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Jo ældre man bliver, jo hurtigere synes man, en dag, en uge, et år går. 
Og netop her kan vi sige ja, tiden går stærkt – eller hvad? 
 
Spøg til side. Sidst, vi mødtes til generalforsamling, var den 13. september 2021, og det er jo et ”kort 
foreningsår” – men det er der gode grunde til. 
 
Ja, man orker næsten ikke at sige ordet CORONA mere. Vi er så trætte af det. Alt det bøvl, det har skabt. 
Al den usikkerhed og ensomhed, det har skabt. 
 
Men den 6.3.2022 lukkede alle testcentre – for nu har man besluttet, at corona ikke længere skal være… 
samfundskritisk sygdom… men almindelig influenza – og det har vi jo alle prøvet. 
 
Her i HK/Seniorklub har vi også besluttet at lægge coronaen på hylden. Vi mødes nu igen – og hvor er 
det dejligt. Vi kom også lidt i gang igen i 2021 med besøg fra Det Danske Madhus. Og vi fik mad med 
hjem – det var dejlig let at lave aftensmad den dag. 
 
Jeg kan huske, vi skulle i teater om aftenen, så jeg klarede mig med pakken fra Det Danske Madhus i 
mikroovnen 6 min. – og vupti – maden var serveret. Jeg havde godt set, hvad der stod på æsken. 
Duften var god og udseendet ikke noget at kritisere. En sammenkogt ret – et sted mellem brunt og 
karryfarvet. 
 
Smagen var OK – ikke så fyldig, men OK.  Efter måltidet siger Allan: ”Uhm, det smagte da OK – men hvad 
var det?  Nu måtte jeg gå til bekendelse – selvom jeg ikke var meget for det. 
 
På sedlen stod ”Mansala Bønneret”… Rent vegetarisk. Og det er ikke lige hans livret. Men pyt, vi fik mad 
og kom i teateret. Men et bevis på, at kvaliteten er i top, også når det var uden kød. 
 
Videre til kom vi desværre ikke i efterårets program – og vi måtte aflyse vores sangeftermiddag med 
højskolen som emne. Men jeg lover jer, det tager vi fat på igen. 
 
Et fællesarrangement med de andre HK-afdelinger fik vi lige afviklet, da det er midler, der skulle bruges i 
2021. Vi hyrede forfatter og tryllekunstner Jesper Grønkjær. Han fortalte om sin tur til Nordkorea. Det 
var virkelig en spændende fortælling, han leverede, og som afslutning lidt trylleri.  For dem, der ikke 
oplevede ham – eller vil gense ham og trylleriet – kan jeg oplyse, at han kommer til Nakskov Fjorddage 
på Hestehovedet lørdag den 27. august om eftermiddagen. 
 
Et kik ind i fremtiden skal vi også have – og heldigvis for det. Næste gang, vi mødes, er i Søllested 
Biograf. Vi synes, det er sådan en god tradition, så det fortsætter vi med. Vi skal se ”Når kragerne 
vender”. 
 
Og så kommer foråret, og forsommeren og skovtur står på kalenderen. Det bliver onsdag den 11. maj. 
Turen går i går til København med besøg i Folketinget. En aftale, der har ligget på skrivebordet i 2 år, 
men nu skal det være. Vi får rundvisning og de sjove og interessante historier, der er i den smukke 
bygning. Frokosten bliver i Bjælkehuset i Valby – tæt på det nu ombyggede Carlsberg-område, hvor vi 
senere vil køre lidt rundt. Indbydelse kommer snart ud med mulighed for tilmelding. 
 



Men efter sommerferien sker der også noget lokalemæssigt. NIC har opsagt aftalen med 
håndboldklubben, og der skal ske ombygning af reception og cafeteria. 
 
Vi har derfor lavet aftale med Frivilligcentret i Sundhedscentret om at få lokaler der til vores 
arrangementer. Vi er medlem af Frivilligcentret, så muligheden var der. Lokaler for 2022 er booket – og 
det bliver i den store konferencesal, hvor nogle af jer tidligere har været.  Vi laver aftale med kaffebaren 
i stuen om levering af kaffe/kage. Der er flere fordele ved at benytte dette lokale, da det for det første 
er gratis, da vi betaler årskontingent til Frivilligcentret – 250 kr. – og der er alt det tekniske udstyr, vi skal 
bruge. Vi har været glade for at være her og takker for den gode behandling, vi har fået af 
håndboldklubben. 
 
Et andet tiltag, bestyrelsen har drøftet, er muligheden for en form for rabatordning til vores 
arrangementer. Hvad med, at man indbetalte 5 x 50 kr. – 250 kr. – og så får mulighed for at gå til 6 
arrangementer? Altså en besparelse på en flad 50’er. Praktisk vil det foregå sådan, at Mette noterer, at 
der er betalt 5 arrangementer, og så tilmelder man sig blot. De 5 arrangementer er almindelige 
eftermiddagsarrangementer. Hvad siger I til det? 
 
Tak for arbejdet til bestyrelsen og tak for, at I altid støtter så godt op om vores arrangementer. 
 
Jeg overlader hermed beretningen til debat. 
 
Tak  for ordet. 
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