tilmelding efter tilmeldingsfrist.

AFBUD

Afbud skal meddeles omgående, så vi kan tilbyde pladsen til de
medlemmer, der evt. står på venteliste.

MAIL

Husk at skrive din mailadresse på Mit HK eller meddele til
regnskab.sjaelland@hk.dk, hvis du har mail eller ændring til tidligere
oplyst.

BETALING

HUSK: Kontant betaling – og gerne så lige penge som muligt.

Bestyrelsen håber på et godt fremmøde til efterårets aktiviteter
Venlig hilsen

på bestyrelsens vegne
Erik Kjørup Andersen
Formand
Tlf. 40 87 90 74

Bjarne Jensen
næstformand
Tlf. 30 23 08 79

