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De lyse sommernætter bliver snart erstattet af efterårets 
farvesymfonier, og senere rammer vinterens mørke 
os. Det er derfor med stor glæde, at HK Hovedstadens 
Seniorklubber byder jer seniorer indenfor i varmen til 
en stor buket af arrangementer i anden halvdel af 2022. 
Velkommen til!

Vi er heldigvis forbi et par år med mange corona-
begrænsninger, som desværre har betydet utallige 
aflysninger og udsatte begivenheder. Derfor håber 
vi naturligvis, at vi nu kan gennemføre de mange 
arrangementer, der allerede er lagt i programmet, som  
du sidder med her. 

Men som altid tager Seniorklubberne i HK Hovedstaden 
det nødvendige forbehold, at det selvfølgelig 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 
arrangementer, 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 bekendtskaber, 
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 
arrangementer, 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 
arrangementer, som holdes i Helsingør, Frederiksværk-
Frederikssund 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

Bliv inspireret på seniorarrangementer i efteråret
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Sort Sol sensommertur  
den 12. til 16. september 2022

Igen et godt tilbud fra Rejsekammeraterne. Turen går til 
Sønderjylland, ja helt over grænsen til Süderlügum ved 
Tøndergrænsen, hvor vi skal bo på Landhaus Smaga, 
beliggende midt i byen. Aftensmad indtages hver aften på 
hotellet.

Rejseprogram:
I disse 5 dage skal vi bl.a. opleve øen Sild med færge fra 
Rømø, frokost ombord. Besøge den lille hollandske by Frie-
drichstadt, guided rundtur og kanalrundfart, der serveres 
frokost. Turens højdepunkt er Sort Sol-arrangementer om 
aftenen.

Sejltur på Kielerkanalen. Besøg Højer sluse, Højer Pølser, 
let frokost på Schackenborg Slotskro, forbi Bredebro hvor 
vi slutter med kaffe og kage, inden hjemturen påbegyndes.

Pris:
Pr. person i delt dobbeltværelse 4.350 kr.
Enkeltværelsestillæg 300 kr.
(Drikkevarer er ikke inkluderet)

Prisen inkluderer bl.a.:
4-stjernet bus
4 x overnatning i Tyskland
4 x morgenmad samt aftensmad, dvs. ½ pension, sidste 
dag med morgenmad
3 x let frokost
1 x brunch, kage, kaffe

Opsamlingsrute:
Kl. 10.00   Valby Station
Kl. 10.20   Høje Taastrup Station
Kl. 11.00   Ølby Station

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.

Sidste tilmeldingsfrist den 15. juli 2022.

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

Ring efter udførligt rejseprogram med foto.

Teknisk rejsearrangør:  
Valby Busserne/Lauritzen Rejser
Rejsegarantifond: nr. 2553

Velkommen til Rejsekammeraterne

Ingrid Filges

Mobil 2696 7397
ingridfilges@gmail.com

REJS DIG GLAD MED 
REJSEKAMMERATERNE

Gøther Mathisen 

Mobil 4072 5502
gother@outlook.dk

Rejsekammeraternes kontaktpersoner:      
(vedr. spørgsmål og program)

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 din familie og venner deltage.

Vil du høre mere om kommende rejser så ring eller send 
os en mail.

Tilmelding og yderligere oplysninger kan henvendes til 
kontaktpersonerne Ingrid Filges og Gøther Mathisen.
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SENIORKLUBBEN HK
IMI HOVEDSTADEN

JERES NY FORMAND VIL GERNE PÅ BESTYRELSENS 
VEGNE BYDE JER TILBAGE MED ET GODT, MUNTERT OG 
INTERESSANT PROGRAM

VELKOMMEN

Velkommen til efterårets medlemsmøder, udeture og 
øvrige arrangementer. På medlemsmøderne vil der for 
eksempel kunne være musikalske indslag, forskellige 
foredrag eller anden underholdning.
Når du bliver pensioneret eller går på efterløn, så kan du 
deltage i Seniorklubbens aktiviteter.
Alle pensionister og efterlønsmodtagere i HK IMI er 
berettigede til at være medlem af Seniorklubben IMI. Vi 
holder ca. 10 medlemsmøder om året, en generalforsam-
ling, en skovtur og en julefrokost. Herudover arrangerer 
vi udeture, Disse bliver bekendtgjort i bladet HK SENIOR, 
der udkommer 2 gange årligt. Mød op til arrangemen-
terne og nyd at være sammen med gamle ”kolleger” og 
hyg dig et par timer. Du skal ikke tilmelde dig, bare mød 
op! Der bliver serveret kaffe / te, og du må også 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 medlemsmøde, 
så spørg efter en af klubbens bestyrelsesmedlemmer, 
der så vil være dig behjælpelig!

 Udeture:
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

SENIORKLUBBEN
IMI 

HOVEDSTADEN

BESØG GERNE VORES HJEMMESIDE  
PÅ WWW.HK.DK 

På hjemmesiden for HK Hovedstaden kan I 
via menuen øverst til venstre i skærmbille-
det finde HK IMI Hovedstaden og herunder 
Klubber og netværk. 

Derunder finder I Seniorklubben IMI,  
som opdateres, hvis der sker ændringer  
i programmet eller andet relevant.

NYHED: 
Hvis I trykker på forstørrelsesglasset til 
højre og skriver Seniororientering, vil I  
kunne læse sidste nyt fra Landsforeningen 
HK Seniorer Danmark.

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
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Mandag den 29. august
kl. 10.00

Mødested: 
I HK Huset

Torsdag den 15. september  
kl. 11.00 

Mødested: 
Hvidkildevej 64 
2400 København NV

Mandag den 26. september 
kl. 10.00

Mødested: 
Valby Kulturhus

Tirsdag den 4. oktober
kl. 11.00

Mødested: 
I HK huset

Medlemsmøde: Lotte Riisholt

Lotte Riisholt har sunget  
Fællessang samt optrådt på den 
store scene i teltet på Bakken. 

Og i 2019 fik hun prisen for ”Bedste 
Kvindelige Dansktop Solist”. 
Samme år vandt hun prisen  
”Mig og min mentor” med sin  
mentee Mathis Vincent Davidsen.

Så I har noget at glæde jer til.

Udetur:  
Kegler i Grøndal MultiCenter

Keglespil, smørrebrød, øl, snaps  
og kaffe.

Bus 2A til Hulgårdsvej 
0,7 km til center eller tag 
bus 21

Pris: 200 kr. inkl. mad.

Tilmelding og betaling:  
Senest den 29. august

Kontaktperson: Jan

Medlemsmøde:  
Svenskelejren i Brønshøj

Helge Baun Sørensen kommer og 
fortæller om Brønshøj og bydelens 
udvikling, herunder Svenskelejren 
Carlstad og stormen på København 
i 1659.

 Jubilæumsfest 

Vi vil fejre jubilæet (40+2) med fest-
lig underholdning og lidt hyggeligt til 
ganen.

Et af vore muntre indslag vil være 
lodtrækning på indgangsbilletten

Pris: 50 kr.

Max. deltagerantal  100

Tilmelding og betaling senest: 
26. september 

Kontaktperson: Winnie
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Tirsdag den 25. oktober
kl. 10.00

Mødested: 
Esplanaden 13,  
1263 København K

Mandag den 31. oktober
kl. 10.00

Mødested: 
Valby Kulturhus

Mandag den 28. november
kl. 10.00

Mødested: 
Valby Kulturhus 

Udetur: Frihedsmuseet
”Det vi ikke taler om”

Pris: 175 kr. inkl. mad
Max. deltagerantal:  20

Tilmelding og betaling:  
Senest den 26. september
 
Kontaktperson: Lilian

Krydstogt til verdens ende
Kim Greiner besøger os, og denne 
gang fortæller han om sit spæn-
dende krydstogt til verdens ende og 
viser os medrivende billeder derfra.

Udetur:  
Naverhulen i Helsingør 

Kom og hør om Naverbevægelsens 
start i den tidlige middelalder og 
frem til i dag. Fortalt humoristisk og 
med små anekdoter.

Vi slutter af med frokost og en øl 
eller vand.

Pris: 200 kr. inkl. mad

Min. deltagerantal:  20 
Max. deltagerantal: 45 

Tilmelding og betaling:
Senest den 31. oktober 

Kontaktperson:  Conny

Medlemsmøde: 
 
EfterårsBanko inkl. kaffe og kage
 
Pris: 6 spil, 3 plader       80 kr.
 1 ekstra plade        10 kr.

Tirsdag den 8. november
 
Mødested:
Afgang Valby kl. 09.00
Afgang Høje Taastrup  kl. 09.30
Hjemkomst             Ca. kl. 15.00
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Mandag den 5. december
kl. 10.00 

Mødested: 
I HK Huset

Den 28. -29. januar 2023

Mødested: 
Der vil blive opsamling ved  
Valby og Høje Taastrup St.

Tirsdag den 13. december kl. 14.00

Mødested: Hovedindgangen på Vesterbrogade

Julehygge

Vi starter julemåneden med vores 
julearrangement, der som sædvan-
lig vil være med god mad, øl, vin og 
vand. 

Derudover vil der også, som vi plejer, 
blive afholdt festligt julebanko. 
Vi lægger i hvert fald op til en sjov 
dag.

Pris: 200 kr.

Tilmelding og betaling:  
Senest 28. november.

For klubbens medlemmer med 
ledsager. 
 
Kontaktperson:  Winnie

Weekendtur til  
Nykøbing Falster Vinterrevy 

Vi har fået tilbudt en bustur til Hotel 
Falster via Thorsvang Samlermu-
seum, Nykøbing Falster Vinterrevy, 
overnatning og retur via Holmegård 
Værk. Dette er inkl. bespisning iht. 
udleveret folder.

Pris: 
I delt dobbeltværelse  2.195 kr.  
Enkeltværelsetillæg  
pr. person  250 kr.

Deltagerantal: 40-57

Tilbuddet er rettet til Seniorklubben 
IMIs medlemmer med evt. ledsager.

Ønsker andre HK Seniorklubmed-
lemmer at deltage, vil de i første om-
gang blive skrevet på en venteliste.

Tilmelding til Winnie:  
Senest den 28. november.

Kontaktperson:
Jan

Udetur i Tivoli 

Har du lyst til en uforpligtende  
slentretur rundt i det  
julepyntede Tivoli? 

Så kom og mød os ved hovedind-
gangen på Vesterbrogade.

Kontaktpersoner:
Ingrid og Conny
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GRAFISK SENIORKLUB
2. halvår 2022

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 mulig-
hed 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. 

S-tog, 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 øl, vand eller kaffe til rimelige priser.

Efter mødet vil der være mulighed for at spise smørre-
brød, men det skal være bestilt i forvejen på flg. link.  
Smørrebrød til HK Trykkeri - Oasen 2720
(skriv teksten på internettet, så kommer du direkte ind 
på hjemmesiden, hvor du kan bestille smørrebrødet)

GRAFISK 
SENIORKLUB

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
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
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Sensommertur

Tirsdag den 23. august 
kl. 12.00

Vi holder vores sensommertur i 
Cafe og Øl-halle, under Arbejder-
museet i Rømersgade. 
Vi spiser fra kl. 12, men muse-
et har åbent fra kl. 10, og der er 
gratis entre for medlemmer af HK 
plus en ledsager, hvis man kan 
bevise man er medlem, hvilket bil-
letten til sensommerturen gør. Så 
benyt chancen til at gå på muse-
um, der er mange ting, der vækker 
minder.

Hvis du er dårligt gående, er der 
elevator til både kælderen og de 
forskellige etager.

Pris: 
Medlemmer 250 kr.
Ledsager 350 kr. 
Max en gæst pr. medlem

Billetterne bestilles med sms  
eller mail hos:

Erik Tofte 5118 1261
erik.barmand@gmail.com

Diana Lorentzen 2028 3123
dianalorentzen@gmail.com

Betaling for billetterne sendes til:
Reg. nr. 5323 kontonr. 305062

Fra bly til sky

Tirsdag den 13. september
kl. 11.00

Glæd jer til at høre Bjarne 
Nielsen (tidligere formand for 
typograferne i Grafisk Forbund 
og næstformand i HK Privat) for-
tælle om sin nye bog ”Fra bly til 
sky”, der er en fortælling om den 
grafiske branchens udvikling fra 
1870 til 2022.
 
Bogen er på 340 sider med 270 
billeder. Og den kommer rundt 
om hele branchen. 
Om grafiske metoder, maskiner, 
produkter, virksomheder og 
mennesker.

Oktoberfest

Tirsdag den 11. oktober
kl. 11.00

Vi forsøger at skabe lidt oktober-
feststemning i Oasen med lidt 
tyrolermusik, og hvis vi kan finde 
nogle ølkrus frem, skal det nok 
blive festligt.

Der vil være mulighed for at købe 
billetter til julefrokosten.

Guitar Kaj

Tirsdag den 8. november
kl. 11.00

Vi prøver med Guitar Kaj igen, 
han underholder med komik og 
musik, så kom og få rørt latter-
musklerne.

Der vil være mulighed for at købe 
billetter til julefrokosten.

Julefrokost

Tirsdag den 13. december
kl. 12.00

I skrivende stund er julefroko-
sten under planlæggelse, men 
sæt dagen af, det skal nok blive 
hyggeligt.  

Billetter kan købes på oktober 
og november møderne.     

Første samling i det nye år bliver nytårskur tirsdag den 10. januar 2023
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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

HK SENIORER HELSINGØR
Velkommen til HK seniorer Helsingørs program for  
2. halvår 2022. 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 e-mail  bhd3060@hotmail.com eller på  
mobiltelefon 2221 9025. Evt. til Jonna Rodemann på 
e-mail 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. Hvis det 
ikke er muligt at betale via bank, kan betaling ske på et 
arrangement før. 
For at lette Aktivitetsudvalgets arbejde med betaling an-
modes om, at medlemmerne i videst mulig udstrækning 
indbetaler via BANK.

Afbud:
Ved afbud senere end 12 dage før refunderes det indbe-
talte beløb ikke. Der kan være begrænset antal deltagere 
på nogle arrangementer, så husk først til mølle. 

Ret til nødvendige ændringer i programmet forbeholdes.

BESØG GERNE VORES HJEMMESIDE  
PÅ WWW.HKSH.DK 

hvor programmet, oplysning om aktivitets-
udvalget m.v. findes. Via hjemmesiden  
kan du nemt og hurtigt tilmelde dig til  
arrangementerne. 

HELSINGØR

Programmet er med forbehold for de pålagte restriktioner, der er eller måtte komme, 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.
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Torsdag den 11. august
kl. 11.00 

Mødested: 
Svingelport 8 A, Helsingør

Tirsdag den 20. september

Mødested: 
Vi mødes kl. 10.45  
Reventlowsgade 7 ved  
Hovedbanegårdens bagindgang 
(overfor Istedgade).

Torsdag den 8.  september
kl. 11.00 

Mødested: 
Svingelport 8 A, Helsingør

Revysangens genklang

Kom til nogle hyggelige timer, hvor 
vi bliver underholdt af en duo, som 
synger viser af bl.a. Liva Weel, Lulu 
Ziegler, Marguerite Viby og helt op 
til vores tid. Der fortælles anekdoter 
om de enkelte viser. Der serveres en 
let anretning med vin, øl og vand.

Pris:
Medlemmer 130 kr.
Ledsager 170 kr.

Tilmelding og betaling:  
Senest den 28. juli.

For medlemmer med ledsager. 

Byvandring i Dan Turèlls fodspor

Denne gang skal vi sammen med 
Poul Kragelund i Onkel Dannys  
fodspor. Undervejs opsøger vi de 
steder, han så malende har  
beskrevet i sine stemningsmættede 
tekster. Vi hører om hans liv i  
miljøet og får en række smagsprøver 
på hans letløbende poesi. Og helt i 
digterens ånd nyder vi undervejs (for 
egen regning) en genstand på et af 
hans stamværthuse. Rundvisningen 
slutter, hvor Dan Turèll boede de sid-
ste 15 år af sit liv. Vi får serveret en 
let frokost på hans stamværtshus, 
der ligger lige i nærheden.

Pris:
Medlemmer 160 kr.
Ledsager 210 kr.
Drikkevarer for egen regning. 

Tilmelding og betaling:  
Senest den 9. september.

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

25 pladser – så først til mølle.

Hvem ved hvad?

Som noget helt nyt arrangeres en 
quiz i almen viden. Ikke den enkel-
tes viden, men vores samlede viden. 
Mottoet er ”er vi flere, ved vi mere”. 

Vi deler deltagerne op i grupper og 
udleverer en række spørgsmål på 
papir. Så har grupperne den aftalte 
tid til at finde svar på så mange af 
spørgsmålene som muligt. 
Vinderne vil være den gruppe, der 
har flest rigtige svar. Der vil være 
præmier med lidt ”mundgodt” til 
gruppen med de fleste rigtige svar. 
Aktivitetsudvalget vil være ”dom-
merpanel”.

Når vinderne er fundet, vil der være 
en lettere servering ved bordene.

Pris:
Medlemmer Gratis
Ledsager 40 kr.

Tilmelding og betaling:  
Senest den 25. august.

For medlemmer med ledsager. 
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Torsdag den 13. oktober 
Kl. 13.00

Mødested: 
Svingelport 8 A, Helsingør

Onsdag den 19. oktober 

Mødested: 
Vi mødes kl. 10.45 ved indgan-
gen til museet Amalienborg 
Slotsplads, Chr. VIII’s Palæ, 
1257 København K. 

Torsdag den 10. november 
Kl. 13.00

Mødested: 
Svingelport 8 A, Helsingør

Helsingørs historie 

Bent Skou fortæller historien fra 
Flynderborg over Erik af Pommern, 
indførelse af Øresundstold til Skibs-
værftet og Kulturværftet. 

Denne dag fejrer vi også vores  
41 års fødselsdag med kaffe  
og lagkage.

Pris:
Medlemmer Gratis
Ledsager 40 kr.

Tilmelding og betaling:  
Senest den 29. september.

For medlemmer med ledsager. 

Dronningens Smykkeskrin  

Vi skal til Amalienborg, hvor man 
markerer Hendes Majestæt Dron-
ningens 50-års regensjubilæum. 
Udstillingen præsenterer for første 
gang nogensinde over 200 kendte 
og mindre kendte smykker fra Dron-
ningens smykkesamling. 

Hvert smykke i udstillingen bærer 
en historie og refererer til en eller 
flere private eller officielle begi-
venheder i Dronningens 50-årige 
regeringsperiode. 

Vi går rundt på egen hånd i museet. 
Derefter finder vi et godt sted i nær-
heden, hvor vi spiser frokost. 

Pris:
Medlemmer 160 kr.
Ledsager 210 kr.
Drikkevarer for egen regning.

Tilmelding og betaling:  
Senest den 5. oktober.

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

25 pladser – så først til mølle.

Banko Light   

Så tager vi igen en omgang hyggelig 
banko, hvor I får 3 bankoplader, og vi 
spiller 4 spil samt 2 ekstra spil. Der 
serveres kaffe og æbleskiver.

Ved pladen fuld er der sidegevinster. 
Ved lodtrækning på pladen fuld er 
der ”trøstepræmie”. 

Der bliver også afholdt et ameri-
kansk lotteri med gode præmier.
 

Pris:
Medlemmer 70 kr.
Ledsager 110 kr.

Tilmelding og betaling:  
Senest den 28. oktober.

For medlemmer med ledsager.
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Husk venligst at tilmelding er nødvendigt ved samtlige arrangementer. Se fristen ved hvert arrangement. 

Tirsdag den 29. november
kl.  12.00  

Mødested: 
Skydeselskabet, Stengade 46, 
Helsingør  

Torsdag den 12. januar 2023
kl. 11.00  

Mødested: 
Svingelport 8A, Helsingør 

Julefrokost  

Vi gentager succesen fra 2021 og 
holder julefrokost i Skydeselskabets 
hyggelige restaurant, hvor vi får ser-
veret en rigtig dejlig julefrokost med 
1 øl eller vand samt snaps og kaffe 
og chokolade.  

Der er traditionen tro mandelgave, 
konkurrence og lodtrækning om 
gode præmier på ”indgangsbillet-
ten”.

Yderligere drikkevarer for egen 
regning.
 

Pris:
Medlemmer 250 kr.
Ledsager 350 kr.

Tilmelding og betaling:  
Senest den 18. november.

For medlemmer med ledsager.

Banko 2023      

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.  
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

Dato i 2022 / 2023 Emne Sted

11. august Revysangens genklang Svingelport 8A, Helsingør

8. september Hvem ved Hvad Svingelport 8A, Helsingør

20. september I Dan Turèlls fodspor København

13. oktober Helsingørs historie Svingelport 8A, Helsingør

19. oktober Dronningens Smykkeskrin København

10. november Banko Light  Svingelport 8A, Helsingør

29. november Julefrokost Skydeselskabet Stengade 46, Helsingør

12. januar 2023 Banko Svingelport 8A, Helsingør

Aktiviteter – 2. halvår 2022
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KOMMUNAL SENIORKLUB
2. halvår 2022

Kære medlem

Velkommen til HK Hovedstadens samlede Senior- 
program. Programmet er som tidligere fyldt med mas- 
ser af interessante aktiviteter.

De følgende sider omhandler de aktiviteter, som den 
Kommunale Seniorklub arrangerer i efteråret 2022.

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

Medlemsmøderne afholdes hos Københavns Boldklub, 
Pile Allé 14 B, 2000 Frederiksberg.

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 del-
tagerne. Der serveres kaffe og the under mødet. 
Øl og vand kan købes i pausen.

Foruden medlemsmøderne byder vi også på nogle inte-
ressante besøg rundt omkring i Hovedstadsområdet.

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

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

KOMMUNAL

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
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Mandag den 8. august
kl. 10.30

Mødested: 
Københavns Boldklub
Pile Allé 14 B
2000 Frederiksberg

Tirsdag   den, 6. september
kl. 10.30

Mødested: 
Københavns Boldklub
Pile Allé 14 B
2000 Frederiksberg

Onsdag den 24. august
kl. 11.00

Mødested: 
Amalienborg Slotsplads 
Chr. VIII’s Palæ
1257 København K
(kom gerne 10 min. før)

Medlemsmøde  
– Københavns historie

Kom og hør om Københavns historie 
festligt fortalt af journalist og for-
fatter Allan Mylius Thomsen. 

Han fortæller om byen op gennem 
tiderne, herunder om hvordan ga-
derne har fået deres navne.  

Der sælges billetter til besøg på 
Amalienborg den 24.8.2022

Livsglade sange og viser om  
tro, håb og kærlighed

Jeannet Ulrikkeholm synger og 
fortæller, hun akkompagnerer på 
guitar, cello og lut, og vi skal være 
med på en fællessang.
Programmet består af årstidens 
sange, højskolesange og festlige 
evergreens.

Vi skal også høre en række fran-
ske sange, som bl.a. Edith Piaf, og 
Mireille Mathieu har gjort berømte. 
Derudover synger Jeannet sange 
med tekster af Halfdan Rasmussen, 
Tove Ditlevsen, Benny Andersen, 

Jeppe Aakjær, Piet Hein, Kim  
Larsen, John Mogensen,  
The Beatles, Elvis og Anne Linnet.

Så der er lagt op til en formiddag 
med glæde og latter.

Der sælges billetter til  
Oplev Københavns nye broer  
den 20. september.

Udebesøg  
- Amalienborg

Vi skal se særudstillingen ”En dron-
nings smykkeskrin - 50 år på tronen 
fortalt i smykker”.
Udstillingen præsenterer for første 
gang nogensinde over 200 kendte 
og mindre kendte smykker. Hvert 
smykke i udstillingen er bærer af 
en historie, som Dronningen selv 
fortæller. Vi går rundt på egen hånd 
i museet. 

Obs! Det er ikke tilladt at medbringe 
bagage på slottet. Tasker o. lign. kan 
opbevares i aflåste bagagebokse i 
billetkontor eller butik.

Deltagerantal:  20

Deltagerpris: 50 kr.
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Tirsdag den 20. september
kl. 11.00

Mødested: 
Christianshavns Torv
1410 København K

Fredag den 28. oktober
kl. 11.00 

Mødested: 
Dannebrogsgade 53
1660 København V

Tirsdag den, 11 oktober
kl. 10.30

Mødested: 
Københavns Boldklub
Pile Alle’ 14 B
2000 Frederiksberg   

Udebesøg - Oplev  
Christianshavns nye broer

Tag vandreskoene på og kom ud på 
Christianshavn, hvor Lars Hermann vil 

fortælle om Christianshavn og samti-
dig opleve de nye broer. 

Området bliver kaldt for Nordens 
Amsterdam. Der er i gåafstand mellem 
Strandgade og Operaen hele 13 broer 
og 2 dæmninger.

Deltagerantal: 25

Deltagerpris: 40 kr.

Udebesøg  
– U-kirke på Vesterbro

Kom og hør gadepræst Liane Dambo 
fortælle om, hvad en U-Kirke er, og 
hvordan det er at være gadepræst 

på Vesterbro. Liane har altid tid til 
en snak, når man møder hende på 
Istedgade. Det være stort som småt.

Deltagerantal:  30 

Deltagerpris:  20 kr.

Medlemsmøde  
– Den Hvide Maasai 

Bo Kristiansen, bankmanden fra 
Silkeborg, der også er medlem af 
ældrerådet i en Maasai-klan i det 
Nord/Vestlige Tanzania, kommer 
og fortæller om sit liv i Kenya og 
Tanzania

Vi skal bl.a. høre om: Maasaierne 
som et oprindeligt folk.
Hvorfor Bo blev medlem af ældrerå-
det, og hvad det indebærer.

Hvordan man for et minimalt budget 
kan gennemføre et vandprojekt i 
Tanzanias ørken, med en stor effekt.

Bo kommer i fuld udklædning og 
fortæller levende om sin forbindelse 
til klanen.

Der sælges billetter til  
U-kirke på Vesterbro  
den 28. oktober.
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Torsdag den 10. november
kl. 10.30  
Mødested: 
Københavns Boldklub
Pile alle 14 B
2000 Frederiksberg   

Mandag den 5. december
kl. 12.00

Mødested: 
Hansens Gamle Familiehave
Pile Alle’ nr. 10 -12
2000 Frederiksberg

Mandag den 21. november
kl. 10.45

Mødested: 
DR Byen, receptionen
Emil Holms Kanal
0999 København C

Medlemsmøde  
– Plattenslagerne

Forfatteren til Håndbog for Plat-
tenslagere Bjarne Jensen kommer 
og giver et festligt indslag om de 
løgnehistorier, han omtaler i sin bog 
PLATENSLAGERE. Vi kan få os et 
godt grin, og det kan være de histo-
rier har et gran af virkelighed, der 
har gennem historien været en del 
af slagsen.

Der sælges billetter til  
DR Byen den 21. november. 

Den store julefrokost!

Så skal vi have et par hyggelige 
timer i hinandens gode selskab.
Der vil være lidt underholdning, og 
mon ikke også der sniger sig 
lidt lodtrækning ind.

Vi glæder os til at se dig, husk 
tilmelding er bindende, og først til 
mølle-princippet gælder stadig.

Indbetaling kan ske fra  
15. oktober til 21. november -  
på konto nr. 5301 - 274864.

Der udsendes efterfølgende kun 
meddelelse til dem, der IKKE er 
plads til – og som derfor naturligvis 
får det indbetalte beløb retur.

Deltagerpris:  250 kr. 

Udebesøg - DR Huset

I DR Huset skal vi på en rundvisning 
”Bag kulissen”. Turen varer ca. 75 
min. Vi kommer ikke ind i koncert-
salen. 
Der sker mange interessante ting i 
DR Huset, som rundviseren gerne 
vil fortælle os om, og som giver os 
et unikt indblik i DR’s arbejde og i 
moderne medieproduktion.

Deltagerantal:  20

Deltagerpris:  50 kr.
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Formand

Anita Villumsen 
Telefon 4731 5654
Mobil 2897 1781
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 
2. Halvår 2022

Vigtige oplysninger !
Alm. møder inkl. kaffe/brød samt øl/vand 20 kr.
Foredrag 30 kr.
Spilles der banko 4 plader 20 kr.
Udvidet banko 4 plader 30 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!!!

HK 
FREDERIKSVÆRK 
– FREDERIKSSUND

Peer Faurskov 
kommer og fortæller om hans 
34 års mange rejser,hvor han 
bl.a. blev optaget i en klan hos 
batak folket på øen Sumatra i 
Indonesien.

Torsdag den 11. august 

Frederiksværk 

Hyggemøde og Banko

Torsdag den 25. august

Frederikssund

Vi synger efterårets sange og 
spiller banko.

Kim Preuthun

Torsdag den 8. september

Frederiksværk

Kim Preuthun spiller populær 
musik, så vi alle kan synge med.
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Udflugt til Radius Distillery Præstø

Torsdag den 6. oktober

Udflugt til Radius Distillery Præstø, 
hvor der er rundvisning og inkluderer 
naturligvis rigeligt med lækre smags-
prøver. Bagefter kører vi til Skovens  
restaurant i Næstved. 

Pris: 
Medlemmer  275 kr.
Gæster 325 kr.

Busafgang  kl.  08.00
Fra “ Gjethuset” Frederiksværk

Busafgang  kl. 08.30  
Frederikssund. Bag Kop og Kande.

Niels Ole Frederiksen

Torsdag den 22. september

Frederikssund

Niels Ole Frederiksen kommer 
og fortæller om “ født i Horsens 
Tugthus “.

Musikalsk underholdning

Torsdag den 3. november

Frederikssund

Syng med på et godt refræn. 
Thomas Negrijn spiller og  
synger populære sange.

Julefrokost  
Restaurant Gilleleje Havn

Torsdag den 15. december

Pris :
Medlemmer 300 kr.
Gæster 350 kr.
Busafgang kl. 11:15
Fra “ Gjethuset “,Fr.værk
Busafgang kl. 11.45
Fr.sund. Bag Kop og Kande

Udvidet Banko

Torsdag den 17. november

Frederiksværk

Udvidet banko med mange gode 
gevinster.

Første møde i det nye år
Hyggemøde og banko

Torsdag den 5. januar 2023

Frederikssund

Hyggemøde og Banko

Torsdag den 20. oktober

Frederiksværk

Vi synger vinterens sange og 
spiller banko.

Julepakke spil

Torsdag den 1. december

Frederikssund

Husk pakke til mindst 25 kr.
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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 
Efterårsprogram 2022

Bestyrelsen byder dig velkommen til efterårets arrangemen-
ter 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 medlem-
mer og høre nærmere. En del af arrangementerne ude har 
deltagerbegrænsning, så jo før du betaler/tilmelder 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. 
- tilmeldingensdatoen er lig med betalingsdatoen.

Tilmeldingen er bindende og der refunderes ikke efter 
sidste tilmeldingsfrist.SERVICE
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Torsdag, den 18. august 
Kl. 10.45 

Mødested: 
Rosenborg Slot 
Øster Voldgade 4 A

Torsdag, den 29. september  
Kl. 10.30

Mødested: 
Restaurant Pilen,  
Pile Allé 14B
2000 Frederiksberg 
Indkørsel ved tennisbanerne.

Rosenborg Slot

Vores sommertur bliver lidt ander-
ledes i år. Vi har prøvet nogle gange 
at komme på rundvisning på Rosen-
borg Slot, så nu forsøger vi igen.

På slutningen af turen vil vi få noget 
lækkert at spise i nærheden.

Drikkevarer for egen regning.

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

Sidste tilmelding/betaling:
1. august.

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

Arrangement nr. SNR0246

Foredrag med Poul Kragelund

Benny Andersen har stadig mange 
historier at fortælle via Poul Krage-
lund.

Vi vil få kaffe inden foredraget, og 
senere vil der blive serveret 2 stk. 
smørrebrød.

Drikkevarer for egen regning.

  

 

Pris: 
HK Service medlemmer 50 kr.
Ledsager  50 kr.
 
Sidste tilmelding:
15. september.

Ansvarlig: 
Ib Larséth Tlf. 2481 9151 
Karin Petersson Tlf. 2339 9517

Arrangement nr. SNR0245  

Tirsdag den 13. september
kl. 12.45 

Mødested: 
Søndre Fasanvej 7,
2000 Frederiksberg

Georg Jensens Sølvsmedie

Georg Jensens egen filosofi var at 
skabe demokratisk design med 
både funktionalitet og skønhed, det 
vil vi få mulighed for at se.
Rundvisningen vil tage ca. 2 timer, 
efterfølgende vil der være mulighed 
for at besøge outletbutikken med 
sølv og porcelæn.

Spisested vil blive oplyst på dagen.

Drikkevarer for egen regning.

Obs. Tilmelding efter først til mølle- 
princippet.

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

Sidste tilmelding:  
30. august.

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

Arrangement nr. SNR0256
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Tirsdag, den 11. oktober
Onsdag den 12. oktober
Kl. 10.45

 Mødested: 
Stormgade 18  
Hjørnet af Vester Voldgade

Mandag, den 24. oktober 
Kl. 13.00

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund Mødesal

Københavns Bymuseum

Grundet begrænset deltagerantal 
bliver rundvisningen delt over  
2 dage. 

Frokoststed oplyses på dagen.

Drikkevarer for egen regning. 

 

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

Sidste tilmelding:  
20. september.

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

Arrangement nr. SNR0261 11 okt.
Arrangement nr. SNR0262 12 okt.

Oktoberfest  

Kom til oktoberfest med alt hvad 
der hører til. Lederhosen, tyrolerkjo-
ler eller kom som du er, måske med 
en ”tyroler hat”. 

Vi skal have musik og fællessang, 
skummende øl, vin, vand og noget 
godt til maven.

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

Sidste tilmelding:
26. september.

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

Arrangement: SNR0260

Onsdag, den 5. oktober  
Kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden 
Rund Mødesal

Solo og Fællessang  
v/Jeannet Ulrikkeholm

”Drømte mig en drøm i nat”, er en af  
de sange, Jeannet vil synge for os 
denne dag og som vi selvfølgelig kan 
synge med på.

Vi starter med kaffe og et stykke 
brød. Efter underholdningen vil der 
blive serveret 2 stk. smørrebrød og  
1 øl/vand. 

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

Sidste tilmelding:
15. september.
 
Ansvarlig: 
Jannie Christiansen Tlf. 2425 4149
Hanne Kjærulff Tlf. 2172 9440

Arrangement nr. SNR0259
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Mandag, den 14. november 
Kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund Mødesal  
 

Datoerne er i efteråret 2022

5. september, 
3. oktober, 
7. november, 
5. december 

Alle mandage kl. 11.00

Torsdag, den 1. december 
Kl. 12.30

 Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund Mødesal

Julebanko

Kaffe og brød er klar kl. 10.15.

Bankospillet er en god tradition, 
som vi ikke vil undvære. Vi bruger 
nogle timer på lidt lykke og held og 
måske vinde et gavekort.

1 række et gavekort på  50 kr.
2 rækker et gavekort på 100 kr.
Pladen fuld et gavekort på 200 kr.

Vi slutter med gløgg og æbleskiver.

 

 

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

Sidste tilmelding/betaling:
24. oktober.

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

Arrangement nr. SNR0159

Bowling i Bowlernes Hal  
Grøndal Multicenter

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

Medlemskab koster 150 kr. om året.

Baneleje pr. halvår  80 kr.
Spisning pr. spilledag 80 kr.

3 stk. smørrebrød
1 øl/vand/vin og kaffe
 

Medlemmer i øvrige Seniorklubber 
er hjerteligt velkomne, og har man  
en ægtefælle, en ven, veninde eller 
nabo så tag vedkommende med.

Man behøver ikke at være medlem 
af HK for at bowle.

For mere information kontakt  
formand for HK Senior Idræt,  
John Petersen på tlf. 5129 5938.

  

Julefrokost

Endnu en juletradition som vi holder 
meget af. Derfor håber vi, at rigtig 
mange af jer vil deltage. 

Dejlig julemusik med Joan fra Fyn, 
god mad og drikke som vi plejer.

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

Sidste tilmelding: 
9. november.

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

Arrangement nr. SNR0160
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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 

HK SENIORER HILLERØD
Aktiviteter 2. halvår 2022

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

Alle ture er efter først-til-mølle-princippet. 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 1. august.

HILLERØD

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: Arbejdernes 
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. 
NB: Bussen holder kun kort og afgår præcist.

Alle fredagsmøder holdes på Ålholmhjemmet, Kirsebæralle 
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.
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Fredag den 2. september
Kl. 10.45

Mødested: 
Ålholmhjemmet

Tirsdag den 27. september
Kl. 9.30

 Mødested: 
Busholdepladsen  
ved Hillerød Station.

OBS: Tilmelding fra den  
1. august.

Om Grevinde Danner

Tim Panduro er født i Hillerød og fik 
efter sin færdiguddannelse job på 
HillerødPosten, hvor han under sin 
ansættelse blev belønnet med flere 
priser.

Tim vil under titlen ”Fra horeunge 
til hoffets førstedame” fortælle om 
Louise Rasmussen, der i 1850 blev 
viet til kongen til venstre hånd. 

Hun blev imidlertid aldrig accep-
teret i de toneangivende kredse, 

bl.a. grundet hendes borgerlige 
baggrund og et ”uægte” barn.

Vi hører samtidig om stiftelsen af 
det nuværende Dannerhuset.

Vi slutter med banko.

Pris:  
Kaffe/brød  50 kr.

Jægerspris Slot

Vi følger op på Tim Panduros fore-
drag om Grevinde Danner og kører 
derfor til Jægerspris Slot, hvor vi får 
føjet yderligere detaljer til grevin-
dens liv.

Inden vi får en guidet rundvisning på 
slottet, vil der være tid til at kigge på 
slotsparken, hvor Grevinde Danner 
ligger begravet.

Vi spiser frokost på Restaurant 
Egelunden.  
Prisen er inkl. 1  øl/vin eller vand.

Max. deltagerantal:  40

Pris: 
Medlemmer 325 kr.
Gæster 400 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 2. september.
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Tirsdag den 25. oktober
Kl. 11.00 ved museet.

Evt. fællestransport fra 
Hillerød Station kl. 9.56 
(gældende ved redaktionens 
slutning) med Lokalbanen 
Lille Nord til Helsingør St. 

OBS: Tilmelding fra den  
1. august.

M/S Museet for Søfart

Vi besøger Søfartsmuseet i Helsin-
gør, hvor der ud over de faste udstil-
linger også er udstillingen ”Venedig 
- alle tiders søfartsby”.

Vi går selv rundt og studerer udstil-
lingen i eget tempo. Efterfølgende 
spiser vi frokost på museet, inkl. 1 
øl/vin eller vand. Vi slutter med kaffe 
og kage.

Transport hele dagen for egen reg-
ning.

Max. deltagerantal:  50

Pris:
Medlemmer  225 kr.
Gæster 300 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 7. oktober.

Fredag den 7. oktober
Kl. 10.45

Mødested: 
Ålholmhjemmet

Et glas humørpiller

Har du spist indholdet i det gamle 
glas humørpiller? Uanset, om det er 
ja eller nej, så læs bare videre.

Hvis du kan tåle ømhed eller ondt 
i maven af grin, så mød op til dette 
arrangement. Vi får humor fra 

 
gadeplan, tilsat Storm P samt  
skæve citater og anekdoter – alt 
blandet og doseret af farmaceut 
Erik Aksel Ejner Lindgren.

Pris:  
Kaffe/brød  50 kr.
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Fredag den 4. november
Kl. 10.45

Mødested: 
Ålholmhjemmet

Julefrokost

Julefrokosten afholdes igen i år i 
Royal Stage. Vi får den store jule-
buffet med ris-a-la-mande og  
mandelgaver. 1 øl/vin eller vand  
+ 1 snaps er inkl., og så slutter vi af 
med en kop kaffe.

Som sædvanligt til disse arrange-
menter vil vi hygge os, synge  
julesange og finde de heldige  
vindere i julelotteriet.

Max. deltagerantal:  70

Pris:
Medlemmer 300 kr.
Gæster 375 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 4. november

Københavns Rådhus

I 1905 blev Martin Nyrops markante 
bygning indviet, og vi får en guidet 
rundvisning i den spændende byg-
ning og skal høre om husets liv og 
hemmeligheder. Besøget afsluttes 
med de berømte rådhuspandekager 
og et glas mousserende vin.

Herefter går vi til Tivolihallen, hvor 
vi spiser frokost, inkl. 1 øl/vin eller 
vand.

Hjemtransport for egen regning.

Max. deltagerantal:  50

Pris:
Medlemmer 325 kr.
Gæster 400 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 4. november.

Hvide ankelsokker

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

Lone blev gravid som 15-årig, og vi 
får et indblik i datidens vilkår for 
”piger i ulykke”.

Vi slutter med banko.

Pris:  
Kaffe/brød  50 kr.

NB: 
Onsdag den 7. december
Kl. 13.00

OBS:  
Tilmelding fra den 1. august.

Tirsdag den 22. november
Kl. 9.00

Mødested: 
Busholdepladsen ved  
Hillerød Station.

OBS:  
Tilmelding fra den 1. august.
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Formand

Conny Agnes Remmer
Telefon 2622 0079
conny_remmer@hotmail.com

Næstformand

Birgit Ahlquist
Telefon 2367 7445
ahlquist@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

STAT

HK STAT HOVEDSTADEN 
Efterårsprogram 2022

Kære medlem af HK Stat Hovedstadens P & E Klub 

Så er vi klar til med nye oplevelser. Vi glæder os til at 
præsentere vores efterårsprogram 2022. 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 efteråret bliver ONSDAG den  
24. august 2022 på Rødovregaard, Kostalden, Kirke-
svinget 1, 2610 Rødovre. Husk at holde øje med, hvor vi 
mødes de forskellige gange, da vi har møder både i HK 
Hovedstaden på Svend Aukens Plads og som noget NYT 
på Rødovregård, 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 èn 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 efterår.

Mange hilsner fra
Bestyrelsen

OBS OBS OBS!

På grund af uoverensstemmelser med Restaurant 
Pilen har vi måttet flytte vores møder til et andet 
sted og desværre også til en anden dag.
Vi har været så heldige at få et lokale på 
Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre
Bus 9A holder ved Rødovre Kirke, og derfra er der 
en meget kort gåtur til Rødovregård.

Se tid og dag under de enkelte arrangementer. 
Det er kun arrangementer, der skulle have været 
på Restaurant Pilen, der er flyttet.
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Medlemsmøde på  
Rødovregård, Kostalden

Bemærk - Onsdag den  
24. august kl. 10.30

Mødested:
Rødovregård, Kostalden
Kirkesvinget 1
2610 Rødovre

Musikalsk underholdning ved 
Jeannet Ulrikkeholm. I løbet af 
dette festlige musikalske arran-
gement synger Jeanett smukke 
fædrelandssange, kærlighedsvi-
ser og franske viser af Edith Piaf 
og andre franske sange, som 
folk kender. 

Oplev Københavns nye broer

Torsdag den 1. september  
kl. 11.00

Mødested: 
Christianshavns Torv

Tag det varme tøj og vandre-
skoene på og kom ud på Christi-
anshavn, hvor Lars Hermann vil 
fortælle om Christianshavn, og 
hvor du kan opleve de nye broer.  
I gåafstand er der hele  
13 broer og 2 dæmninger.  
OBS Er ikke egnet for gang-
besværede.

Pris inkl. frokost 150 kr.

Salg af billetter: 24. august 2022

Kontaktperson:  
Laila Parbst - 2310 3220
 

Medlemsmøde på  
Rødovregård, Kostalden

Bemærk - Onsdag den  
7. september kl. 10.30

Mødested:
Rødovregård, Kostalden
Kirkesvinget 1
2610 Rødovre

Foredrag om politiarbejde og 
forfatterskab af Arne Woythal. 
Som tidligere drabsefterforsker, 
internationalt udsendt  
og forfatter har han mere end  
40 års erfaring fra politiet.  
Han har beskæftiget sig med 
flere grene af politiets arbejde. 
De seneste 25 år som drabs-
efterforsker.

Havnerundfart  
med Nettobådene

Torsdag den 15. september  
kl. 10.45

Mødested: Nettobådenes  
anløbsplads ved Holmens Kirke, 
Holmens Kanal 21

Først sejler vi i kanalen rundt 
om Holmen. Så runder vi Den 
Lille Havfrue. Derefter sejler vi i 
Christianshavns Kanal og slutter 
med at sejle rundt om Slotshol-
men.

Pris inkl. frokost  150 kr.

Salg af billetter: 24. august og  
7. september 2022 

Ansvarlig:  
Kirsten Jørgensen - 26363254

Medlemsmøde i  
HK Hovedstaden

Torsdag den 22. september  
kl. 10.30

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

Foredrag, Matadormix og blan-
dede anekdoter om mennesker, 
myter og minder ved  
Per Kuskner. 

Bustur Ud i det blå

Torsdag den 29. september  
kl. 9.30

Mødested: 
Valby Station
Lyshøjgårdsvej 

Pris inkl. frokost 200 kr.

Salg af billetter: 
7. og 22. september 2022

Ansvarlig: 
Bestyrelsen
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Medlemsmøde i  
HK Hovedstaden

Torsdag den 6. oktober  
kl. 10.30

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

Foredrag om sejltur med fami-
lien ved Malene Wilken. Mange 
foredragsholdere er så dræben-
de monotone, at man næsten 
falder i søvn. Det er Malene på 
ingen måde.
Bliv inspireret og tag med på en 
eventyrlig rejse til Middelha-
vet retur med en kernefamilie, 
der har gjort noget ud over det 
sædvanlige.

Medlemsmøde i  
HK Hovedstaden

Torsdag den 3. november  
kl. 10.30

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

Foredrag om Kina ved  
Heidi Juhl Petersen.

Besøg i Jespers torvekøkken

Torsdag den 13. oktober kl. 12.45 

Mødested: Vandtårnsvej 75, 2860 Søborg 

Jespers Torvekøkken blev grundlagt i 1991 af kok Jesper Holmberg ud 
fra en vision og ambition om at lave velsmag ende, sund og lækker frokost 
til medarbejderne rundt om i virksomhederne i Storkøbenhavn. Siden 
dengang er Jespers Torvekøkken vokset støt hvert år og har i dag udvidet 
med catering af selskabsmad og kantinedrift. 
Pris inkl. frokost      100 kr.

Salg af billetter: 22. september og 6. oktober 2022

Ansvarlig: Jytte Hatting - 22387371

Besøg på Bank- og Sparekassemuseet

Torsdag den 27. oktober kl. 10.45

Mødested: Brøstes Gård
Overgaden Neden Vandet 11

Et kik ind i 1800-tallets bankvæsen. Museet giver os et indblik i en tid, 
hvor bankerne fik større og større betydning i den danske og internati-
onale finansverden. Vi bydes indenfor i Privatbankens første direktør C. 
F. Tietgens kontor, hvor vi kan lære en af Danmarks betydeligste finans-
mænd at kende.

Pris inkl. frokost    150 kr.  
inkl. 1 øl eller vand.

Salg af billetter: 22. september og 6. oktober 2022

Ansvarlig: Kirsten Jørgensen - 26363254
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Besøg på Karen Blixen Museum Rungstedlund

Torsdag den 10. november kl. 10.45.   

Karen Blixen var en eventyrer, en stærk kvinde med en særlig skæbne.
Oplev hele hendes historie fra tabet af faderen Wilhelm Dinesen, over 
hendes tid i Afrika til det internationale gennembrud med ”Syv fanta-
stiske fortællinger”, når en af Karen Blixen museets alvidende omvisere 
tager jer rundt i Karen Blixens originale stuer.

Evt. mulighed for gåtur i den smukke have og se Karen Blixens gravsted.

Mødested: Rungstedlund
Rungsted Strandvej 111, 2960 Rungsted Kyst

OBS: Bus 388 kan tages fra Lyngby Station.

Pris:  inkl. frokost 200 kr.

Salg af billetter: 6. oktober og 3. november 2022

Ansvarlig: Birgit Ahlquist – 23677445

Medlemsmøde på  
Rødovregård, Kostalden

Bemærk - Mandag den  
14. november kl. 10.30  

Mødested: Rødovregård,  
Kostalden
Kirkesvinget 1
2610 Rødovre

Foredrag af Arne Fogh om 
bombemanden fra Gladsaxe. 
Desuden vil han vise billeder 
fra foredraget om Grevinden fra 
Bagsværd.

Besøg på Immigrantmuseet

Torsdag den 24. november  
kl. 10.30.   

Mødested: Farum Station
3520 Farum

Immigrantmuseet er et moderne 
og aktuelt museum, som har 
været en del af de statsaner-
kendte Furesø Museer siden 
2007. Som det eneste museum 
af sin slags behandler museet 
dansk indvandringshistorie 
gennem 500 år.

Pris inkl. frokost 150 kr.

Salg af billetter:  
3. og 14. november 2022

Ansvarlig:  
Birgit Ahlquist – 23677445

Medlemsmøde på  
Rødovregård, Kostalden

Bemærk - Mandag den  
28. november kl. 10.30

Mødested: 
Rødovregård, Kostalden 
Kirkesvinget 1
2610 Rødovre

Pris inkl.  
kaffe og æbleskiver 20 kr.

Salg af billetter:  
3. og 14. november 2022

Julekomsammen med banko.

Klubbens årlige  
JULEFROKOST på  
Restaurant VITA

Torsdag den 8. december  
kl. 13.00.   

Mødested: 
Store Kongensgade 25
1264 København K

Pris inkl. frokost  200 kr.

Salg af billetter: 14. november 
og 1. december 2022

Ansvarlig: Bestyrelsen
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SENIORKLUBBEN
HK Handel Hovedstaden

Kære medlemmer
Her kommer programmet for efteråret 2022, hvor vi vil 
afholde 9 arrangementer, både inde og ude, inkl. en  
dejlig julefrokost.

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 enten Tove eller Jytte. 

Grunden til dette er, at vi skal sørge for plads til alle, som 
ønsker at deltage, så ring 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 arrangemen-
terne, men medlemmer har selvfølgelig fortrinsret, hvis  
der kun kan være et begrænset antal deltagere.

Du kan finde oplysninger om vores klub og eventuelt  
ændringer/aflysninger i programmet på nettet:
Seniorklubben HK Handel Hovedstaden
(Skriv teksten på internettet, så kommer du direkte ind 
på hjemmesiden).

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

HANDELBestyrelsesmedlem
 
Irene Rasmussen

 
Bestyrelsesmedlem
 
Lis Dahl

Suppleant
 
Birgit Sørensen

Suppleant

 
Bent Eriksen 
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Mandag den 15. august
Kl. 10.00

 Vi mødes udenfor:
Den Hvide Hest
Dyrehavsbakken 98
2930 Klampenborg

Onsdag den 14. september 
Kl. 10.40

Mødested:
Amalienborgmuseet 
Christian VIII’s Palæ
1257 København K

Tirsdag den 30. august  
Kl. 10.00

Mødested: 
Kulturstationen Vanløse 
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

Dyrehaven - Den Hvide Hest

Først skal vi på en historisk  
vandring på Bakken, hvor vi får  
fortalt om Bakkens start i 1583  
og bliver indviet i de mange  
historier og anekdoter, der  
knytter sig til Bakken. 

Bagefter skal vi på Den Hvide Hest 
og have en lækker frokost inkl.  
2 genstande pr. person.

Så skal vi måske ud på egen hånd, 
og se lidt mere på forlystelserne, og 
måske også prøve et par stykker.

Vi mødes atter på Den Hvide Hest 
til eftermiddagskaffe, før turen går 
hjemad.

Tilmelding 
Husk at overholde tilmeldings-
fristen, som er den 5. august.

Tilmeldingen skal ske til Tove  
Fedders eller Jytte Lassen enten  
pr. mail eller pr. SMS.

Medlemmer: 200 kr. 
Ledsagere: 225 kr. 

Beløbet betales ved Den Hvide Hest.

En dronnings smykkeskrin  
- 50 år på tronen fortalt  
i smykker

Kom med ind på Amalienborg og  
se alle de spændende smykker, som 
er udstillet. Hør samtidig smykker-
nes historie, som Dronningen selv 
fortæller i den audioguide, som hver 
besøgende får udleveret. 

Der er også en blomsterinstallation 
”En bid af en have” inspireret af  
haveanlægget fra Gråsten Slot med 
over 1.200 blomster, alle  
håndlavede i papir.

Billetter  
til denne tur kan købes på  
medlemsmødet tirsdag den  
30. august.

Pris inkl. frokost.

Medlemmer: 150 kr.
Ledsager: 175 kr.

Drikkevarer for egen regning.

Spilledag

Det er måske ikke så let at tage et 
spil strandvolly i Heerupsalen i  
Kulturstationen Vanløse, så vi  
prøver i stedet at finde nogle  
forskellige terningspil og kortspil,  
og måske også nogle brætspil. 

Vi regner i hvert fald med at få en 
rigtig hyggelig dag sammen.

Der vil som sædvenlig være kaffe/
te og en bolle med tilbehør til dem, 
som har husket at tilmelde sig til 
tiden.

Tilmelding 
Husk at tilmelde jer, hvis I ønsker  
at komme til mødet.

Medlemmer: 30 kr.
Ledsager:  35 kr. 

Udetur i september 
I dag kan der købes billetter til En 
dronnings smykkeskrin 
onsdag den 14. september. 
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Torsdag den 29. september
Kl. 10.00

Mødested: 
Kulturstationen Vanløse
Frode Jakobsens Plads 4 
2720 Vanløse

Torsdag den 13. oktober
Kl. 10.45

Mødested:
Grøndals Centret 
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Mandag den 24. oktober
Kl. 10.00

Mødested:
Kulturstationen Vanløse
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse 

Tæt på de kongelige

Kom og hør journalist Flemming 
Nielsen fortælle om de arbejds-
mæssige oplevelser, han har haft 
med konger, dronninger, prinser og 
prinsesser m.v gennem mange år - 
fra 1965 og fremefter. 

Der vil naturligvis også være kaffe/
te og en bolle med tilbehør, hvis du 
har husket at tilmelde dig i tide. 

Husk at tilmelde jer, hvis I ønsker at 
komme til mødet.

Medlemmer:  30 kr. 
Ledsager: 35 kr. 

Udetur i oktober
I dag kan du købe billet til kegler 
torsdag den 13. oktober. 

 

Kegler 

Nu er det igen tid til at spille  
kegler, og det kan rigtig mange  
af os godt lide.

Vi får spillet og samtidig både  
snakket og grinet rigtig meget.

Det er hyggeligt, og så kan du også 
være heldig at vinde præmie. 

Kom og vær med!

Billetter  
til denne dag kan købes  
på medlemsmødet torsdag  
den 29 september.

Vi får smørrebrød, 2 genstande og 
kaffe. Alt dette for:

Medlemmer: 150 kr.
Ledsagere: 175 kr.

Jeannet Ulrikkeholm

Kom og vær med til et musikalsk 
arrangement med titlen ”tro, håb  
og kærlighed”, hvor Jeannet  
Ulrikkeholm synger og fortæller, 
mens hun akkompagnerer på  
guitar, cello eller lut. Der er både 
årstidens sange, højskolesange  
og festlige evergreens. 

Deltagerne må også gerne være 
med på fællessang. 

Der vil naturligvis også være kaffe/
te og en bolle med tilbehør, hvis du 
har husket at tilmelde dig i tide.

Husk at tilmelde jer, hvis I ønsker at 
komme til mødet.
 
Medlemmer: 30 kr.
Ledsagere: 35 kr.

Udetur i november
I dag kan du købe billet til  
Rosenborg Slot onsdag den  
9. november

Julefrokost i december
I dag er det sidste frist for tilmelding 
til julefrokosten torsdag den  
8. december.
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Onsdag den 9. november
Kl. 10.50

Mødested:
Rosenborg Slot
Øster Voldgade 4A
1350 København K

Onsdag den 23. november
Kl. 10.00

Mødested:
Kulturstationen Vanløse 
Frode Jakobsens Plads 
2720 Vanløse

Torsdag den 8. december
Kl. 8.45

Mødested:
HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Rosenborg Slot 

Kom med og se slottet, der blev  
bygget som lysthus i 1606-1607  
efter ordre fra Christian IV, og som 
var bolig for kongerne frem til 1710.

I dag er det et kulturhistorisk  
museum, der fortæller kongernes 
historie gennem 300 år, hvor de 
danske kronregalier og kronjuveler 
samt Danmarks tronstol er udstillet. 

Billetter  
til denne tur kan købes  
på medlemsmødet mandag den  
24. oktober.

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

Drikkevarer for egen regning.

Banko

Grib pennen og vær med til at spille 
banko. Måske er du heldig at vinde, 
og ellers er der jo også lotteri med 
gevinster.

Præmierne er som sædvanlig  
gavekort til Coop og måske  
nogle overraskelser. 

Prisen er stadig 6 spil for 60 kr.

Der serveres kaffe og æbleskiver 
efter spillet til alle, som har husket 
at tilmelde sig til tiden.

Husk tilmelding, hvis du ønsker at 
deltage i mødet.

Medlemmer: 30 kr.
Ledsagere: 35 kr. 

Udetur i december
I dag kan du betale for at deltage i 
julefrokosten torsdag den  
8. december.

Julefrokost

Vi skal have en stor julebuffet med 
rigtig mange lækre retter.  
Hertil 2 genstande pr. person.

Vi får selvfølgelig også risalamande 
med kirsebærsovs.

Så bliver det spændende at se, 
hvem der er heldig at få en 
mandelgave. 

Husk at komme til tiden  
– bussen kører præcis!

Tilmelding
 Tilmelding til julefrokosten senest 
ved mødet mandag den 24. oktober 
til Tove Fedders eller Jytte Lassen  
pr. SMS eller mail.

Medlemmer: 275 kr.
Ledsagere: 325 kr.

Betaling kan ske på mødet den  
23. november eller ved betaling via 
mobilepay til 2679 3075 med  
angivelse: Julefrokost 

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

Mail: Hovedstaden@HK.dk
Telefon: 7011 4545


