
HK – SENIORER I VEJEN 
Efterår 2020 

 
Mødetid onsdage: kl. 10.00  
Mødested:               Baungårdsvej 2 (Studio 73)  
 
02.09. Så starter vi en ny sæson  

Vi drikker kaffe/te hjemme og hører medlemmernes ønsker for efteråret. Hvilke 
former for arrangementer skal bestyrelsen sætte i gang- vi tænker her på  
corona- smitten. 
Vi har håndsprit klar og sørger for afstand ved bordene. 

  Undlader håndtryk og kram, men bruger albuen som velkomst. Vi skal heller ikke  

synge. 
 
09.09 Hjemmedag. 

Vi drikker kaffe/te hjemme.  
 
16.09 Hjertesti og frokost i Vejen Idrætscenter 

Vi mødes  kl 10.00 ved Hjertestien bag Idrætscenteret/ Ridecenteret og går en tur. 
Derefter frokost i Idrætscenteret. Tilmelding  senest d. 09.09 
Pris: 50 kr 
 
 

23.09    Hjemmedag. Vi drikker kaffe/te hjemme 

 

30.09   Skibelund Krat. Helge Petersen, formand for Skibelundforeningen, fortæller om 

renoveringen. Kl 11.30 er klubben vært ved et stjerneskud på Hotel Skibelund Krat. 

Vi mødes på parkeringspladsen i Skibelund kl. 10.00. Sig til hvis du mangler  

kørelejlighed. 

Tilmelding senest 23.09 

 

07.10. Hjemmedag. Vi drikker kaffe/te hjemme 

 

14.10. Efterårsferie 

 

21.10  Hjemmedag hvor klubben giver smørrebrød . Medbring selv drikkevarer. 

            Tilmelding senest 14.10 

 

28.10  Hjemmedag  Vi drikker kaffe/te hjemme. Forslag til forårets aktiviteter. 

 

04.11. Hjemmedag. Vi drikker kaffe/te hjemme 

 

 

VEND 
 



11.11. Hjemmedag med foredrag  om danskere i Argentina. Primært pga. fattigdom  

gennemlevede  Danmark/Europa en stor udvandringsbølge i 1850-1930  ( ca. 13000  

danskere valgte Argentina.) Gustav Schmidt Hansen fortæller om et personligt  

 møde med danske emigranter (efterkommere) i Argentina og deres hårde start på en  

             ny tilværelse. Efterkommerne holder den dag i dag danskheden i hævd.  

             Der er ingen tilmelding og foredraget er gratis.  

 

 

18.11. Hjemmedag. Vi drikker kaffe/te hjemme 

 

25.11. Hjemmedag. Vi drikker kaffe/te hjemme 

 

02. 12. Juleafslutning. Vi julehygger med gløgg og æbleskiver 

  

 

 

 

    

  

Bestyrelsen HK-Seniorer Vejen:  Telefon 
Formand: Tove Bay    2018 8615 
Næstformand:              Anna Helene Lindved    2398 5475 
Kasserer Hanne Horn Olsen          3025 2341 
Sekretær              Maren K. Damkjær    40153420 
Bestyrelsesmedlem: Bodil Poulsen                 30323042 
Bestyrelsesmedlem:    Birthe Jensen                 40 577185 
Suppleant: Else-Marie Christiansen4098 9026  
 
 
Indbetaling for udflugter/ture til foreningens konto: 
Reg.nr.:       9421 
Konto nr.:   6271581716 
Opgiv navn, dato, udflugt/tur 
HUSK TILMELDING  TIL TIDEN. 
Evt.på  mail til: marendamkjaer@gmail.com 

 


