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Grafisk Seniorklub er en klub for alle seniorer,
der i sit arbejdsliv har haft tilknytning til en 
grafisk arbejdsplads.

Så har du været på en grafisk arbejdsplads, har
du mulighed for her at møde nogle af dine 
gamle kollegaer.

Vi holder vores møder i Oasen, Vanløse 
Kulturstation, Lige ved siden af Vanløse 

station. S-tog, metro og busserne 9a, 10, 22, 26
og 31 holder lige i nærheden.

Vores møder har som regel lidt underholdning 
af en eller anden art, og afsluttes med lidt 
hyggesnak. 
Under mødet vil der være mulighed for at købe
noget at drikke øl, vand eller kaffe til rimelige 
priser.

Efter mødet vil der være mulighed for at købe 
smørrebrød, også til rimelige priser

 

Formand
Erling Schrøder
Telefon 2348 3185
schrodererling@gmail.com 

Næstformand
Diana Lorentzen
Telefon 2028 3123
dianalorentzen@gmail.com

Kasserer
Erik Tofte
Telefon 5118 1261
erik.barmand@gmail.com

Sekretær
Else Brønnum
Telefon 2122 8395
p-korff@dlgtele.dk

Bestyrelsesmedlem:
Ove Rasmussen
Telefon 5151 9168
oveketty@gmail.com

Hjemmeside:
www.hkgrafisk-seniorklub.dk

Suppleanter:
Willy Døj
Telefon 4257 0144
wido1944@gmail.com

Ulla Jørgensen
Telefon 6091 2518
ullaj@hvidovrenettet.dk

Carsten Pedersen
Telefon 2040 5574
clspedersen2@gmail.com
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Nytårskur

Tirsdag den 12 januar kl. 11.00

På denne dag, hvor vi holder det
første møde i det nye år, tager vi
vores fine tøj, og eventuelt 
nytårshat på, møder op i godt 
humør og ønsker hinanden godt 
nytår.
Der vil uden tvivl være noget at 
skåle med.

 

Guitar Kaj

Tirsdag den 13 april kl. 11.00

Guitar Kaj underholder med 
komik og musik, så kom og få 
rørt lattermusklerne.

Der vil være mulighed for at 
købe billetter til bakketur og 
sensommertur

 

Irsk Musik

Tirsdag den 9 februar kl. 11.00

Da vi ikke kan holde Skt. 
Patricks dag i marts, grundet 
generalforsamling, vil vi denne 
dag prøve at holde det hele lidt 
irsk, så tag det gode humør og 
gerne noget grønt tøj med.

Summemøde

Tirsdag den 11 maj kl. 11.00

Summemøde er det møde hvor 
vi kan tale med hinanden, uden 
at blive afbrudt af musikalsk 
underholdning eller spændende 
foredrag

Der vil være mulighed for at 
købe billetter til bakketur og 
sensommertur

Generalforsamling

Tirsdag den 9 marts kl. 11.00

Vi afholder vores ordinære 
generalforsamling, med 
dagsorden ifølge vedtægterne. 
Eventuelle forslag til 
generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 3 
uger før generalforsamlingen.

Bakketur

Tirsdag den 8 juni kl. 11.00

Vores meget populære bakketur 
starter som sædvanlig med et 
”pit-stop” kl. 11 nogle ca.  100 
meter efter de røde porte. 
Kl. 11.30 fortsætter vi op til 
Den Hvide Hest, hvor vi skal 
have en lækker buffet, 
afsluttende med kaffe o.s.v.
Medlemmer 200 kr
Gæster 250 kr

Første samling efter sommeren bliver sensommertur tirsdag den   24   august
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