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Bliv inspireret på seniorarrangementer i foråret 
Snart bliver vinter atter til vår, og vi kan igen bevæge os 
udenfor uden at skulle være pakket ind i vinterfrakker, 
handsker og huer. Det er derfor med stor glæde, at HK 
Hovedstadens Seniorklubber byder jer seniorer indenfor 
til en stor forårsbuket af arrangementer i første halvdel 
af 2023. Velkommen til!

Mens vi i de seneste år har haft corona som en uforud-
sigelig stopklods for en del arrangementer, så er vi nu 
praktisk taget fri for dén udfordring. Men desværre er 
samfundet jo i mellemtiden blevet ramt af krisestem-
ning, priserne stiger, og der er en generel bekymring 
for fremtiden. Der er krig i Ukraine, og temperaturen på 
planeten stiger langt mere, end forskerne har forudsat.

I Seniorklubberne i HK Hovedstaden fortsætter vi dog 
vores insisterende arbejde for at holde jer seniorer på 
det faglige spor med utallige arrangementer for stort  
set enhver smag. Vi bliver selvfølgelig nødt til at tage  
det nødvendige forbehold, at det kan blive nødvendigt  
at aflyse enkelte begivenheder. Vi satser dog på, at vi 
kan undgå at aflyse.

Vi har i Seniorklubberne i HK Hovedstaden forsøgt at 
sætte et bredt udvalg sammen af vidt forskellige arran-
gementer, så der forhåbentligt og sandsynligvis er noget 
for enhver smag blandt jer, HK Hovedstadens seniorer.

Ved arrangementerne får du chancen for at lære nyt  
og lade dig inspirere. Og du kan med stor sandsynlighed 
møde både tidligere kolleger og stifte nye bekendt
skaber, som kan udfordre dig. I seniorklubberne lægger 
vi nemlig stor vægt på det sociale samvær med den 
faglige kant.

Din seniorklub finder du i indholdsfortegnelsen. Studér 
programmet for netop din seniorklub og vælg de arran-
gementer, som du har lyst til at deltage i og meld dig til. 
Du kan også se, om du kan tage en ledsager med, og om 
det enkelte arrangement inkluderer spisning mv.

Hold i øvrigt meget gerne et vågent øje med de arrange-
menter, som holdes i Helsingør, FrederiksværkFrederiks-
sund og Hillerød. De begivenheder retter sig ganske  
vist særligt mod seniorer fra de 3 områder.  
Men arrangementerne er åbne for alle seniorer i  
HK Hovedstaden. Også dig!

Det gode sociale samvær skaber du sammen med de 
øvrige deltagere. Vi glæder os til at møde dig til et eller 
flere af arrangementerne.

Med venlig hilsen
Seniorklubberne i HK Hovedstaden 
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Rejs dig glad med Rejsekammeraterne

Hvem er Rejsekammeraterne?
Nogle af medlemmerne i den gamle seniorklub  
HK Industri arrangerer rejser til ind og udland for  
alle seniorklubbernes medlemmer.

Der bliver indgået aftale med et rejsebureau om hoteller, 
busser m.m. Samarbejdet er med firmaer, der er tilmeldt 
Rejsegarantifonden.

På alle ture, der arrangeres af Rejsekammeraterne,  
kan du og en ledsager deltage.

Tilmelding og yderligere oplysninger kan henvendes til 
kontaktpersonerne Ingrid Filges og Gøther Mathisen.

Rejsekammeraternes kontaktpersoner:      
(vedr. spørgsmål og program)

Ingrid Filges 

Mobil 2696 7397
ingridfilges@gmail.com

Gøther Mathisen 

Mobil 4072 5502
gother@outlook.dk

Velkommen til Rejsekammeraterne 
THÜRINGER, centrum af Tyskland
den 30. maj til 3. juni 2023

Under hele turen bor vi på Hotel & Restaurant Bergfrid
med naturudsigt. Rejselederen tager imod gruppen ved
ankomsten, og der serveres velkomstdrinks.

Rejseprogram:
I disse 5 dage skal vi bl.a. til glasfabrikken ”Greiner Glas”,
bjergbanen ned til ”Schwarzatal”, bryggeriet  
”Watzdorfer” med smagsprøver. Skiferbjergværket,  
sejltur på ”Hohenwarte Stausee”, byvandring i  
”Saalfeld”, ”Fé grott erne”, slotsrundvisning i  
”Schloss Heidecksburg” m.m.
Den sidste aften arrangerer hotellet stor Thüringer grill 
buffet inkl. 1 stk. drikkevare, som serveres udendørs ved 
lejrbålet. Denne aften vil der være musikunderholdning.

Pris:
Pr. person i delt dobbeltværelse 4.400 kr.
Enkeltværelsestillæg 300 kr.
(Drikkevarer er ikke inkluderet)

Prisen inkluderer bl.a.:
Kørsel i moderne turistbus
4 x overnatning med halvpension
Velkomstdrik
3 x frokost og 3 x eftermiddagskaffe
1 stk. valgfri drikkevare til aftensmad og til frokost
Grillbuffet og dansemusik
3 x dagsudflugt inkl. billetter til glasfabrikken, bjergba-
nen, bryggeriet, skiferbjergværket, sejlturen, byvan-
dring i Saalfeld, Fégrotterne, slotsrundvisning mm.
3 x dagsudflugt med dansktalende rejseleder

Opsamlingsrute:
Kl. 06.00 Valby Station, Lyshøjgårdsvej
Kl. 06.30 Høje Taastrup Station
Kl. 06.50 Ølby Station
Kl. 08.10 Nykøbing F., Cementen
Kl. 08.30 Gedser v/billetkontrollen
Kl. 09.00 Færgeafgang

OBS! 
For at turen kan gennemføres, skal der minimum være  
40 tilmeldte. Vi visiterer efter ”først til mølle” princippet. 
Er turen udsolgt, kan vi oprette venteliste.

Tilmeldingsfrist den 20. april 2023.

På denne rejse kan alle HK medlemmer samt  
deres familie og venner deltage.

Efterårets 4 dages rejse går til Silkeborg  
i dagene 21.-24. august 2023. 
Vi skal bo på Hotel Scandic Silkeborg.  
3 stjernet hotel beliggende 3 km fra Silkeborg 
Station. Hotellet har bl.a. elevator, have, bar, 
restaurant og indendørs swimmingpool. Alle 
værelser med privat bad, toilet og tv. 

Program for dagene: 
Den Gamle By i Aarhus, Moesgård Museum med 
Grauballemanden, sejltur på Silkeborgsøerne,  
Himmelbjerget og Bindeballe Købmandsgård.

Turen koster 4.350 kr. i delt dobbeltværelse inkl. halv-
pension og entreer. Enkeltværelsestillæg 1.250 kr.

Kl. 09.30   Valby Station
Kl. 10.00   Høje Taastrup Station
Kl. 10.30   Ølby Station

Tilmeldingsfrist den 1. juni 2023.

Ring efter udførlige rejseprogrammer med foto.

Teknisk rejsearrangør: 
Valby Busserne/Lauritzen Rejser
Rejsegarantifond: nr. 2553
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Seniorklubben HK IMI Hovedstaden

Kom og vær med 

Velkommen til forårets medlemsmøder, udeture og 
øvrige arrangementer. På medlemsmøderne vil der for 
eksempel kunne være musikalske indslag, forskellige 
foredrag eller anden underholdning.

I IMI Seniorklubben tror vi på, at man godt kan have 
det sjovt, og det beviser vi, hver gang vi mødes. Vi tror 
også på, at man stadig kan lære noget nyt, og at det er 
vigtigt at komme ud og møde nye mennesker og få hilst 
på dem, man allerede har mødt.

Og hvordan gør vi så det?
Hvert år afholder vi 8-9 medlemsmøder, en generalfor-
samling, en skovtur og en julefrokost. Derudover skal 
vi jo også ud og strække benene, så derfor arrangerer 
vi også en række udeture, hvor vi besøger kendte og 
mindre kendte, men altid interessante steder.
Altid med medlemmernes velbefindende for øje.

Alt, vi ønsker af vores medlemmer, er, at man dukker  
op og vil afsætte et par timer til hyggeligt samvær.  
Bestyrelsen vil sørge for kaffe og te, og du må  
selvfølgelig gerne tage en ledsager med til  
medlemsmøderne, dog ikke til klubbens årlige  
generalforsamling i marts måned.

Hvis det er første gang du møder op på et medlemsmø-
de, så spørg efter en af klubbens bestyrelsesmedlem-
mer, der så vil være dig behjælpelig!

Tilmelding til udeture sker på medlems møderne eller til 
den kontaktperson, der står anført under det enkelte 
arrangement. Programændringer kan forekomme! 
Ved begrænset deltagerantal bruges ”først til mølle”.  
Betaling skal ske på medlemsmøderne eller efter 
nærmere aftale. Betalt beløb refunderes ikke efter 
betalingsfristens udløb. Vi håber, I vil respektere denne 
indstilling. Spørgsmål og afbud til udeture, skal ske på 
medlemsmøderne eller til kontaktpersonen.

Medlemsmøderne i HK Huset, kl. 10-12
Svend Aukens Plads 11, 2300 København S 
Rund Mødesal

Medlemsmøderne i Valby Kulturhus, kl. 10-12
Valgårdsvej 4, 2500 Valby (v/Toftegårds Plads)
Elevator til 5. sal

Med venlig  
hilsen Jan

Formand 

Jan Byvard
Mobil 2491 8325
byvard@gmail.com

Næstformand 

Winnie Johnsen
Mobil 2614 1587
johnsen@digidata.dk

Kasserer 

Conny Schackinger
Mobil 2424 3410
conny.per@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem 

Inger Lindstrøm
Mobil 2894 1300
ingerlindstrom5@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 

Lene Svendsen
Mobil 2398 1075
lrs@smilepost.dk

Bestyrelsesmedlem 

Ingrid Filges
Mobil 2696 7397
ingridfilges@gmail.com

Suppleant 

Lilian Nielsen 
Mobil 6062 5315
nielsen.lilian@hotmail.com

Suppleant 

Lillian Rasmussen
Mobil 5121 2556
lillian462019@outlook.dk

Kontakt i HK IMI Hovedstaden 

Jane Rigtrup
Telefon 3330 2436
01rig@hk.dk

SeniorklubbenIMI Hovedstaden
1. halvår 2023
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Mandag den 30. januar
kl. 10.00

Mødested: 
HK Huset

Fængselsbetjent Nicklas Herlich 
fortæller om livet bag tremmerne

Han vil bl.a. medbringe noget at det 
materiale. der bruges i forbindelse 
med konflikter i fængslerne.
Vi får også nogle gode anekdoter fra 
hverdagen i fængslet.

Torsdag den 16. februar
kl. 11.00

Mødested: 
Grøndal MultiCenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Udetur:  
Kegler i Grøndal MultiCenter

Keglespil, smørrebrød, øl, snaps  
og kaffe.

Vi glæder os til at se dig til en hygge-
lig eftermiddag, hvor vi selvfølgelig 
(som sædvanlig) har præmier til  
de 3 bedste.

Pris:  200 kr.

Tilmelding og betaling: 
Senest den 30. januar

Kontaktperson:
Jan

Mandag den 27. februar
kl. 10.00

Mødested: 
Valby Kulturhus

Lillian Hjort-West om  
Sigfred Pedersen

Vi vil høre om hans liv og levned 
samt synge nogle af hans gode og 
kendte sange.

Kom til en glad formiddag.

Tirsdag den 14. marts
kl. 11.00

Mødested: 
Rømersgade 22
1362 København K

Udetur:  
Arbejdermuseet

Her skal vi have en guidet rundtur 
om ”1950’erne” og dernæst kaffe og 
kiksekage.

Pris:  50 kr.

Tilmelding og betaling: 
Senest den 27. februar

Kontaktperson:
Winnie
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Generalforsamling
Mandag den 20. marts
kl. 10.00

Mødested: 
HK Huset

Dagsorden
1.  Velkomst
2.  Valg af dirigent/referent
3.  Bestyrelsens beretning
4.  Orientering om bloktilskud
5.  Indkomne forslag

6.  Valg:
     Kasserer Conny Schackinger
      Bestyrelsesmedlem  

Winnie Johnsen
     Bestyrelsesmedlem Ingrid Filges
      Bestyrelsessuppleant  

Lilian Nielsen
      Bestyrelsessuppleant  

Lillian T. Slott Rasmussen
7.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest  
27. februar 2023.

Efter generalforsamlingen er du  
inviteret til et par stykker smørre-
brød og en øl/vand.

Kun adgang for medlemmer.

Mandag den 27. marts
kl. 10.00

Mødested: 
Valby Kulturhus

Henning Frandsen om  
deportation til Sprogø og Livø

Vi skal høre om, da racehygiejnen 
vandt indpas i Danmark.

Tirsdag den 11. april
kl. 15.45

Mødested: 
Teglholm Alle 16
2450 København SV

Udetur:  
TV2 Teglholmen

Vi skal have en rundvisning på TV2 
News, hvor vi også får kaffe.

For at komme hertil kan man tage  
en bus 7A fra Hovebanen mod  
Ellebjerg St.

Pris:  100 kr

Tilmelding og betaling:  
Senest den 27. marts

Kontaktperson:
Conny
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Mandag den 24. april
kl. 10.00

Mødested: 
Valby Kulturhus

Poul Kragerup om Dan Turell

Den farverige, flabede poet, som 
endte med at blive hele Danmarks 
Onkel Danny. Vi skal høre om hans 
livshistorie og glæde os over eksem-
pler på hans muntre, letløbende og 
sprudlende tekster.

Tirsdag den 9. maj
kl. 11.00

Mødested: 
Kulturhuset
Stavnsholtvej 3
3520 Farum

Udetur: Immigrantmuseet i Farum

Vi får fortællingen om 500 års histo-
rie, lige fra hollænderne på Amager 
i 1500tallet til ukrainske flygtninge 
i dag.

Pris:  50 kr

Frokost kan arrangeres efter aftale.

Kontaktperson:
Ingrid

Mandag den 22. maj  
kl. 10.00

Mødested:  
Valby Kulturhus

Jan Have Eriksen om Kim Larsen

Kim Larsen var Danmarks natio-
nalskjald, som flere generationer 
lyttede og dansede til. De fleste af 
os kender sikkert sangen ”Susan 
Himmelblå” og ikke mindst ”Om lidt 
bliver her stille”.
Jan Have Eriksen har som journalist 
flere gange talt med Kim Larsen og 
vil fortælle om personen fra barn til 
kendt sanger.

Tirsdag den 6. juni

Afgang:
kl. 10.00 ved Valby St.
kl. 10.15 ved Høje Taastrup St. 

Skovtur til Gyrstinge Skovkro

På vej til kroen skal vi besøge  
Bjernede Kirke, hvor vi får en guide 
som fortæller os om den eneste 
rundkirke på Sjælland. 

På kroen får vi frokost, kaffe og kage.

Pris: 300 kr.

Tilmelding og betaling:  
Senest den 22. maj

Kontaktperson:
Winnie
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Grafisk Seniorklub

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 mu-
lighed for her at møde nogle af dine gamle kollegaer.

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

Billedet under viser indgangen, så op på første.

Stog, metro og busserne 9a, 10, 22, 26, 31 og 142 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, f.eks. øl, vand eller kaffe til rimelige priser.

Efter mødet vil der være mulighed for at købe smørre-
brød, også til rimelige priser.

Formand 

Diana Lorentzen
Telefon 2028 3123
dianalorentzen@gmail.com

Næstformand 

Carsten Pedersen
Telefon 2040 5574
clspedersen2@gmail.com

Kasserer 

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

Sekretær 

Else Brønnum
Telefon 2122 8395
pkorff@dlgtele.dk

Bestyrelsesmedlem: 

Ove Rasmussen
Telefon 5151 9168
oveketty@gmail.com

Hjemmeside: 

www.hkgrafiskseniorklub.dk

Suppleanter: 

Willy Døj
Telefon 4257 0144
wido1944@gmail.com

Ulla Jørgensen
Telefon 6091 2518
ullaj@hvidovrenettet.dk

Grafisk seniorklub
1. halvår 2023
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Færks Trio
Tirsdag den 11. april
kl. 11.00

Færks Trio kommer og spiller 
Beatlesmelodier.

Der vil være mulighed for at købe 
billetter til bakketur og sensom-
mertur.

Nytårskur
Tirsdag den 10. 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.

Summemøde
Tirsdag den 9. 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 sensom-
mertur.

Evergreens
Tirsdag den 14. februar
kl. 11.00

Vi får besøg af Jesper Skovgård, 
der spiller og synger danske 
evergreens, som vi kan synge 
med på. Han krydrer sangene 
med små anekdoter.

Bakketur
Tirsdag den 13. juni
kl. 11.00

Vores meget populære bakke-
tur starter som sædvanlig med 
et ”pitstop” kl. 11 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.

Pris:
Medlemmer  250 kr.
Gæster  350 kr.

Generalforsamling
Tirsdag den 14. 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.

Første samling efter sommeren bliver sensommertur tirsdag den 22. august 2023.

NYTÅRSKUR
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HK Seniorer Helsingør
Velkommen til HK Seniorer Helsingørs program for  
1. halvår 2023. Aktivitetsudvalget glæder os til at se dig 
til vores arrangementer.  

Tilmelding:    
Til alle arrangementer er tilmelding nødvendig og  
bindende og skal ske senest 14 dage før på: 
HKSH hjemmeside www.HKSH.dk eller til Birgitte Haugaard 
på email  bhd3060@hotmail.com eller på  
mobiltelefon 2221 9025. Evt. til Jonna Rodemann på  
email jonnarodemann@mail.dk eller mobiltelefon  
2288 9033. Ved mail skriv venligst dit telefonnummer  
og postnummer.  
Birgitte Haugaard bekræfter tilmeldingen. 

Til nogle arrangementer kan der være begrænset an-
tal deltagere, derfor vil medlemmerne have fortrinsret. 
Ledsagere noteres på venteliste.  Se under de enkelte 
arrangementer.

Betaling:        
Betaling skal ske senest 14 dage før til konto  
5357 0378239 i Arbejdernes Landsbank. 
Husk at opgive dato for arrangement samt dit  
telefonnummer. 
For at lette Aktivitetsudvalgets arbejde med betaling an-
modes om, at medlemmerne i videst mulig udstrækning 
indbetaler via BANK.

Det er undtagelsesvis muligt at betale kontant med aftal-
te penge.

Afbud:
Ved afbud senere end 12 dage før refunderes det indbe-
talte beløb ikke. 

Der kan være begrænset antal deltagere på nogle arran-
gementer, så husk først til mølle – desværre også nogle 
gange til arrangementer i Svingelport. Der oprettes vente-
liste, hvis der er overtegning.  

Ret til nødvendige ændringer i programmet forbeholdes.

Besøg gerne vores hjemmeside  
på www.HK.dk  hvor programmet,  
oplysning om aktivitets udvalget m.v. findes.  

Via hjemmesiden kan du nemt og hurtigt  
tilmelde dig til arrangementerne. 

HK Seniorer  Helsingør
1. halvår 2023

Programmet er med forbehold for eventuelle pålagte restriktioner, der måtte komme p.g.a corona o.a., og 
som kan bevirke, at aktiviteterne ikke kan gennemføres eller gennemføres med et mindre antal deltagere  
– også i Svingelport. I så fald vil der blive givet direkte besked til de tilmeldte via SMS eller e-mail.

Formand  

Jytte Büron
Telefon 40 89 47 85 
hbjb@mail.dk

Næstformand  

Jonna Rodemann
jonnarodemann@mail.dk

Kasserer  

Lennart Rasmussen
anneochlennart@gmail.com

Udvalgsmedlem  

Birgitte Haugaard
bhd3060@hotmail.com

Udvalgsmedlem  

Ingelise Nielsen
ingebertil@gmail.com

Suppleant  

Ebbe Gyrming
ebbe.gyrming@gmail.com
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Torsdag 12. januar 2023
kl. 11.00

Mødested: 
Svingelport 8A, Helsingør

Torsdag den 9. februar 
kl. 11.00 

Mødested:
Svingelport 8 A, Helsingør          

Tirsdag den 14. marts 
kl. 11.00

Mødested: 
Stormgade 18,  
1550 København V

Banko

Traditionen tro starter vi året med 
bankospil med gode præmier.  Man 
får 3 bankoplader. Der spilles 6 spil 
og 2 ekstraspil. Der sluttes med en 
let anretning med en øl eller vand.  

Ekstra plader kan købes for 10 kr. 
Ved pladen fuld er der sidegevinster. 
Ved lodtrækning på pladen fuld er 
der ”trøstpræmie”. Der bliver også 
afholdt et amerikansk lotteri med 
gode præmier.

Pris:
Medlemmer 80 kr. 
Ledsager 120 kr. 

Tilmelding og Betaling:
Senest den 29. december.

For medlemmer med ledsager.                             

Indkaldelse til årsmøde 2023

Indkaldelse til årsmødet offentliggø-
res hermed i dette program i hen-
hold til Aktivitetsudvalgets retnings-
linjer.

Dagsorden og regnskab fra Aktivi-
tetsudvalget fremlægges på årsmø-
det.

Indkomne forslag skal være Aktivi-
tetsudvalget (formanden) i hænde 
senest 8 dage før årsmødets afhol-
delse.

Vi håber at se rigtigt mange HK se-
niorer til denne vigtige begivenhed i 
Aktivitetsudvalgets virke.

Efter årsmødet serveres et let trak-
tement med drikkevarer. Og denne 
dag er det gratis.

Tilmelding: 
Til spisningen er nødvendig af 
hensyn til indkøb af traktement og 
senest den 26. januar.

Denne dag er der kun adgang for 
medlemmer.    

Besøg på Københavns Bymuseum

Turen går til Københavns Bymuse-
um, som  ligger i Stormgade 18. 

Vi får en guidet rundvisning som 
starter kl. 11.00, på ca. 1 time.

Museet fortæller om Københavns 
historie fra 1167 op til vor tid. Museet 
er i flere etager, men der er elevator.
Derefter spiser vi frokost et hygge-
ligt sted i nærheden. 
 

Pris:
Medlemmer 150 kr.
Ledsager 200 kr. 
Drikkevarer for egen regning.

Tilmelding og Betaling:
Senest den 28. februar. 

Deltagerantal 25 – så først til mølle.

Medlemmer har fortrinsret til dette 
arrangement.
Ledsagere noteres på venteliste.

Fotograf: Adam Mørk
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Torsdag den 13. april 
kl. 13.00

Mødested:
Svingelport 8 A, Helsingør

Torsdag den 11. maj
kl. 14 

Mødested:
Svingelport 8 A, Helsingør

Tirsdag den 6. juni 
kl. 9.00 

Mødested:
Ved holdepladsen for turist-
busser ved Svingelport  
parkeringen. Forventer  
hjemkomst ved 17tiden

Helikopterpilot  
Tommy Hesselbjerg

fortæller sin historie – om sin 
opvækst, tiden som tømrer, uddan-
nelse til pilot i USA og sine 40 år som 
pilot i flyvevåbnet, heraf 38 år på 
redningshelikopter Sikorsky S61. 

Vi får et billedforedrag om hans 
spændende historie og derefter 
intro og film om en af de mest histo-
riske redningsaktioner med helikop-
tere i Skagerrak.  

Under foredraget holde vi en pause, 
hvor der serveres kaffe og kage.

Pris:
Medlemmer Gratis 
Ledsager 40 kr. 

Tilmelding og Betaling:
Senest den 30. marts

For medlemmer med ledsager.        

Vinsmagning 

Vinsmagning med små lette tapas. 
Vi smager på 5 forskellige økologiske 
vine fra Spanien. 

Vi får lækre tapasretter samt oliven, 
godt brød, olivenolie, saltede mar-
cona m.v. 

Værten fortæller små historier fra 
vingården og olivenlundene.

Pris:
Medlemmer 125 kr. 
Ledsager 155 kr. 

Tilmelding og betaling:
Senest den 27. april.

For medlemmer med ledsager.

Sommertur til Thorsvang Samlermuseum

Vi kører med bus til et meget spæn-
dende og nostalgisk museum, hvor 
minder fra vores ungdom og også 
tiden lidt før, dukker op. 

Vi holder pitstop undervejs og spiser 
en dejlig frokost på Thorsvang.   

Pris: 
Medlemmer 275 kr.
Ledsagere 350 kr.
Drikkevarer for egen regning.
                            

Tilmelding og betaling: 
Senest den 24. maj.

For medlemmer med ledsager.
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Torsdag den 10. august
kl. 12.00

Mødested: 
Svingelport 8A

Sommergrill i haven 

Vi arrangerer sommergrill i haven, 
terrassen og indendørs. Alt efter 
vejret.
Lækker grillmad med diverse  
tilbehør samt vin, øl og vand. 
Nærmere følger, når arrangementet 
er fastlagt.

Sæt allerede nu X i din kalender.

Aktiviteter – 1. halvår 2023

Husk venligst at tilmelding er nødvendigt ved samtlige arrangementer. Se fristen ved hvert arrangement. 

Dato i 2023 Emne Sted

12. januar Banko Svingelport 8 A, Helsingør

09. februar Årsmøde Svingelport 8 A, Helsingør

14. marts Københavns Bymuseum Stormgade 18, København V

13. april Pilot Tommy Hesselbjerg Svingelport 8 A, Helsingør

11. maj Vinsmagning Svingelport 8 A, Helsingør

6. juni Sommerudflugt Thorsvang Samlermuseum

10. august Grill i haven Svingelport 8A, Helsingør
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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 FrederiksværkFrederikssund.

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 
MobilePay, 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 

MajBritt 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 McKinney 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 1800tallets  
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  
Frederikssund 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
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HK FrederiksværkFrederikssund
1. halvår 2023

Formand 

Anita Villumsen 
Mobil 2897 1781
Telefon 4731 5654
anitavillumsen@gmail.com

Næstformand 

Edel Lorentsen 
Telefon 4731 2081 
edellorentsen23@gmail.com

Kasserer 

Aase Knudsen
Telefon 4738 3799  
post@aaseknudsen.dk 

Bestyrelsesmedlem 

Connie Berensen
Telefon 4818 0770
coberen38@hotmail.com

Aktiviteter HK Frederiksværk – Frederikssund 

Vigtige oplysninger !
Alm. møder inkl. kaffe/brød samt øl/vand  30 kr.
Foredrag  40 kr.
Spilles der banko 4 plader 30 kr.
Udvidet banko  4 plader 40 kr.

Alle møder både i Frederiksværk og Frederikssund begynder kl. 10:15.
Møderne i Frederiksværk holdes i 3F’s lokaler på Aase Hansensvej 10.
Møderne i Frederikssund holdes på Rosenfeldt 33, Oppe Sundby.

Udflugter med bus max. 50 deltagere!

På udflugterne kører vi med Adrian Busser.

Tilmelding skal ske senest en uge før udflugten, til Anita.

Fra en uge før udflugten er tilmeldingen ABSOLUT BINDENDE!!!

Hyggemøde og Banko
Torsdag den 5. Januar

Frederikssund

Foredrag af Kim Greiner
Torsdag den 19. Januar

Om Dansk Vestindien.

Frederiksværk

Foredrag af Peter Møller
Torsdag den 2. februar

Om hans 10 år i Showbizz.

Frederikssund
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Fastelavnshygge og Banko
Torsdag den 16. februar

Frederiksværk

Hyggemøde og banko
Torsdag den 2. marts 

Frederikssund

Årsmøde Fr. Værk
Torsdag den 16. marts 

Efter årsmødet er klubben
vært ved et lille arrangement.

Indkomne forslag skal fremsen-
des senest 8 dage før årsmødet.
Tilmelding.

Vinterens sange og Banko
Torsdag den 30. marts

Frederikssund

Påskehygge og banko
Torsdag den 13. april

Frederiksværk

Foredrag: Hvide ankelsokker
Torsdag den 27. april

Lone Wennemoes vil her give 
os en socialrealistisk og ærlig 
skildring om en teenagepiges 
opvækst i en børneflok på 7 i 
1950’erne.

Frederikssund

Foredrag af Poul Kragelund
Torsdag den 11. maj

Om Tove Ditlevsen.

Frederiksværk

Sommerens sange og  
udvidet banko
Torsdag den 25. maj

Frederikssund

Udflugt  til Vor Frue Kloster  
(Karmeliter kloster) i Helsingør
Torsdag den 8. juni

Guidet rundvisning. Bagefter  
spiser vi hos ”far til fire” i Gilleleje.

Pris:
Medlemmer 325 kr
Gæster 375 kr

Busafgang:
Kl. 9:30 fra Frederiksværk  
“ Gjethuset “
Kl. 10:00 fra Frederikssund  
Bag Kop og Kande
 

Første møde efter ferien i Frederiksværk er 10. august, med hygge sang og banko.
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HK Service Hovedstaden

Kære medlem

Bestyrelsen byder dig velkommen til forårets arrange-
menter og medlemsmøder. HK Service Seniorklub har 
et varieret udbud af arrangementer, som vi håber, vi 
efter coronakrisen kan gennemføre, og som vi håber, 
du vil tage godt imod. 

Du er velkommen til at ringe til et af bestyrelsens med-
lemmer og høre nærmere. En del af arrangementerne 
ude har deltagerbegrænsning, så jo før du betaler/til-
melder dig, jo større chancer er der for deltagelse. 

Alle HK Seniorer er meget velkommen, men hvis du ikke 
er medlem i HK Service, betales der som ledsager. 

Medlemmerne i Frederikssund, Hillerød og Helsingør  
(Nordsjælland), som hører under os, har stadig deres  
egne aktiviteter (se i programmet).

Hold øje med mødested, da det ikke er samme sted  
hver gang.

Tilmelding/indbetaling
Registrering af betalingen er afgørende for  
tilmeldingsdato især ved ”først til mølle”  
arrangementer. Du skal angive følgende, når du  
foretager indbetaling af deltagergebyret:
(HUSK at indbetalingen skal lyde på dit eget navn).

Hvis du ikke hører noget inden tilmeldingsfristen, 
er der plads til dig på arrangementet.

Indbetaling: 
Bank eller Netbank:
Reg.nr. 5301
kontonr. 0274872

Mobilepay:  
85753

Dit navn - Arrangement nr. [SNR]  
se ved arrangementet

Ved personligt fremmøde: 
Sker betalingen i kassen på 5. sal i HK Hovedstaden.  
Der kan kun betales med kort/Mobilepay  
 ingen kontanter. 
 
Husk at angive arrangement nr. 
- tilmeldingsdatoen er lig med betalingsdatoen.

Tilmeldingen er bindende og der refunderes ikke 
efter sidste tilmeldingsfrist.

Formand 

Jannie Christiansen  
Telefon 2425 4149  
jch@sbch.dk

Bestyrelsesmedlem 

Randi Larséth  
Telefon 2348 5309
randib.larseth@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 

Ib Larséth  
Telefon 2481 9151  
randib.larseth@gmail.com  

Bestyrelsesmedlem 

Birgit S. Larsen  
Telefon 2572 7838  
birgitschremmerlarsen@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem 

Kirsten Larsson 
Telefon 5045 6252 
ko@privat.dk 
 
1. suppleant 

Annethe Thømming  
Telefon 4026 9006
annethe@live.dk

2. suppleant 

Karin Tronhjem Petersson  
Telefon  2339 9517
karinpetersson@mail.dk

3. suppleant 

Hanne Kjærulff
Telefon 2172 9440
hannekj@banolu.com

Kontaktperson i HK Hovedstaden

Annette Ib Hamer
Telefon 3330 2546 
annette.ib@hk.dk

HK Service Hovedstaden
1. halvår 2023
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Mandag den 23. januar
kl. 12.30-17.00

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Tirsdag den 7. februar
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Onsdag den 22. februar
kl. 10.15

Mødested: 
Dantes Plads 7
1556 København V
Ikke for gangbesværede

Nytårskur

Nu er det tid til at mødes og ønske 
Godt Nytår for både nye og gamle 
medlemmer.

Mød op til en festlig dag, tag gerne 
en ”Nytårshat” på. Der er præmie til 
den sjoveste/flotteste hat. Vi skåler 
Nytåret ind samt får lidt godt at 
spise.

Pris:
Medlemmer HK Service 150 kr.
Ledsager 200 kr.

Sidste tilmelding/betaling:  
3. januar

Ansvarlig:
Karin Petersson Tlf. 2339 9517
Birgit S. Larsen         Tlf. 2572 7838

Arrangement nr. SNR 0119

Et glas humørpiller

Farmaceut Erik Aksel Ejner Lindgren 
spørger, om du har spist indholdet i 
det gamle glas humørpiller op?

Kan du tåle ondt i maven af grin?
Så kom og hør dette foredrag.

Vi starter med kaffe og et stykke 
brød. 

I pausen øl/vand.

Pris:
Medlemmer HK Service 60 kr.
Ledsager 60 kr.

Sidste tilmelding/betaling:  
26. januar

Ansvarlig:
Jannie Christiansen  Tlf. 2425 4149
Annethe Thømming Tlf. 4026 9006

Arrangements nr. SNR0263

Ny Carlsberg Glyptotek

Fortællingen om Glyptoteket er 
uløseligt forbundet med brygger 
Carl Jacobsens store kærlighed til 
skulpturen .

Vi deltager i en guidet tur og bliver 
måske lidt klogere på vores historie.

Spisested oplyses på dagen. 
Drikkevarer for egen regning.

OBS Tilmelding efter først til mølle-
princippet

Pris:
Medlemmer HK Service 150 kr.
Ledsager 200 kr.

Sidste tilmelding/betaling:  
1. februar

Ansvarlig:
Birgit S. Larsen Tlf. 2572 7838
Annethe Thømming Tlf. 4026 9006

Arrangement nr. SNR0264
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Mandag den 6. marts
kl. 10.30

Mødested: 
Restaurant Pilen, Pile Alle 14 B
Indgang ved Tennisbanerne

Tirsdag den 28. marts
kl. 10.30  
Dørene åbnes kl. 10.00

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Onsdag den 19. april
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Foredrag Jan Tvernø

Skal man være røver for at fortælle 
røverhistorier? Nej, men det hjælper, 
hvis man har rejst rundt i verden 
og set, oplevet og mødt forskellige 
folkeslag i f.eks. Ny Guinea, Uganda 
og Mongoliet.

Vi får serveret kaffe inden foredra-
get, og senere vil der blive serveret  
2 stk. smørrebrød.

Drikkevarer for egen regning.

Pris:
Medlemmer HK Service 75 kr.
Ledsager 75 kr.

Sidste tilmelding og betaling:  
20. februar

Ansvarlig:
Kirsten Larsson Tlf. 5045 6252
Birgit S. Larsen Tlf. 2572 7838

Arrangement nr. SNR0265

Seniorklubbens  
Generalforsamling

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Beretning
5. Indkomne forslag
6. Valg iflg. vedtægterne

 a.  Valg af  
2 bestyrelsesmedlemmer

 b. Valg af 3 suppleanter
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet  
på generalforsamlingen, skal være 
afdelingen i hænde senest  
7 dage før generalforsamlingen,  
den 22. marts.

Såfremt du ønsker at deltage i  
spisningen, skal du tilmelde dig  
senest mandag den 20. marts  
til Annette Ib Hamer på  
telefon 3330 2546 eller  
mail annette.ib@hk.dk  

Foredrag med Poul Kragelund

Storm P  Klovn i livets cirkus

Vi kan nok stadig bruge nogle af 
Storm P’s visdomsord samt høre 
hans betydning for dansk humor  
og satire.

Vi starter med kaffe og et stykke 
brød. 

I pausen øl/vand.

Pris:
Medlemmer HK Service 60 kr.
Ledsager 60 kr.

Sidste tilmelding/betaling:  
30. marts

Ansvarlig:
Randi Larseth Tlf. 2348 5309
Ib Larseth  Tlf. 2481 9151

Arrangement nt. SNR0245
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Onsdag den 26. april
kl. 11.00

Mødested: 
Heerings Gaard
Ovengaden Neden Vandet 11

Bank- og Sparekasse Museet

Vi starter i Heerings Gaard og hører 
om gårdens og deres beboeres 
historie. Derefter rundvisning i  
1800 tallets bankvæsen, bl.a.  
C. F. Tietgens kontor m.m. Vi slutter 
i kælderen, hvor de gamle fade med 
kirsebærlikørproduktion står, og vi 
får et glas Cherry Heering.
OBS Tilmelding efter først til  
mølleprincippet.
Vi følges ad til en frokost i  
nærheden.

Drikkevarer for egen regning.

Pris:
Medlemmer HK Service 150 kr.
Ledsager 200 kr.

Sidste tilmelding/betaling:  
3. april

Ansvarlig:
Karin Petersson Tlf. 2339 9517
Kirsten Larsson Tlf. 5045 6252

Arrangement nr. SNR0266

Mandag den 22. maj
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Den glemte prinsesse Mari af Orleans

og de uartige unger fra det gule 
palæ. En spændende og excentrisk 
dame, som var kunstnerisk begavet, 
og arving til den franske trone.  
I 1885 blev hun gift med prins  
Valdemar (søn af Europas svigerfar). 
Hun var bl.a. tyrerytter, brandmajor 
og bedstemor til eksdronning  
Anne af Rumænien.

Foredragsholder: Annemari L. Sol.

Vi starter med kaffe og et stykke 
brød – I pausen øl/vand.

Pris:
Medlemmer HK Servcie 60 kr.
Ledsager 60 kr. 

Sidste tilmelding/betaling:  
2. maj

Ansvarlig:
Karin Petersson Tlf. 2339 9517
Kirsten Larsson Tlf. 5045 6252

Arrangement nr. SNR0267

Torsdag den 8. juni
kl. 8.00

Mødested: 
Svend Aukens Plads 11

Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00

SKOVTUR – Sverige

I år skal vi på en spændende  
Elg safari. Vi kører over broen til  
Markaryd. Efter ankomst til Moose 
safari kører vi med et lille tog  
gennem elgenes rige, og vi bliver 
guidet undervejs. Vi kommer ganske 
tæt på de prægtige dyr.

Vi spiser frokost i parken, og deref-
ter går turen hjemad  med kaffe/øl/
vand i pause undervejs.

HUSK: Billedlegitimation.

Pris:
Medlemmer HK Service 300 kr.
Ledsager 400 kr.

Sidste tilmelding/betaling:  
25. april

Ansvarlig:
Karin Petersson Tlf. 2339 9517
Kirsten Larsson Tlf. 5045 6252

Arrangement nr.  SNR0268

Datoerne er i foråret 2023 
2. januar, 6. februar, 6. marts,  
3. april og 1. maj 
Alle mandage kl. 11.00

Bowling i Bowlernes Hal Grøndal Multicenter

Vi bowler stadig i Bowlernes Hal  
5 gange forår og 4 gange efterår. 

Medlemskab koster 75 kr. om året. 

Baneleje pr. halvår. 80 kr.  
Spisning pr. spilledag  125 kr.  
3 stk. smørrebrød,  
1 øl/vand/vin og kaffe
 

Medlemmer i øvrige Seniorklubber 
er hjertelig velkomne, og har man 
en ægtefælle, en ven, veninde eller 
nabo, så tag denne med. Man behø-
ver ikke at være medlem af HK for at 
bowle.

For mere information kontakt  
formanden for HK Senior Idræt,  
John Petersen på tlf. 5129 5938.
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HK Seniorer  Hillerød
1. halvår 2023

HK Seniorer Hillerød

Tilmelding til arrangementer skal ske til:
Else Juul Jensen. Telefon 2192 0460.  
else.juul.jensen@hotmail.dk

Alle ture er efter førsttilmølleprincippet. Husk at 
kontakte Else Juul Jensen for at høre, om der er plads 
på turene, inden du indbetaler beløbet.   

Ved tilmelding skal du opgive mobilnr./tlf.nr. Sidste 
frist for indbetaling er den dato, der står i programmet.

OBS-OBS: Da programmet ikke modtages hos alle 
medlemmer på samme tid, kan du først tilmelde dig 
vores ture fra den 12. december 2022.

NB: Du kan højst medtage én gæst pr. arrangement.
Ved betaling via netbank skal du huske at opgive dato 
for arrangementet. Indbetaling skal ske til: Arbejder-
nes Landsbank reg.nr. 5358 konto nr. 0000 509213.

Afmelding til arrangementerne skal ske senest 12 dage 
før, for at det indbetalte beløb kan refunderes.

Bemærk ved busture: Mødested  busholdepladsen 
ved Hillerød Station (ved hegnet mod lokalbanen). 
NB: Bussen holder kun kort og afgår præcist.

Alle fredagsmøder holdes på Ålholmhjemmet, Kirse-
bæralle 7, Hillerød  indgang ved ”Ålholmhjemmets 
vareindlevering og kurser” v/nr. 13. Bus 301 og 302 fra 
Hillerød Station. Der er som hovedregel ikke tilmelding 
til disse møder.

Formand 

Britta Brylov
Telefon 6035 0791
bibrylov@gmail.com

Næstformand 

Anny Christoffersen
Telefon 2869 9558
eriksylvest@gmail.com

Kasserer 

Else Juul Jensen
Telefon 2192 0460
else.juul.jensen@hotmail.dk

Sekretær 

Keld Hansen
Telefon 5186 8453
keldth2@pc.dk

AU-medlem 

Erling Christensen
Telefon 4826 4074
erlingch@yahoo.dk

Suppleant 

Tove Dhiin
Telefon 6093 9150
tldhiin@live.dk 

Suppleant 

Lene Hvirgelholm
Telefon 2032 3484
hvirgelholm@gmail.com

Suppleant 

Ole Rønnelund
Telefon 4075 4805
oler3400@gmail.com
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Fredag den 6. januar
Kl. 10.45

Mødested:
Ålholmhjemmet

Fredag den 3. februar
kl. 10.45

Mødested: 
Ålholmhjemmet

Tirsdag den 21. februar
Kl. 10.00

Mødested:
Busholdepladsen ved  
Hillerød Station  
(ved hegnet mod lokalbanen). 

Hjemtransport for egen regning.

Journalist Gunilla Roijer

Mit liv som journalist i dansk politik

Gunilla, der har været journalist 
siden 1982, vil fortælle om sit liv som 
journalist i dansk politik. Hun har 
arbejdet både på avisen Aktuelt, 
på Radioavisen og i næsten 30 år 
på TV2, heraf 28 år på den politiske 
redaktion på Christiansborg.

Ikke uden grund kaldes Christians-
borg for magtens højborg, hvor alle 
de vitale og afgørende beslutninger 
i vores samfund træffes. “Det er 
drama og spænding med et men-
neskeligt aspekt, som vedrører alle. 
Det handler om danskernes vilkår 

og betingelser i hverdagen, og om 
at man via de politiske beslutninger 
kan måle et samfunds kvalitet. Men 
den politiske hverdag på Christi-
ansborg er også fyldt med intriger, 
personopgør, magtkampe og ofte 
benhårdt spil for at komme til tops”.

Gunilla har desuden skrevet bogen 
”Borgens Dronninger” og i øvrigt 
medvirket i filmen ”Kongekabale”.

Vi slutter med banko.

Pris:  
Kaffe/brød  50 kr.

Aase Tribini fortæller

Den folkekære (selvudnævnte pro-
fessor) Tribini var gøgler, teltholder 
og skuespiller og var kendt for sine 
talegaver som rekommandør  
(udråber). Han afgik ved døden den  
13. november 1973 men huskes 
stadig. 

Aase Tribini Clausen vil nu fortælle 
os om, hvad det vil sige at være en 
kendt mands datter, med en op-
vækst i gøgl, cirkus og trylleri.

Vi får et tilbageblik fra et oplevel-
sesrigt gøglerliv, hvor hun blev savet 
over utallige gange. Hun har også 
spillet fodbold med Dirch Passer og 
optrådt for de kongelige.

Pris: 
Kaffe/brød  50 kr.

Synagogen i København

Vores besøg i synagogen vil danne 
ramme om et møde med den jødiske 
religion, kultur og historie, der er 
mere end 2000 år gammel.

Vi vil bl.a. høre om det jødiske liv i 
Danmark, der har rødder helt tilbage 
fra 1600tallet, og samtidig få et 
indblik i livet som religiøs og kulturel 
minoritet i Danmark.

Vi kommer ”indenfor murene” og 
ser den imponerende arkitektur i 
synagogens majestætiske rum med 
bl.a. guldbelagte søjler og rustikke 
træbænke.

OBS: Det er påkrævet, at besøgen-
de mænd bærer hovedbeklædning i 
synagogen (kalotter stilles til rådig-
hed, men man kan også medbringe 
egen hat, hue eller kasket).

Vi spiser frokost på Restaurant  
Jacobsen, inkl. 1 øl/vin eller vand.

Max. deltagerantal:  40

Pris:
Medlemmer 225 kr.
Gæster 300 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 3. februar.
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Fredag den 3. marts
Kl. 10.45

Mødested:
Ålholmhjemmet

Tirsdag den 21. marts
Kl. 9.45

Mødested:
Busholdepladsen ved  
Hillerød Station  
(ved hegnet mod lokalbanen). 

Hjemtransport for egen regning.

Fredag den 14. april
Kl. 10.45

Mødested:
Ålholmhjemmet

Årsmøde

På HK Seniorer Hillerøds årsmøde er 
der bl.a. valg til Aktivitetsudvalget  
= bestyrelsen. Dagsorden og regn-
skab fremlægges på årsmødet, som 
herved er indkaldt.

Mens vi venter på maden, spiller vi 
banko.

Forslag, der ønskes behandlet, skal 
være Aktivitetsudvalget i hænde 
senest 8 dage forud for årsmødet. 
Til selve årsmødet er der ingen 
tilmelding. 

Efter årsmødet serveres smørre-
brød, øl/vin eller vand. Af hensyn til 
indkøb er det nødvendigt at tilmelde 
sig, hvis man ønsker at deltage i 
spisningen. 

Pris:  75 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 3. februar. 

ENIGMA - Post, tele og kommunikation

Vi skal besøge det nyåbnede muse-
um for post, tele og kommunikation 
på Østerbro i København.

Museet har fået navnet ENIGMA, der 
på dansk kan oversættes til gåde.

Vi får en rundvisning i den historiske 
samling, med indblik i den forunder-
lige verden af kommunikation, som 
den har udviklet sig siden 1624.

Vi spiser frokost på Restaurant  
Søpromenaden, inkl. 1 øl/vin  
eller vand.

Max. deltagerantal:  50

Pris:
Medlemmer 275 kr.
Gæster  350 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 3. marts.

Usbekistan - Silkevejens hjerte

Jan Williams tager os med på en 
rejse til Usbekistan, Centralasiens 
folkerigeste nation, hvor en verden 
af i går lever i samklang med nuti-
dens moderne digitale verden.

Dagens foredrag med mange bille-
der fra Usbekistan handler ikke kun 
om de berømte Silkevejsbyer Khiva, 
Bukhara og Samarkand med deres 
imponerende madrasser (koran-
skoler) og moskeer, men giver også 
et indblik i usbekernes liv såvel på 
landet som i byerne.

Vi hører også lidt om usbekernes 
forhold til deres religion, hvor  
ca. 85% er sunnimuslimer.

Pris:  
Kaffe/brød  50 kr.
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Tirsdag den 25. april
Kl. 8.30

Mødested:
Busholdepladsen ved  
Hillerød Station  
(ved hegnet mod lokalbanen). 

Der er bus hele dagen.

Fredag den 12. maj
Kl. 10.45

Mødested:
Ålholmhjemmet

Tirsdag den 6. juni
Kl. 8.30

Mødested:
Busholdepladsen ved  
Hillerød Station  
(ved hegnet mod lokalbanen). 

Der er bus hele dagen.

Gardehusarkasernen

Gardehusarkasernen  også kendt 
som Antvorskov Kaserne  ligger i 
udkanten af Slagelse og kan huse 
op til 2000 mennesker. 

Kasernen blev opført i 1969, hvor 
Sjællandske Livregiment tog den i 
brug. I 2001  i forbindelse med sam-
menlægningen af de sjællandske 
regimenter  rykkede Gardehusar-
regimentet ind på kasernen, og to 
år efter flyttede Hesteskadronen 
fra Næstved til Slagelse, hvor der 
ventede nye stalde og administrati-
onsbygninger. 
 
Kasernen skiller sig ud fra andre 
kaserner med sit store område til 
Hesteskadronen og husningen af 
dennes 75 heste. Udover stalde, 
indendørs og udendørs ridebaner, 

er der også et stort udendørs areal, 
hvor hestene har mulighed for at 
bevæge sig frit omkring.

Vi får en rundvisning og spiser fro-
kost i soldaterkantinen, inkl. 1 øl/vin 
eller vand.

På hjemvejen kører vi til Chr. VI 
Overdrevskro, hvor vi får kaffe og 
lagkage.

Max. deltagerantal:  50

Pris:
Medlemmer:  300 kr.
Gæster:  375 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Tirsdag den 11. april.

Livet med sclerose 

”Jeg kan alt, hvis bare der er nogen, 
der gør det for mig.”

Jens Christiansen er informatør i 
Scleroseforeningen og holder fore-
drag med afsæt i sin egen historie 
over temaet ”Tænk dig glad  det 
giver overskud”.

Jens er afhængig af hjælp til det 
meste, da et attak tilbage i 2006 har 
betydet, at han ikke kan bruge sin 
krop fra skuldrene og ned.

Med humor kommer man imidlertid 
langt, og pointen er, at alting af-
hænger af, hvordan man vælger at 
se på sit liv og sin sygdom.

Vi slutter med banko.

Pris:  
Kaffe/brød  50 kr.

Udflugt til Karrebæksminde

Vi sætter kursen mod Sydsjælland, 
hvor vi i Næstved hopper om bord på 
færgen ”Friheden”, hvor vi skal slap-
pe af og nyde de dejlige omgivelser 
på turen til Karrebæksminde.

Efter 1½ time venter bussen på os i 
Karrebæksminde, og herefter kører 
vi til De Hvide Svaner.  
Her venter en 2retters menu  
inkl. 1 øl/vin eller vand.

Max. deltagerantal:  50

Pris:
Medlemmer 350 kr.
Gæster 425 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 12. maj.
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Kære medlem af HK Stat Hovedstadens P & E Klub 

Så er vi klar til med nye oplevelser. Vi glæder os til at 
præsentere vores forårsprogram for 2023. Vi har igen i 
år arbejdet på at finde nogle interessante foredrag og  
udeture, så I får lyst til at komme til vores møder.

Vores første mødedag i foråret bliver TORSDAG den  
19. januar 2023 i HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 
11, 2300 København S. Husk at holde øje med, hvor vi 
mødes de forskellige gange, da vi har møder både i HK 
Hovedstaden på Svend Aukens Plads og  på Rødovre-
gård, Rødovre. Læs nærmere i programmet. 

Arrangementerne er kun for medlemmer af  
HK Stat Hovedstadens P&E klub.

Praktiske oplysninger: 
/  Ved vores medlemsmøder vil der være mulighed 

for tilmelding og betaling til arrangementer/ture, i 
tidsrummet fra kl. 10.00-10.20. Det vil være os en stor 
hjælp, hvis du har lige penge med.

/  Der sælges kun én billet pr. person, og dette er efter 
“først til mølle”, da der er begrænset antal pladser.

/  Drikkevarer til måltiderne på turene er for  
egen regning.

/  Medbring altid din billet til arrangementerne.

/  Kontakt arrangøren for turen, hvis du skulle blive  
forhindret i at deltage.

  
Vi ønsker jer velkommen til møder og udeture  
og håber, vi må få et godt forår.

Mange hilsner fra
BestyrelsenHK Stat  Hovedstaden

1. halvår 2023

Formand 

Conny Agnes Remmer
Telefon 2622 0079
conny_remmer@hotmail.com

Næstformand 

Birgit Ahlquist
Telefon 2367 7445
ahlquist.birgit@ymail.com

Bestyrelsesmedlem 

Jytte Hatting
Telefon 2238 7371
jyttehatting@youmail.dk

Bestyrelsesmedlem 

Laila Parbst
Telefon 2310 3220
lailaparbst@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem 

Kirsten Jørgensen
Telefon 2636 3254
kirstenkmj@gmail.com

Suppleanter 

Vivian Petersen
Telefon 2311 7111
vivianpetersen@mail.tele.dk

Suppleanter 

Bent Rønman
Telefon 2291 1078
bentronman@gmail.com

Sekretariat for klubben 

HK Stat Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
2300 København

Birthe Ansø
Telefon 3330 2431
birthe.ansoe@hk.dk
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Medlemsmøde  
i HK Hovedstaden
Torsdag den 9. februar
kl. 10.30

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund Mødesal
Svend Aukensplads 11
2300 København S

Foredrag ved Peter Møller. Mine 
10 år i showbizz, samt historier, 
anekdoter og oplæg fra 70’erne.

Medlemsmøde  
i HK Hovedstaden
Torsdag den 19. januar
kl. 10.30

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund Mødesal 
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Musikalsk underholdning ved 
musiker Troels Christensen.

Medlemsmøde  
i HK Hovedstaden
Torsdag den 23. februar
kl. 10.30

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund Mødesal
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Sognepræst i Danmark og 
udlandet, Jens Andreas holder 
foredrag om sine oplevelser i 
Afghanistan, Irak, Kosovo og på 
piratjagt i Guineabugten.

Rundvisning Københavns  
Rådhus, Rådhusarkiverne
Torsdag 26. januar
kl. 10.30 

Vi skal på rundvisning på  
Københavns Rådhus og  
se arkiverne.

Mødested:
Københavns Rådhus

Pris inkl. rådhuspandekager  
og kaffe:  Kr. 150,

Salg af billetter:  
19. januar 2023

Ansvarlig: 
Vivian Petersen – 2311 7111

Besøg på Sct. Mariæ Kloster, 
Helsingør
Torsdag den 2. marts 
kl. 11.15

Sankt Mariæ Kirke udgør den 
sydlige fløj af Vor Frue Kloster i 
Helsingør. Den er bygget af Kar-
meliterordenen omkring år 1430.

Mødested: Helsingør Station

HUSK PAS da vi skal spise på 
båden til sverige

Pris inkl. frokost: Kr. 200,

Salg af billetter:   
9. og 23. februar

Ansvarlig: 
Birgit Ahlquist – 2367 7445

Besøg i den jødiske synagoge
Torsdag den 2. februar
kl. 11.15

Synagogen på Krystalgade er 
opført  i 1830-1833. og tegnet  
af G.F. Hetsch. Den er opført  
med utroligt smukke detaljer 
indenfor. 

OBS: Mænd skal bære hat

Mødested:
Krystalgade 12, 1172 København K

Pris inkl. frokost: Kr. 100,

Salg af billetter:  
19. januar 2023

Ansvarlig: 
Birgit Ahlquist – 2367 7445 
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Besøg og rundvisning  
på Arbejdermuseet
Torsdag den 30. marts
kl. 11.00

Tag med til årtiet, hvor Danmark 
sagde farvel til krig og knaphed.
Vi skal besøge familien Hansens 
50’erlejlighed, hvor de  
boede 5 sammen i en  
toværelseslejlighed.

Mødested:
Arbejdermuseet
Rømersgade 22
1362 København K

Pris inkl. frokost:  Kr. 100,

Salg af billetter:   
6. og 23. marts

Ansvarlig: 
Laila Parbst – 2310 3220

Medlemsmøde  
på Rødovregård, Kostalden
OBS Mandag den 6. marts
kl. 10.30

Mødested:
Rødovregård, Kostalden
Kirkesvinget 1
2610 Rødovre

”Mød en bedemand”   Et dødin-
spirerende foredrag af bede-
mand Helle Albek, som vil fortæl-
le om sit job som bedemand og 
hvad det indebærer. Samtidig 
vil hun fortælle om, hvad du selv 
kan forberede.

Natmandstur 
– vandretur i København
Torsdag den 13. april
kl. 10.30

Gå i natmændenes fodspor 
rundt i Københavns gader og  
opdag en glemt historie. Med 
guide fra Ghosttour vil du høre 
om den ultimative underklas-
se i 1700tallets København. 
Natmændene var i 300 år den 
absolutte bund i samfundet.

Mødested: 
Højbro Plads  
ved Absalonstatuen

Pris inkl. frokost: Kr. 150,

Salg af billetter: 
6. og 23. marts

Ansvarlig: 
Vivian Petersen – 2311 7111

Rundvisning  
på Det Kongelige Teater,  
Gammel Scene
Torsdag den 16. marts
kl. 10.50

Mødested:
Foran Det Kongelige Teater,  
Kongens Nytorv

Pris inkl. frokost: Kr. 150,

Salg af billetter:
23. februar og 6. marts

Ansvarlig: 
Jytte Hatting – 2238 7371

Medlemsmøde  
på Rødovregård, Kostalden
OBS Mandag den 17. april
kl. 10.30

Mødested:
Rødovregård, Kostalden
Kirkesvinget 1
2610 Rødovre

Foredrag ved Henning Frandsen 
om Rovmordere og Platugler.

Pensionist- og  
Efterlønsklubbens  
ordinære Generalforsamling
Torsdag den 23. marts
kl. 10.30

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Dagsorden:
1. Valg af dirgent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning
4.  Orientering om  

rådighedsbeløbsforbrug
5.  Behandling af indkomne  

forslag
6.  Valg:
 a. Formand
 b. 2 bestyrelsesmedlemmer
 c. 1 suppleant

Indkomne forslag senest  
6. marts 2023
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Besøg med rundvisning på 
Roskilde adelige Jomfrukloster
Torsdag den 25. maj
kl. 10.30

OBS Er ikke egnet for  
gangbesværede

Roskilde adelige jomfrukloster 
blev grundlagt i 1699. I 1974 for-
enedes det med Odense adelige 
jomfrukloster, som blev grund-
lagt i 1716.

Mødested:
Roskilde Station

Pris inkl. frokost: Kr. 150,

Salg af billetter: 
17. april og 2. maj 2022

Ansvarlig: 
Bent Rønman – 2291 1078

Besøg KØS i Køge
Torsdag den 27. april
kl. 10.45

KØS  Museum formidler og 
debatterer kunst i det offentlige 
rum nationalt og internatio-
nalt. KØS udstiller, producerer 
og formidler kunstprojekter 
af nationale og internationale 
kunstnere. Vi vil få omvisning i en 
af museets særudstillinger.

Mødested:  Køge Station

Pris inkl. frokost: Kr. 150,

Salg af billetter:  
23. marts og 17. april

Ansvarlig: 
Bent Rønman – 2291 1078

Klubbens årlige tur til Bakken med rundvisning i Korsbæk
Torsdag den 1. juni kl. 11.45

I år skal vi på rundvisning i Korsbæk. Vi kommer ind i de forskellige huse  
og hører anekdoter fra TVserien. Det varer ca. 1 time og bagefter  
spiser vi på Jernbanerestauranten.

Mødested: Indgangen til Korsbækbyen

Pris inkl. frokost: Kr. 200,

Salg af billetter: 17. april og 2. maj

Ansvarlig: Conny Remmer, Bent Rønman og Kirsten Jørgensen

Medlemsmøde  
på Rødovregård, Kostalden
OBS Tirsdag den 2. maj
kl. 10.30

Mødested: 
Rødovregård, Kostalden
Kirkesvinget 1
2610 Rødovre

Besøg af retstegner Anne Gyrite 
Schütt. Hvad har Kundbypigen, 
Sørene Ping og tilfældige caféer 
til fælles? De er alle portrætteret 
af billedkunstner Anne Gyrite 
Schütt. 

Hun er en alsidig kunstner, som 
laver alt fra retssalstegninger til 
oliemalerier af borgmestre.

Bustur ud i det blå
Torsdag den 11. maj
kl. 9.30

Mødested: 
Valby Station, Lyshøjgårdsvej

Pris inkl. frokost: Kr. 200,

Salg af billetter: 
17. april og 2. maj

Ansvarlig: 
Bestyrelsen

Foto: Henrik Petit og Camilla Hey
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Formand 

Tove Fedders 
Telefon 2653 8930  
toga@brygge.dk

Næstformand 

Tom Bettenhaus
Telefon 5056 0755
tb.dk@icloud.com

Kasserer 

Jytte Lassen 
Telefon 2679 3075
weybye@get2net.dk

Bestyrelsesmedlem 

Irene Rasmussen

 
Bestyrelsesmedlem 

Lis Dahl

Suppleant 

Birgit Sørensen

Suppleant 

Bent Eriksen

Seniorklubben
HK Handel Hovedstaden

Kære medlemmer
Her kommer programmet for foråret 2023, hvor vi vil  
afholde hele 10 arrangementer, både inde og ude,  
inkl. en anderledes skovtur.

Vi håber, at I vil deltage i mange af arrangementerne, 
som vi har prøvet at gøre så spændende som muligt.

Vi har nogle regler, som skal overholdes:
Tilmeldinger til alle møder skal ske pr. mail eller SMS til  
Tove eller Jytte.

Grunden til dette er, at vi skal sørge for plads til alle,  
som ønsker at deltage, så giv besked i god tid, og  
senest 10 dage før mødet, da vi skal bestille forplejning. 

Tilmelding til udeturene og spørgsmål vedrørende disse 
skal ske på medlemsmøderne. Betaling for turene sker 
ligeledes på medlemsmøderne. 
Betalt beløb kan ikke refunderes efter betalingsfristens 
udløb.

Der kan være ledsagere med til mange af arrangement 
erne, men medlemmer har selvfølgelig fortrinsret, hvis 
der kun kan være et begrænset antal deltagere.

Du kan finde oplysninger om vores klub og evt.  
ændringer/aflysninger i programmet på nettet:
Seniorklubben HK Handel Hovedstaden

HK Handel  Hovedstaden
1. halvår 2023
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Onsdag den 8. marts
Kl. 10.45

Mødested:
Kjøge MiniBy
Strandpromenaden 26
4600 Køge 

Mandag den 16. januar
Kl. 10.30

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Nytårskur

Nu vil vi gerne møde jer alle igen og 
ønske jer ”Godt Nytår”.

Vi glæder os til at se jer og byder på 
lidt godt til både ganen og maven.

Tilmelding:
til Tove eller Jytte på mail eller SMS 
senest den 23. december 2022.

Kun for HK Handel Hovedstadens 
seniorer.

Udetur i februar:
I dag kan der købes billetter til 
Davids Samling den 1. februar.

Davids Samling

Vi får en omvisning i museets sam-
ling af kunstværker, som er meget 
omfattende. Der er både en islamisk 
samling af kunsthåndværk fra det 
7. århundrede frem til midten af det 
19. århundrede, og en ældre euro-
pæisk samling samt en nyere dansk 
samling.

Så der er rigtig meget at se på.  

Tilmelding
og betaling kan ske ved nytårsku-
ren den 16. januar, eller til Tove eller 
Jytte på mail eller SMS.

Pris inkl. frokost:
Medlemmer: 150 kr.
Ledsagere: 175 kr. 

Banko

Nu tager vi igen en omgang banko, 
og vi håber selvfølgelig alle, at vi er 
en af de heldige vindere.

Som noget nyt vil der være side-
gevinst ved pladen fuld, og ved 
lodtrækning på pladen fuld, er der 
trøstepræmie.

Der er naturligvis også amerikansk 
lotteri. 

Pris for 6 spilleplader: 70 kr.

Tilmelding: 
til Tove eller Jytte på mail eller SMS 
senest 10 dage før mødet.

Pris inkl. morgenbrød:
Medlemmer: 0 kr. 
Ledsagere: 30 kr.

Udetur i marts:
I dag kan der købes billetter til 
Kjøge MiniBy den 8. marts.

Kjøge Mini-By

Det er meget imponerende, hvad 
der er blevet skabt af bitte små 
huse, som er nøjagtige kopier af 
nogle af de gamle huse i Køge.

Det kræver stor omhu og fingersnil-
de at lave disse små huse. 

Kom og få en rundvisning og en for-
tælling om husenes tilblivelse. 

Tilmelding:
og betaling kan ske ved banko den 
20. februar, eller til Tove eller Jytte 
på mail eller SMS.

Pris inkl. frokost:
Medlemmer: 150 kr.
Ledsagere: 175 kr. 

Onsdag den 1. februar
Kl. 10.15

Mødested:
Davids Samling
Kronprinsessegade 30-32
1306 København K

Mandag den 20. februar
Kl. 10.00

Mødested:
HK Hovedstaden
Lokale 4

Davids Samling. Foto: Pernille Klemp
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Onsdag den 29. marts
Kl. 10.30

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal 

Torsdag den 13. april
Kl. 10.45

Mødested:
Grøndals Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Torsdag den 27. april
Kl. 10.00

Mødested:
HK Hovedstaden
Lokale 4

Kegler

Det er jo altid rigtig hyggeligt og 
sjovt at spille kegler med alle fra 
seniorklubben.

Vi spiller og snakker og griner alt 
hvad vi kan, og det er rigtig meget. 

Hvis du er heldig at slå de andre i 
spillet, får du selvfølgelig også en 
præmie.

Så kom og vær med!

Tilmelding
og betaling kan ske ved general-
forsamlingen den 29. marts, eller til 
Tove eller Jytte på mail eller SMS.

Vi får smørrebrød, 2 genstande og 
kaffe. 

Alt dette for:
Medlemmer: 150 kr.
Ledsagere:  175 kr.

Generalforsamling

Dagsorden:
Velkomst
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Indkomne forslag
4. Valg af:
 a) Næstformand for 2 år
  b)  2 bestyrelsesmedlemmer  

for 2 år
 c) 2 suppleanter for 1 år
5.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest onsdag 
den 22. marts.

Hvis du ønsker at deltage i fælles 
spisning, skal du tilmelde dig til Tove 
eller Jytte på mail eller SMS senest 
onsdag den 8. marts. 

Udetur i april:
I dag kan der købes billetter til kegler 
torsdag den 13. april.

Kun for HK Handel Hovedstadens 
seniorer.

Revysangens genklang

Gruppen blev dannet i 2018, og tager 
os med på en spændende rejse i 
dansk revysangs historie, så vi kan
genhøre mange af de elskede
revysange.

Der er en enorm skattekiste med 
revysange, som man ikke hører så 
meget mere. 

Der bliver både spillet de kendte 
viser og også nyere revysange.
 

Tilmelding:
til Tove eller Jytte på mail eller SMS
senest 10 dage før mødet.

Pris inkl. morgenbrød:
Medlemmer: 0 kr.
Ledsagere: 30 kr.

Udetur i maj:
I dag kan der købes billetter til  
Dansk Jødisk Museum den 10. maj.
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Onsdag den 10. maj
Kl. 10.45

Mødested:
Dansk Jødisk Museum
Det Kongelige Biblioteks Have
Proviantpassagen 6
1218 København K

Tirsdag den 23. maj
Kl 10.00

Mødested:
HK Hovedstaden
Lokale 4

Torsdag den 8. juni
Kl. 8.15

Mødested:
HK Hovedstaden

Dansk Jødisk Museum

Museet fortæller om de danske 
jøders historie, som tog sin begyn-
delse, da de første jøder kom til 
landet i 1600tallet, inviteret af Kong 
Christian IV.

Oplev alle facetter af dansk jødisk liv 
gennem 400 år: fra højborgerskab 
til arbejderklasse, og fra ortodoks 
jødedom til moderne jødisk stor-
bykultur.

Der er både pragtstykker af dansk 
jødisk kunsthåndværk og simple 
hverdagsting. 

Tilmelding:
og betaling kan ske ved mødet  
torsdag den 27. april, eller til Tove 
eller Jytte på mail eller SMS.

Pris inkl. frokost:
Medlemmer: 150 kr.
Ledsagere: 175 kr.

Hvorfor kede sig ihjel alene, når man  
kan dø af grin sammen med andre?

Annemarie Hessellund Beanland 
kommer og fortæller om sit livs 
op og nedture: En barndom som 
tivoliprinsesse, ungdom i udlandet, 
en tid som millionær, en drøm om at 
blive krokone og meget andet.

Hun fortæller med stor humor om 
det hele, og hvordan man gennem 
alle oplevelser og genvordigheder 
bevarer sit gode humør og store 
glæde ved livet. 

Tilmelding
til Tove eller Jytte på mail eller SMS 
senest 10 dage før mødet.

Pris inkl. morgenbrød:
Medlemmer: 0 kr.
Ledsagere: 30 kr.

Udetur i juni:
I dag kan der købes billetter til  
skovturen torsdag den 8. juni.

Skovtur

Vi skal en tur ud i vores dejlige land, 
men vi holder os dog til Sjælland, for 
der er rigtig mange skønne steder.

Vi kommer til et vidunderligt land-
skab med både farverige blomster 
og søer med fisk, og måske også et 
par måger, hvem ved?

Bagefter finder vi et rigtig godt sted 
at spise vores sommerfrokost.

Bussen kører præcis, så husk at 
komme til tiden. 

Tilmelding
og betaling allersenest ved mødet 
tirsdag den 23. maj.

Tilmelding kan også ske til Tove eller 
Jytte på mail eller SMS, og betaling 
kan så klares på MobilePay til 
2679 3075.

Pris for et lækkert måltid  
inkl. 2 genstande:  
Medlemmer: 275 kr.
Ledsagere: 325 kr.

Kun for HK Handel Hovedstadens 
seniorer.
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HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Mail: Hovedstaden@HK.dk
Telefon: 7011 4545


