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Kommunal Seniorklub

Kære medlem

Velkommen til HK Hovedstadens samlede 
Seniorprogram. Programmet er som tidligere fyldt  
med masser af interessante aktiviteter.

De følgende sider omhandler de aktiviteter, som den 
Kommunale Seniorklub arrangerer i foråret 2023.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at kun 
seniormedlemmer kan deltage i arrangementerne, 
og da der er begrænset antal pladser, forbeholdes de 
primært for kommunale seniorers medlemmer.

Medlemsmøderne, nytårskur og generalforsamling 
foregår i Rund Mødesal i HK Hovedstaden, Svend 
Aukens Plads 11, 2300 København S.  

Bor du i Nordsjælland, kan du i stedet vælge at deltage 
i de arrangementer, der finder sted i Hillerød, Helsingør 
eller Frederiksværk– Frederikssund.

Alle medlemsmøder starter kl. 10.30 og er gratis for 
deltagerne. Der serveres kaffe og the under mødet. 
Øl og vand kan købes i pausen.

Foruden medlemsmøderne byder vi også på 
nogle interessante besøg rundt omkring i 
Hovedstadsområdet.

Billetter til disse arrangementer sælges på det 
nærmest foregående medlemsmøde. Betaling sker på 
Mobile Pay, alternativt lige penge. Hvis der er flere, der 
ønsker billet til et arrangement, end der kan deltage, 
sker fordelingen efter lodtrækning.

Hvis alle billetter ikke bliver solgt på medlemsmødet, 
kan disse efterfølgende købes ved henvendelse til 
kassereren Arne Nielsen tlf. 29 66 79 42.

Vi glæder os til at se dig til vores arrangementer i den 
kommende sæson.

Med venlig hilsen
Klubbestyrelsen

Formand 

Flemming Jacobsen
Telefon 2498 9915
flemming.g.jacobsen@mail.dk

Næstformand 

Kirsten Hingeberg Larsen
Telefon 2461 3568
kirsten@hingeberg.dk

Kasserer 

Arne Nielsen
Telefon 2966 7942
 lone.algreen@webspeed.dk

Sekretær 

Maj-Britt Frederiksen
Telefon 3034 4005
mbfmajbritt@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 

Bente Kylbo
Telefon 6122 2502
bente.kylbo@gmail.com

Suppleant 

Susanne Løfberg
Telefon 6122 2501
suskailoefberg@dukamail.dk

Suppleant 

Svend Knudstrup
Telefon 4056 8383
svend@knudstrup.info

HK/Kommunal Hovedstaden

Svend Aukens Plads 11
2300 København S
Telefon 3330 2925
kommunal.hovedstaden@hk.dk

Besøg vores hjemmeside:
hk.dk/hovedstaden_kommunal

HK Kommunal Hovedstaden
1. halvår 2023
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Onsdag, den 11. januar
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund Mødesal

Tirsdag, den 24. januar
kl. 10.30

Mødested: 
Københavns Rådhus
Indenfor hovedindgangen på 
Rådhuspladsen

Fredag, den 17. februar
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund Mødesal

Medlemsmøde  
- Nytårskur

Vi vil som tidligere igen i år, med 
hyggeligt samvær, ønske hinanden 
et godt nytår.

I år vil formanden for HK Kommunal, 
Lene Roed, komme og hilse på og 
ønske os alle et godt nytår.

Lene Roed vil også fortælle lidt om 
de aktuelle ting, der i øjeblikket er i 
HK Kommunal.

Der vil som vanligt være  
tilmelding til spisning senest  
den 20. december 2022.

Tilmelding: 
Sker pr. mail til formanden:  
flemming.g.jacobsen@mail.dk.

Der sælges billetter til udebesøg på 
Københavns Rådhus.

Udebesøg  
- Københavns Rådhus

I 1905 blev Martin Nyrops markante 
bygning indviet, og vi får en guidet 
rundvisning i den spændende byg-
ning.

Vi skal høre om husets liv og hem-
meligheder.

Besøget afsluttes med de berømte 
rådhuspandekager og et glas vin.

Deltagerantal: 25

Deltagerpris:  100 kr.

Generalforsamling

Dagsorden iflg. vedtægten (kan ses 
på seniorklubbens  hjemmeside).

Den endelige dagsorden vil kunne 
ses samme sted i januar måned 
2023.

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være  
formanden i hænde senest den  
3. februar 2023.

Efter generalforsamlingen byder 
klubben på lidt godt at spise og 
drikke.

Tilmelding:
Til generalforsamlingen kan ske  
på medlemsmødet  
den 11. januar 2023 eller  
pr. mail til formanden:  
flemming.g.jacobsen@mail.dk.

Husk også:
Afdelingens generalforsamling  
den 14. marts 2023.

Der sælges billetter til Skomuseet 
den 22. februar
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Torsdag, den 13. april
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden, Rund Mødesal

Onsdag, den 22. februar
kl. 11.00

Mødested: 
Vespervej 40, 2900 Hellerup

Udebesøg  
– Skomuseet

Vi skal have en rundvisning på  
Københavns Skomuseum.

Museet har bl.a. en afdeling med 
ortopædiske sko, historiske sko  
og balletsko. 

Vi ser Bamses støvler, sko efter 
afdøde personer bl.a. Niels Bohr, 
Mærsk Mc-Kinney Møller, Lauritz 
Melchior og mange flere.

På turen rundt fortælles spænden-
de historier og anekdoter.

Undervejs bydes vi på kaffe/the og 
kage.

Deltagerantal:  20

Deltagerpris: 25 kr.

Medlemsmøde  
– Et glas humørpiller 

Indikation: Motion af smilebåndet i 
hverdagen.

Bivirkninger: Ømhed i lattermusk-
lerne, ondt i maven af grin og kan 
resultere i latterkrampe.

Advarsel: Kan skabe afhængighed.
Ingredienser: Humor fra gadeplan, 
tilsat Storm P, skæve citater og 

anekdoter, blandet og doseret af 
farmaceut Erik Aksel Ejner Lindgren.

Men bare rolig, det er ikke sikkert 
alle bivirkninger udløses, så I kan ro-
ligt komme og få et par muntre timer.

Der sælges billetter til Byvandring 
den 20. marts.

Udebesøg  
– 1800 tallets København  
– Johanne Louise Heiberg

På denne byvandring i København 
fortæller historiker Christian Holm 
Donatzky om Johanne Louise  
Heiberg. Hun var 1800-tallets  
suverænt største skuespillerinde  
og dominerede Det Kongelige  
Teaters scene.

Samtidig var hendes liv en del af 
en brydningstid mellem enevælde 
og demokrati, romantik og realis-
me, ligesom hendes eget sind var 
splittet mellem passion og dannelse, 
skuespil og virkelighed.

Deltagerantal: 30

Deltagerpris: 30 kr.

Medlemsmøde  
– Kom og oplev Judith Rothenborg

Lykken venter lige om hjørnet er 
Judiths fortælling om et farverigt og 
forunderligt liv.

Foredraget er blevet til på baggrund 
af hendes aktuelle bog med samme 
titel udgivet 2020. Bogen er skrevet i 
samarbejde med Pernille Marott.

Judith er uddannet  på Odense Te-
ater i 1974. Hun har optrådt i en lang 

række teaterforestillinger, samt film 
og på TV.

På et tidspunkt rejste hun til Frank-
rig, hvor hun tog flere klovnekurser, 
og har siden haft flere klovneroller.

Der sælges billetter til Havnerund-
fart den 26. april.

Tirsdag, den 7. marts
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden, Rund Mødesal

Mandag, den 20. marts
kl. 10.30

Mødested: 
Mødested Højbro Plads  
ved Rytterstatuen
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Onsdag, den 14. juni
kl. 10.00

Mødested: 
HK Hovedstaden

Tirsdag, den 25. april
kl. 11.00

Mødested: 
Gl. Strand (ved Metrostationen)

Udebesøg  
– Havnerundfart

Historikeren, kendt fra TV, bl.a. fra 
De Royale Begivenheder og ikke 
mindst musikudsendelserne, Claus 
Hagen Petersen vil guide os rundt 
på denne tur.
Turen fører os rundt om Slotsholmen 
med de mange historiske bygninger, 
bag om den nye bydel på Holmen, 

gennem de stemningsfulde kanaler 
på Christianshavn, og rundt i Inder-
havnen med de gamle pakhuse.

Deltagerantal: 60

Deltagerpris: 75 kr.

Medlemsmøde  
– Arne Woythal

Foredrag om politiarbejde og for-
fatterskab af Arne Woythal. Som 
tidligere drabsefterforsker, interna-
tionalt udsendt og forfatter har han 
mere end 40 års erfaring fra politiet. 
Arne har beskæftiget sig med flere 
grene af politiets arbejde. De sene-
ste 25 år som drabsefterforsker.

Der sælges billetter til Sofiero den 
22. maj.

Udebesøg – Sofiero

10.000 rododendronbuske.

Sofiero Slotspark, smukt beliggen-
de nord for Helsingborg og med 
delvis udsigt over Øresund, er især 
kendt for sine mange blomstrende 
rododendroner fra omkring 18. maj 
til 9. juni. Men Sofiero blomsterpark 
byder også på rosenhave, dufthave, 
orangeri, særlige temahaver mv. 
som kan nydes hele sommeren.

De første rododendronbuske blev 

plantet af Margareta og Gustaf 
Adolf  i 1907, og i dag rummer Sofiero 
Slotspark 10.000 rododendronbuske 
af 500 forskellige sorter. Desuden er 
her en victoriansk køkkenhave, en 
lysthave med formklippede buks-
bomfigurer, kongens gamle vinhus, 
Dronning Ingrids duftende have, 
m.m.

Deltagerantal: 50

Deltagerpris: 200 kr.

Skovtur til Restaurant Kalvø

Så er det tid til den årlige skovtur. Vi 
starter med at køre en smuk tur i det 
Nordsjællandske landskab. VI holder 
en pause et smukt sted for at nyde 
en forfriskning. Så går turen til Fre-
derikssund Restaurant Kalvø hvor vi 
skal nyde en god frokost med et par 
genstande til, og så må vi se om der 
kan blive til lidt lodtrækning om lidt 
gavekort. Efter kaffen går turen hjem 
til København.

Deltagerpris: 300 kr.

Betaling/indbetaling skal ske til 
Arbejdernes Landsbank
reg. nr. 5301 kontonr. 027 48 64.

Det er også muligt at betale med 
Mobilepay på medlemsmødet den 
10. maj 2023.
Sidste frist for indbetaling er fre-
dag den 19. maj 2023. Indbetaling til 
skovturen kan først finde sted fra 
den 1. april 2023.

OBS! Tilmelding er bindende og sker 
efter ”først til mølle” princippet.
Der udsendes efterfølgende kun 
meddelelse til dem, der evt. ikke har 
fået plads – og de vil derfor, naturlig-
vis, få det indbetalte beløb retur.

Onsdag, den 10. maj
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden, Rund Mødesal

Mandag, den 22. maj
Kl. 10.00

Mødested:
HK Hovedstaden


