Arrangementer 2022

Knudshoved Odde

Lidt om 2022 og et tilbageblik på 2021
Vores nuværende medlemstal er ca. 385. Der er stadig mangeårige HK-medlemmer, der melder sig
ud, når de går på pension.
Økonomien ved udgangen af 2021 er rigtig god, men det skyldes også en del corona-aflysninger.
Det var først 17. august, vi havde vores første arrangement.
Generalforsamlingen 31. august forløb godt. Winni havde meddelt, at hun ikke ønskede genvalg,
men Birthe var parat til at klare opgaven som næstformand. Hele generalforsamlingen tog 30
minutter og tak til Allan Kudsk for hans fine indsats som dirigent.
Bankospillet blev også klaret på den gode måde; enkelte var meget heldige, andre var mindre
heldige.
Turen til Berlin blev ikke til noget, der var kun ganske få tilmeldinger, så den blev aflyst.
Vi fik et glimrende foredrag om røverhistorier fra alverdens landeveje. Jan Tvernø var en
glimrende fortæller.
Afslutningsturen forløb også godt, her var alt optaget.
Skriftlig tilmelding til arrangementer, som vi plejer.
Tilmeldinger vil blive registreret i den rækkefølge, de bliver modtaget.
Vi forsætter med først til mølle-princippet: Hvis 1 arrangement bliver overtegnet, vil den/de, der
kommer på venteliste, indenfor 30 dage efter modtagelsen få besked om, hvilket nr. du/I er på
ventelisten.
Programmet kan også ses på HK Sjællands hjemmeside under Seniorklubber.
Tilmeldinger er bindende efter sidste tilmeldingsdato. Ved udeblivelse vil der ske opkrævning for
arrangementet.
Hvis du/I bliver forhindret i at deltage i et arrangement, så kontakt Mogens på 20322399.
Husk at sende slippen: Jeg ønsker at få programmet 2023.

Det er godt, vi kan benytte lokalerne hos LO til bestyrelsesmøder.
Samarbejdet med personalet på HK-kontoret i Nykøbing F er rigtig godt, tak til jer alle.
Vi har også et godt samarbejde med de andre afdelinger i HK Sjælland Syd. Det er godt, at vi
mødes et par gange om året og får impulser om gode arrangementer.

En rigtig glædelig jul og et rigtig lykkebringende nytår
ønskes af bestyrelsen HK Sjælland Seniorklub Vordingborg
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Arrangementer 2022
11. januar

Jesper Vigant

8. marts

Lone Vennemoes

12. april

Generalforsamling

10. maj

 1 Mosede Fort

14. juni

 2 TV2

23. - 26. august

Bustur

11. oktober

Traktor og campingvogn

15. november

Årsafslutning

Tilmelding efter først til mølle-princippet
Bemærk: Vigtigt
Betaling af turen med

 skal ske via egen bank

eller kontant ved et arrangement i Hollænderhaven.
Ved bankoverførsel oplys venligst:
Navn og nr. på busturen
Nordea reg.nr. 0040 konto 8967 752 917

Den 11. januar kl. 14.00 i Hollænderhaven
Der serveres kaffe og kage
Pris medlem 50 kr./Ledsager 75 kr.

FOREDRAG VED JESPER VIGANT
Den tidligere skuespiller er vendt tilbage til barndommens by, Nakskov, hvor han blev
ansat som præst i Sankt Nikolai og Sandby-Branderslev sogne.
I kraft af sin baggrund er han en anderledes og også særdeles populær og engageret
sognepræst.
I den underholdende personlige fortælling ”Fra skuespiller til præst” hører vi, hvordan
og hvorfor hans løbebane blev ”fra skuespiller til præst” sammen med meget andet.

Hvide ankelsokker
Den 8. marts kl. 14.00 i Hollænderhaven
Der serveres kaffe og kage
Pris medlem 50 kr./Ledsager 75 kr.

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

Den 12. april kl. 13.00
i Hollænderhaven

Der serveres kaffe og kage.
Efterfølgende vil der være bankospil.

Den 10. maj afgang kl. 12.00 Vævergangen
Vordingborg. Pris alle 395 kr.

Sidste betalingsfrist den 12. april
Vi kører direkte til Mosede Fort museum. Her venter museets guider på os. Vi bliver vist rundt
i forholdsvis små grupper, da nogle af rummene ikke er så store. Vi får fortalt overraskende
historier og får indblik i en tid, hvor Danmark står på kanten af krig.
Efter rundvisningen bliver der mulighed for selv at gå rundt på museet. På vej tilbage til
Vordingborg kører vi til Danhostel Faxe, hvor vi får serveret kaffe og kage. Danhostel Faxe er
en social virksomhed, der tilbyder beskæftigelse for mennesker med særlige behov. Fra caféen
kan man se Faxe kalkbrud, og vi kan også gå ud i ”Prismet” og nyde den spændende udsigt over
kalkbruddet.
Hjemme i Vordingborg kl. ca. 18.00.

Den 14. juni afgang kl. 9.30 Vævergangen
Vordingborg
200 kr. er givet i rabat til medlemmer
Pris medlem 535 kr./Ledsager 735 kr.

Sidste betalingsfrist den 14. maj
Efter opsamlingen sætter vi kursen mod Odense, hvor vi ankommer kort før middag.
Vi skal nu med en turbåd gennem Odenses fine kvarter, hvor haverne ender ved åen, og vi
sejler nærmest gennem Odense Zoo. Sejladsen varer ca. en halv time hver vej.
Efter den smukke sejlads kører vi til vores frokostrestaurant.
Efter frokost kører vi en ”mini-sightseeing”, inden vi ender ved TV2. Her vil vi få en 2-timers
rundvisning. Vi ser livet på en dynamisk arbejdsplads, får set et studie, hvorfra bl.a. programmet
”Station 2” bliver sendt. Undervejs får vi en kop te eller kaffe.
BEMÆRK: Store tasker må ikke medbringes.
Hjemme i Vordingborg ca. kl. 20.00.

Fanø/Mandø
Bustur til Vestjylland

4-dages tur fra 23. - 26. august
Der er givet 400 kr. i rabat til dobbeltværelse
600 kr. til enkeltværelse
Pr. person i dobbeltværelse 3550 kr.
Tillæg enkeltværelse 540 kr.
Sidste tilmelding 1. april v/30 deltagere
Inkl. i prisen:

Arnbjerg Hotel Varde
Nyrenoveret 2021

•
•
•
•
•
•
•

3 x morgenbuffet
3 x 2-retters aftenmenu
Madpakke udturen
Madpakke frokost Fanø
Færge til Fanø
Entré Tirpitz
Tur med frokost til Mandø

1. dag
Efter opsamling fortsætter vi mod Vestjylland,
hvor vi undervejs nyder en medbragt frokost.
Herefter til Blåvand, hvor vi skal besøge
Tirpitz museet, der åbnede i 2017. Museet
vil give os lærerige oplevelser og arkitektur i
verdensklasse. Det nye museum er udtænkt,
bygget og udført som en portal til den jyske vestkysts skatkiste af skjulte historier. Museet
vil give de besøgende lærerige oplevelser og arkitektur i verdensklasse. Museet er bygget
op omkring den gamle Tirpitz bunker fra 2. verdenskrig, der i dag står tilbage som et
sørgeligt, men historisk, varemærke for en af de største krige. Bunkerstillingen, bestående
af to kæmpe bunkere, skulle i sin tid bygges som en del af Atlantvolden, men blev aldrig
færdigbygget, da krigen nåede at slutte inden, de stod færdige. Derfor kom de til at stå
som tilsandede monumenter i den barske vestjyske natur, indtil det blev besluttet, at de
skulle fungere som museum. Videre til Hotel Arnbjerg, hvor der venter en 2-retters menu.

Dag 2. Rundt på Fanø med guide
Efter morgenmaden skal vi udforske Fanø med lokal
guide. Dagen byder på mange oplevelser på den
naturskønne vadehavsø.”Hovedstaden” på Fanø er
Nordby, som er præget af den maritime fortid. Den store
handelsflåde bragte velstand til øen, og i det 18. og 19.
århundrede blev der opført mange smukke huse. Her
ser vi det gamle bymiljø med de velbevarede
Fanøhuse. Derefter nydes vores frokostsandwich.
Videre til Sønderho, som er kendt som Danmarks smukkeste landsby. Her besøger vi
kirken, som er den kirke i Danmark, der har flest kirkeskibe. Herefter går vi en tur i de
smalle gader med de fine gamle huse – hvor man føler sig hensat til en anden tid. De
mange gamle, velbevarede bygninger stammer hovedsageligt fra midten af 1700-tallet og
100 år frem, hvor Sønderho var den dominerende søfartsby på den jyske vestkyst. Hjem til
hotellet med 2-retters menu.
3. dag
Efter morgenmaden kører vi ind til Ribe, Danmarks ældste by, hvor vi kan tage et kig ind i
domkirken. Ribe glaspusteri og butik har til huse i Hans Tavsens Hus tæt ved kirken er
også et besøg værd. Der vil blive mulighed for at se byen på egen hånd, gå en tur i de
gamle, snørklede gader. Sæt jer og få en kop kaffe eller lidt frokost. Herefter hjemkørsel til
vores hotel med aftensmad.
Dag 4. Mandø og hjemrejse

Efter morgenmaden kører vi til Vester Vedsted, hvorfra
vi tager med traktor-bussen til Mandø. Trafikken
mellem Mandø og fastlandet afskæres to gange i
døgnet af tidevandet. Selve overfarten varer ca. 45
minutter, og den smukke, men også barske, natur
nydes undervejs. Midt i Nationalpark Vadehavet finder
man Mandø, et naturparadis på ca. 8 km2. Her er højt
til himlen og oplevelser for alle sanser. Fælles frokost
på Restaurant Vadehavet. Derefter er det tid til en guidet ørundtur, inden vi vender tilbage
til fastlandet. Tilbage i bussen, og hjemtur efter nogle dejlige dage.

Forbehold for ændring af tidspunkt af turene, da vi ved udsendelse af programmet ikke har
kunnet bestille alt.

.

Den 11. oktober kl. 14.00 i Hollænderhaven
Der serveres kaffe og kage
Pris medlem 50 kr./Ledsager 75 kr.

Foredraget fortæller om en speciel rejse – en tur
med en veterantraktor og en campingvogn op
gennem Sverige og Norge til Nordkap og hjem
igen gennem Finland.
Nogle syntes, det var en tosset idé, andre mente,
at jeg havde en skrue løs. En mente, det skulle forbydes, for jeg ville være til gene for
trafikken – en anden påstod, at maskinskader ville gøre det hele umuligt. Desuden var
det alt for langt; jeg ville kede mig forfærdeligt og sikkert komme til at fortryde.
Ingen fik ret.

Den 15. november afgang kl. 11.00
Vævergangen, Vordingborg
Pris medlem 250 kr./Ledsager 275 kr.

Du godeste – hvad nu?
Nej, vi skal hverken med rickshawcykel eller springe ud i faldskærm.
Jamen, hvad skal vi så? Det vil bestyrelsen arbejde på og helt sikkert
finde noget rigtig spændende.

Tilmeldingskuponer til HK Sjælland Seniorklub Vordingborg 2022
Sendes til Mogens Hansen, Grønsundvej 601, 4793 Bogø By.
BEMÆRK: Turen Vestjylland sendes til Birthe Andersen pr. post eller mail.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeg ønsker at få tilsendt det nye program 2023
Bemærk. Nyt. Gælder alle
Navn _____________________________ Adr.________________________________________
Mail ____________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jesper Vigant den 11. januar
Navn _____________________________ Postnr. ___________ Tlf. ______________
Jeg kommer alene ☐

Ledsager ☐

Sidste tilmeldingsdag 07.01 2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hvide Ankelsokker den 8. marts
Navn _____________________________ Postnr. ___________ Tlf. ______________
Jeg kommer alene ☐

Ledsager ☐

Sidste tilmeldingsdag 04.03 2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Generalforsamling + bankospil den 12. april
Navn _____________________________ Postnr. ___________ Tlf. ______________
Jeg kommer alene ☐

Ledsager ☐

Tilmelding banko antal personer ☐

Sidste tilmeldingsdag 08.04 2022 (Husk også at tilmelde banko)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mosede Fort den 10. maj
Navn _____________________________ Postnr. ___________ Tlf. ______________

Jeg kommer alene ☐ CPR-nr. _______________ Ledsager ☐ CPR-nr. ___________________
Betaling sidste dag 08.04 2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TV2 Odense den 14. juni
Navn _____________________________ Postnr. ___________ Tlf. ______________
Jeg kommer alene ☐

Ledsager ☐

Betaling sidste dag 13.05 2022

Med traktor og campingvogn den 11. oktober
Navn _____________________________ Postnr. ___________ Tlf. ______________
Jeg kommer alene 

Ledsager 

Sidste tilmeldingsdag 07.10 2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oplevelsestur 15. november
Navn _____________________________ Postnr. ___________ Tlf. ______________
Jeg kommer alene 

Ledsager 

Sidste tilmeldingsdag 11.11 2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilmelding til Vestjylland – 2022

Først til mølle eller senest 1. april
Sendes til Birthe pr. post eller mail.
Navn _______________________________________________
Navn samlever/gæst _________________________________
Adresse ____________________________________________
Tlf. _________________________________
Dobbeltværelse ....................... ☐

Enkeltværelse………………………☐
Afbestillingsforsikring for egen regning
E-mail _____________________________________________
Opsamling Vordingborg Vævergangen p-plads (se på opkrævning)
Opsamling afkørsel 41 Stensved tidspunkt (se på opkrævning)
Vi betragter tilmeldingen som bindende, når indbetalingen er sket.

