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SENIORARRANGEMENTER 
GENOPLIVES EFTER CORONA

Velkommen til seniorprogrammet for første halvår af 2021, 
som lander hos dig ud på efteråret 2020. Arrangementerne
løber dog frem til sommeren 2021.

Den forgangne periode har desværre i høj grad 
været præget af mange aflysninger på grund af den 
verdensomspændende corona-krise.

Seniorklubberne i HK Hovedstaden følger myndighedernes 
anbefalinger, og vi kan derfor endnu ikke sige noget
endeligt om, hvor mange der kan deltage i forårets 
arrangementer. Nogle arrangementer kan blive aflyst.

Seniorklubberne i HK Hovedstaden håber alligevel, at 
vi i det kommende halve år kan se fremad mod mere 
’normale’ tilstande, og at vi kan gennemføre de mange 
arrangementer, som er i støbeskeen.

Vi har forsøgt at sætte en buket sammen af så forskellige 
arrangementer, at der forhåbentligt er noget for enhver 
smag blandt HK Hovedstadens seniorer.

Ved at deltage i et eller flere af arrangementerne får 
du chancen for at lære nyt og lade dig inspirere. Og 
du kan nok både møde 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 og vælg de arrangementer, 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 gerne et vågent øje med de arrangementer, som 
holdes i Helsingør, Frederiksværk-Frederikssund og 
Hillerød. De 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, og vi glæder os til at møde dig til et eller 
flere af arrangementerne.
 
Med venlig hilsen

Seniorklubberne
i HK Hovedstaden

SENIOR DANMARKS KURSER

Tjek linket her: 
www.hk.dk/omhk/tvaergaaende-landsforening- 
og-branchesektion/hk-seniorer

Medlemsservice
tlf.: 7011 4545

Kurusu nr. Kursus navn Uge Periode

9906-21-02 Senior fremtid 10 08.03 -10.03.2021

3306-21-03 Længeleve livet 
på godt og ondt

33 16.08 - 18.08.2021

9906-21-04 Senior fremtid 36 06.09 - 08.09.2021



Rejsekammeraterne

Hvem er Rejsekammeraterne?
Seniorklubben HK IMI Hovedstaden 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.

Af tidligere destinationer kan der nævnes rejser til 
Rhinen, Sønderjylland, Normandiet, Alsace, Bruxelles, 
Kalmar, Skagen, Toscana og mange flere. Desuden 
arrangerer vi også forskellige endagsture.

Forårets rejse går til Harzen 17. - 21. maj 2021(se side 9).

Ingrid Filges

Mobil 2696 7397
ingridfilges@gmail.com

REJS DIG GLAD MED 
REJSEKAMMERATERNE

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.

Hvis du har ønsker eller idéer til fremtidige destinationer,
vil vi meget gerne høre fra dig.

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

Velkommen hos Rejsekammeraterne!

Gøther Mathisen 

Mobil 4072 5502
gother@outlook.dk

Rejsekammeraternes kontaktpersoner: 

Velkommen til Rejsekammeraterne

5
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Seniorklubben IMI Hovedstaden

SENIORKLUBBEN
IMI HOVEDSTADEN
Stiftet den 8. maj 1980

Klubbens formål
At samle alle afdelingens efterlønsmodtagere & pensi-
onister for HK it, medie & industri Hovedstaden i sam-
arbejde med afdelingen at varetage medlemmernes 
interesser. At afholde møder, foredrag, rejser, virksom-
hedsbesøg og andre aktiviteter. 

 Udeturer, udflugter
Tilmelding til udeture/udflugter 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 og 
udflugter, skal ske på medlemsmøderne eller til kontakt-
personen.

Medlemsmøderne i HK Huset
Svend Aukens Plads 11, 2300 København S – Rund mødesal

Transport: Metro til Islands Brygge, bus 5A, 12, 33, 34.

Medlemsmøderne i Lille Friheden
Lille Friheden 1, 2650 Hvidovre

Transport: 
S-Tog A til Frihedens Station, Køge Station  
eller Hundige Station, bus 4A.

Tidspunkt: 
Kl. 09.30 til ca. kl. 12.00

Rejser: 
Oplysninger og brochurer om rejser fås hos formanden 
eller kasseren.

VI TAGER FORBEHOLD FOR YDERLIGERE 
COVID-19 RESTRIKTIONER

Formand

Gøther Mathisen
Mobil 4072 5502
gother@outlook.dk

Næstformand

Jan Byvard
Mobil 2491 8325
byvard@gmail.com

Kasserer

Ingrid Filges
Mobil 2696 7397
ingridfilges@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Inger Lindstrøm
Mobil 2894 1300
ingerlindstrom5@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Lene Svendsen
Mobil 2398 1075
lrs@smilepost.dk

Bestyrelsesmedlem

Kjeld Bentzen
Mobil 6072 5682
kjeld.bentzen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Winnie Johnsen
Mobil 2614 1587
johnsen@digidata.dk
 
Bestyrelsesmedlem

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

Suppleant

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

Suppleant

Lillian Rasmussen
Mobil 5121 2556
lillian@gronnegaarden.net

Kontakt i HK IMI Hovedstaden

Jane Rigtrup
Telefon 3330 2436
01rig@hk.dk 
(Kun i forbindelse med  
HK-faglige spørgsmål).

SENIORKLUBBEN
IMI 

HOVEDSTADEN
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Seniorklubben IMI Hovedstaden

Medlemsmøde

Mandag den 22. februar
kl. 09.30

I Lille Friheden 

”Jeg gik catwalk hos Coco 
Chanel” ved Karen Høeg.

Udetur: Keglespil i Grøndal 
MultiCenter

Torsdag den 11. februar 
kl. 11.00

Pris:  200 kr.
Keglespil, smørrebrød, øl, 
snaps og kaffe.

Mødested: 
Hvidkildevej 64, 2400 Kbh NV. 
Bus 2A til Hulgårdsvej 0,7 km 
til centret, eller tag bus 21, 
f.eks. fra Flintholm St.

Tilmelding: 
senest den 25. januar

Kontaktperson: Jan

Generalforsamling 
HK Hovedstaden

Torsdag den 4. marts
kl. 10.00

Rund mødesal
Dagsorden
1.  Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Beretning
4.  Indkomne forslag
5.  Valg af
 a) 1 kasserer
 b)  3 bestyrelsesmedlemmer
 c) 2 suppleanter
6. Eventuelt 

Medlemsmøde

Mandag den 25. januar 
kl. 09.30

I Lille Friheden

Strejkedrengene kommer med 
sangbøger, og så er der dømt 
fællessang med de historiske 
strejkesange.

Forslag der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsen i hænde 
senest den 13. februar 2021, og 
sendes til klubbens formand 
Gøther Mathisen, Moltkesvej 8, 
4894 Øster Ulslev eller via mail 
gother@outlook.dk.

Efter generalforsamlingen er 
klubben vært ved et par stykker 
mad og en øl/vand. 

Kun adgang for medlemmer.

Udetur: Københavns Museum

Mandag den 8. marts kl. 10.45

Pris:  175 kr. 

Max:  20 personer

Rundtur med guide og 
spisning hos Karla.

Mødested: 
Stormgade 18, 
1555 København V.

Tilmelding: senest den 22. feb.

Kontaktperson: Conny
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Seniorklubben IMI Hovedstaden

40 års jubilæumsfest

Tirsdag den 11. maj
kl. 10.00

I Lille Friheden

Festtale med formand Peter 
Jacques Jensen.
Danmarks Røde Wilfred ”Arne 

Medlemsmøde

Mandag den 26. april
kl. 09.30

I Lille Friheden

Steven Hart. Med sange fra 
Grundtvig til Kim Larsen.
 

 

 

  

Würgler” og Benny Holst -  
2 legender fra dengang hvor 
drømmen og længslen om en 
bedre og sjovere verden hørte 
tiden til.

Efterfølgende underholdning af 
Joanitterne. Der bydes på lidt 
godt til mund og gane.
Pris:  100 kr. 

Udetur: Madpakke-sejltur 
med Nettobåd

Tirsdag den 13. april kl. 11.00

Vi mødes på kajen ved Amalie- 
haven til en tur bag om Holmen 
og ind i Nordhavn, sluttende 
ved Gammel Strand (Metro) 2½ 
time med tissepause. Alle tager 
selv mad og drikkelse med og 
ryder selv op efter sig. Skibet er 
overdækket og med borde. 

Pris:  100 kr. 

Max:  60 personer

Tilmelding:  
senest den 29. marts

Kontaktperson: Kjeld  

Medlemsmøde

Mandag den 29. marts  
kl. 09.30

I Lille Friheden

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

Max:  50 personer

Tilmelding: 
senest den 26. april

Kontaktperson: Gøther
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Udetur

Onsdag den 2. juni
Kl. oplyses ved tilmelding

Skovtur til Hven afgang Ndr. 
Toldbod (vandbus).
Sejltur t/r med morgenmad.
Køretur øen rundt med besøg 
på Tycho Brahe Museum og 
frokost, samt retur til havnen.

Pris:  250 kr. 

Max:  50 personer

Tilmelding: senest den 26. april

Kontaktperson: Conny

Medlemsmøde

Mandag den 31. maj
kl. 10.00

I HK Huset

Kabaretgruppen 
”Den grimme ælling”

Opfører forestillingen 
”Det er ganske vist”

5 dages tur til Harzen

Den 17. - 21. maj

Under hele turen bor vi på Dor-
mero Hotel Goslar, et 4**** Hotel 
liggende i Goslar centrum, hvor 
også aftensmaden indtages.

Vi får en guidet rundtur i Goslar 
inkl. den gamle kejserborg.
I Østharzen besøger vi byen 
Wernigerode med det lille hyg-

Udetur

Mandag den 10. maj 
kl. 10.00

Guidet tur i Ballonparken med 
Frede Norbrink.

Mødested: 
HK Huset - udenfor, til venstre 
for hoveddøren!

Pris:  25 kr. 

Max:  25 personer

Tilmelding: senest den 26. april

Kontaktperson: Conny

gelige rådhus. Herfra udgår den 
smalsporede jernbane drevet med 
damp. 

Der bliver også tid til en lille sejl-
tur på den inddæmmede Okersø. 
Her får vi kaffe og kage.

Vi kører forbi Okertalsperre, en 
dæmning som oversvømmede 
byen Schulenberg. 
Byen er i dag genopført på kanten 
af søen.

OBS! For at turen kan gennem-
føres, skal der minimum være 
40 tilmeldte personer.

Prisen for turen er 3.900 kr. i 
dobbeltværelse med halvpen-
sion og alle entreer. Tillæg for 
enkeltværelse er 800 kr.

Tilmeldingsfrist: 1. marts
Tilmelding skal ske til Rejse-
kammeraternes kontaktperso-
ner (side 3 - mere info hos dem) 

Seniorklubben IMI Hovedstaden
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Grafisk seniorklub

GRAFISK 
SENIORKLUB

GRAFISK SENIORKLUB
1. halvår 2021

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

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

Vi holder vores møder anden tirsdag i måneden i Oasen, 
Vanløse Kulturstation. Lige ved siden af Vanløse Station, 
S-tog, Metro og busserne 9A, 10, 22, 26 og 31 holder lige i 
nærheden. 

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

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

Formand

Erling Schrøder 
Telefon 2348 3185
schrodererling@gmail.com

Næstformand

Diana Lorentzen 
Telefon 2028 3123
dianalorentzen@gmail.com

Kasserer

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

Sekretær

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

Bestyrelsesmedlem

Ove Rasmussen
Telefon 5151 9168
oveketty@gmail.com 

Hjemmeside

www.hkgrafisk-seniorklub.dk

Suppleanter

Willy Døj
Telefon 4257 0144
wido1944@gmail.com

Ulla Jørgensen
Telefon 6091 2518
ullaj@hvidovrenettet.dk

Carsten Pedersen
Telefon 2040 5574
clspedersen2@gamil.com
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Grafisk seniorklub 

Summemøde

Tirsdag den 11. maj
kl. 11.00

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

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

Første samling efter sommeren bliver sensommertur tirsdag den 24. august.

Bakketur

Tirsdag den 8. juni
kl. 11.00

Vores meget populære bak-
ketur starter som sædvanlig 
med et ”pit-stop” kl. 11.00  
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 osv.

Medlemmer  200 kr. 
Gæster  250 kr.

Nytårskur 

Tirsdag den 12. januar 
kl. 11.00

På denne dag, hvor vi holder 
det første møde i det nye 
år, tager vi vores fine tøj, og 
eventuelt nytårshat på,  
møder op i godt humør og 
ønsker hinanden godt nytår. 

Der vil uden tvivl være noget 
at skåle med.

Generalforsamling

Tirsdag den 9. marts 
kl. 11.00

Vi afholder vores ordinære 
generalforsamling, med dags-
orden ifølge vedtægterne.

Eventuelle forslag til general- 
forsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 3 
uger før generalforsamlingen.

Irsk Musik

Tirsdag den 9. februar
kl. 11.00

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

Guitar Kaj

Tirsdag den 13. april
kl. 11.00

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

Der vil være mulighed for at 
købe billetter til bakketur og 
sensommertur.
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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  
1. halvår 2021. Aktivitetsudvalget glæder vi 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 mobil: 2221 9025 (helst i dagtimerne). Evt. til  
Jonna Rodemann på e-mail jonnarodemann@mail.dk 
eller mobil: 2288 9033. Ved mail skriv venligst dit  
telefonnummer og postnummer.  
Birgitte Haugaard bekræfter tilmeldingen. 

Til nogle arrangementer kan der være begrænset antal 
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. 

Afbud:
Ved afbud senere end 12 dage før refunderes det  
indbetalte beløb ikke. 

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 sig til arrangementerne.

HELSINGØR

HK Seniorer Helsingør

Programmet er selvfølgelig med forbehold for, at de 
pålagte restriktioner, der er eller måtte komme, vil 
bevirke, at aktiviteterne ikke kan gennemføres eller 
med et mindre antal deltagere - også i Svingelport. 

Der vil blive givet direkte besked til de tilmeldte, 
men følg også vores hjemmeside, hvor der kan 
komme vigtige meddelelser. 
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HK Seniorer Helsingør

Torsdag den 11. februar 
kl. 11.00

Mødested: 
Svingelport 8 A, Helsingør

Torsdag den 11. marts 
kl. 13.00

Mødested: 
Svingelport 8A, Helsingør

Torsdag den 14. januar 
kl. 11.00 

Mødested: 
Svingelport 8 A, Helsingør

Nytårs Bankospil

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

Indkaldelse til årsmøde 

Indkaldelse til årsmødet offentlig-
gøres hermed i dette program i 
henhold til Aktivitetsudvalgets ret-
ningslinjer. Dagsorden og regnskab 
fra Aktivitetsudvalget fremlægges 
på årsmødet. Indkomne forslag skal 
være Aktivitetsudvalget (formanden) 
i hænde senest 8 dage før årsmø-
dets afholdelse. Vi håber at se rigtigt 
mange HK seniorer til denne vigtige 
begivenhed i Aktivitetsudvalgets 
virke. Efter årsmødet serveres et 
let traktement med drikkevarer. Og 
denne dag er det gratis.

Sundhed og omsorg 
 
Centerchef for Sundhed og Omsorg 
Margrethe Kusk Pedersen kommer og 
fortæller om Sundheds- og Omsorgs-
politikken i Helsingør kommune.
Kaffe og kage. 

Tilmelding:
Til spisningen er nødvendig af hensyn 
til indkøb af traktement og senest 
den 28. januar.

Denne dag er der kun adgang  
for medlemmer.

Pris: 
Medlemmer Gratis 
Ledsager 40 kr.

Betaling:
Senest den 25. februar. 

Tilmelding:  
Senest den 25. februar.

For medlemmer med ledsager

Pris: 
Medlemmer 60 kr.
Ledsager 90 kr.

Betaling: 
Senest den 30. december 2020. 

Tilmelding:  
Senest den 30. december 2020.

For medlemmer med ledsager. 
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Tirsdag den 11. maj 
kl. 11.00 

Mødested:
Rungstedlund,  
Rungsted Strandvej 111
Rungsted Kyst.  
Gode parkeringsforhold 
Bus 388 stopper tæt ved 
museet

Forårstur til museet Rungstedlund

Karen Blixen var en eventyrer, en 
stærk kvinde med en særlig skæb-
netro. Oplev hele hendes historie fra 
tabet af faderen Wilhelm Dinesen, 
over hendes tid i Afrika til det 
internationale gennembrud med Syv 
fantastiske fortællinger, når en af 
Karen Blixen museets alvidende 
omvisere tager os rundt i Karen 
Blixens originale stuer.Mulighed for 
gåtur i den smukke have og se Karen 
Blixens gravsted.

Efterfølgende frokost på Rungsted 
Havn. Drikkevarer for 
egen regning.

Pris:  
Medlemmer 130 kr.
Ledsager 180 kr.

Betaling:
Senest den 28. april. 

Tilmelding:
Senest den 28. april.

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

25 pladser – så først til mølle.

HK Seniorer Helsingør

Torsdag den 8. april 
kl. 13.00

Mødested: 
Svingelport 8A, Helsingør

Foredrag om Bohemernes  
København - fra Milefeltet til  
Vesterbro

Poul Kragelund holder et inspire-
rende foredrag, hvor vi møder en 
lang række kunstnere fra Minefeltet 
til Vesterbro – bl.a. om Sigfred Pe-
tersen, Dan Turèll, John Mogensen 
m.fl. Kaffe med kage.

Pris:
Medlemmer Gratis 
Ledsager 40 kr.

Betaling:
Senest den 25. marts. 

Tilmelding:
Senest den 25. marts.

For medlemmer med ledsager.

Tirsdag den 23. marts
kl. 9.15

Mødested:
Kystbanen fra Helsingør st.  
(Vi sidder i bageste vogn)

En rundvisning på Diakonissestiftel-
sen tager os med på en spændende 
historisk tur rundt i de mere end 150 
år gamle, inspirerende bygninger. Bag 
kulissen ser vi det hele 
inde fra: Hvordan de gamle diakonis-
ser boede, den nyrenoverede kirke og 
alterbrødsbageriet. Vi bliver meget 
klogere på den moderne, rivende 
udvikling der er i gang med nybygget 
hospice og opførelse af seniorboliger.

Efter rundvisningen får vi serveret 
frokostbuffet med 1 øl 
eller vand i Stiftelsens kantine.

Yderligere drikkevare og transport for 
egen regning. 

Pris:
Medlemmer 110 kr.
Ledsager 160 kr.

Betaling:
Senest den 9. marts.

Tilmelding:  
Senest den 9. marts.

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

25 pladser – så først til mølle.

Diakonissestiftelsen  
på Frederiksberg
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HK Seniorer Helsingør

Dato i 2021 Emne Sted

14. januar Banko Svingelport 8A, Helsingør

11. februar Årsmøde Svingelport 8A, Helsingør

11. marts Sundhed og omsorg i Helsingør kommune Svingelport 8A, Helsingør

23. marts Diakonissestiftelsen Frederiksberg

8. april 
Foredrag om Bohemernes København 
- fra Milefeltet til Vesterbro

Svingelport 8A, Helsingør 

11. maj Karen Blixen Museet på Rungstedlund Rungsted

8. juni Holmegaard Glas og Gavnø Slot Sommerudflugt

12. august Sommersang i Svingelport Svingelport 8A, Helsingør

Aktiviteter – 1. halvår 2021

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

Torsdag den 12 august
kl. 12.00

Mødested: 
Svingelport 8 A, Helsingør 

Tirsdag den 8. juni
 kl. 08.30 

Mødested:
Bus fra Helsingør Station  
ved vandsiden.Forventet 
hjemkomst ved 17-tiden

Sommerudflugt til Holmegaard 
Glasværk museum og Gavnø Slot

Vi kører mod Holmegaard Glasværk, 
hvor vi går rundt og ser på den store 
glassamling, Kähler-udstilling m.v.
Vi kører videre til Gavnø Slot, hvor vi 
får serveret en dejlig frokost. Drikke-
varer for egen regning.
Derefter skal vi på en guidet rundvis-
ning på slottet.

Sommersang i Svingelport

Kom til nogle hyggelige timer, hvor vi 
sammen synger sange fra Højskole 
sangbogen akkompagneret af pianist 
Edna Petersen.

Der serveres en dejlig sommerfrokost 
med vin, øl og vand m.v. og der vil 
være overraskelser under sammen-
komsten. 

Pris: 
Medlemmer 110 kr. 
Ledsager 160 kr.

Betaling: 
Senest den 30. juli.

Tilmelding:  
Senest den 30. juli. 

For medlemmer med ledsager.

Pris:
Medlemmer 275 kr. 
Ledsager 350 kr. 

Betaling: 
Senest den 26. maj.

Tilmelding:  
Senest den 26. maj.

For medlemmer med ledsager. 

49 pladser - så først til mølle.
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HK Kommunal Hovedstaden

KOMMUNAL SENIORKLUB
1. halvår 2021

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 foråret 2021.

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

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

Alle medlemsmøder starter kl. 10.30 og er gratis for 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. 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
E-mail flemming.g.jacobsen@mail.dk

Næstformand

Kirsten Hingeberg Larsen
Telefon 2461 3568
E-mail kirsten@hingeberg.dk

Kasserer

Arne Nielsen
Telefon 2966 7942
 E-mail lone.algreen@webspeed.dk
 

Sekretær

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

Bestyrelsesmedlem

Inge Buch Nielsen
Telefon 5120 5426
E-mail ingebuch@webspeed.dk

Suppleant

Bente Kylbo
Telefon 6122 2502
E-mail bente.kylbo@gmail.com
 

Suppleant

Susanne Løfberg
Telefon 6122 2501
E-mail suskailoefberg@dukamail.dk

HK/Kommunal Hovedstaden

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

Besøg vores hjemmeside:
hk.dk/hovedstaden_kommunal

KOMMUNAL
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HK Kommunal Hovedstaden

Onsdag den 13. januar
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden, Rund mødesal

Onsdag den 10. februar
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden, Rund mødesal

Medlemsmøde-Olsen Banden

Kom og hør Per Kuskner fortælle 
om Egon, Benny og Kjeld, der var 
den muntre kriminelle trio i Olsen 
Banden filmene bl.a. krydret med 

Onsdag den 24. februar
kl. 10.30

Mødested: 
Københavns Bymuseum
Stormgade 20
1555 København V

Udebesøg - Københavns Museum

Vi får en til os skræddersyet fore-
drag om hvad museet har fundet på 
Rådhuspladsen i forbindelse med 
Cityringens udgravninger, og vi skal 
selvfølgelig også se nogle af de mange 
spændende ting der blev fundet.

Deltagerantal: 50

Deltagerpris: 40 kr.

Medlemsmøde – nytårskur

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

Vores nye formand for  
HK Kommunal Hovedstaden,  
Ditte Gottlieb Bredahl, kommer og 
hilser på og ønsker os alle et godt 
nytår, ligesom hun vil fortælle lidt 
om de aktuelle ting, der i øjeblikket 
arbejdes med i afdelingen

Onsdag den 3. februar 
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Ordinær Generalforsamling

Dagsorden iflg. vedtægten 
(Kan ses på seniorklubbens hjem-
meside) 

Den endelige dagsorden vil kunne 
ses samme sted i januar 2021.
Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest den 20. 
februar 2021.

Efter generalforsamlingen byder 
klubben på et par stykker smørre-
brød og lidt at drikke.

Tilmelding til dette kan ske på med-
lemsmødet den 10. februar eller pr. 
mail til formanden:
flemming.g.jacobsen@mail.dk

Husk også:
Afdelingens generalforsamling den  
16. marts 2021

Der vil som sædvanligt være  
tilmelding til spisningen senest  
den 20. december 2020.

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

et hav af billeder fra både foran og 
bagved kameraet.

Der sælges billetter til Københavns 
Museum den 23. februar.
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Medlemsmøde – Det nye Kina

Kom og hør journalist og tidligere 
Kina korrespondent for TV-avisen, 
Jan Larsen, fortælle om, hvor Kina er 
på vej hen. 

Det handler blandt andet om den 
enorme udvikling, som landet  
gennemlever. 

HK Kommunal Hovedstaden

Medlemsmøde – Georg Metz

Vi har måske som danskere svært ved 
at opfatte os selv som herskernation.
Nordatlanten og slavehandel var 
danske interesseområder.

Krigs- og handelsflåden som var dan-
skernes mulighed for at udøve magt 
og tjene styrtende med penge. 
Flåden var vort imperium. 

Den stigende interesse for Grønland 
giver anledning til at drøfte, hvordan 
vi har forvaltet resterne af fordums 
storhed.

Der sælges billetter til Frihedsmuseet 
den 24. marts.

Han kommer vidt omkring om faglige 
spørgsmål, den økonomiske udvik-
ling og politik i Kina. 

Han fortæller også om den ikke altid 
lette dagligdag for kineserne, med 
overvågningen og de store konse-
kvenser af 35 år med et-barns politik.

Der sælges billetter til  
Frilandsmuseet den 21. april.

Udebesøg - Frilandsmuseet

Vi tager på en hyggelig forårstur til 
Frilandsmuseet.

Her får vi en guidet rundvisning hvor 
vi kan leve os ind i livet på landet for 
mange år siden.

Vi får mere at vide om de bønder der 
har boet i Frilandsmuseets huse og 
gårde - den store fæstegård og det 
lille husmandshus.

Efter rundvisningen der varer 1 time, 
vil der være tid på egen hånd og til at 
spise de medbragte madpakker, inden 
vi kl. 14.00 slutter med at drikke en 
kop kaffe sammen i restauranten.
 
Deltagerantal: 50

Deltagerpris: 50 kr.

Udebesøg – Frihedsmuseet

Kom med på en times spændende 
rundvisning i det nye museum, 
hvor vi hører om besættelsesti-
dens Danmark, og om de mange 
valg danskerne måtte træffe under 
krigen. 

Fx Vil man fortsætte sit liv som 
hidtil, eller vil man gøre modstand?

Fredag den 12. marts
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden, Rund mødesal

Onsdag den 24. marts
kl. 11.00 (Kom gerne 10 min. før)

Mødested: 
Esplanaden 13
1263 København K

Deltagerantal: 20 

Deltagerpris: 40 kr.

Fredag den 9. april
kl. 10.30 
 
Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund Mødesal

Onsdag den 21. april
kl. 11.00

Mødested: 
Frilandsmuseet
Kongevejen 100
2800 Kongens Lyngby



19

HK Kommunal Hovedstaden

Medlemsmøde - Thit Jensen

Kom med til et spændende foredrag, 
hvor Lillian Hjorth-Westh, fortæller 
os om Thit Jensen.

Det er over 100 år siden kvinderne 
fik stemmeret. Grundlovsændrin-
gen i juni 1915 ændrede historien i 
Danmark.

Thit Jensen var en af kvinderne der 
banede vejen. Hvem var denne Thit 
Jensen der voksede op den lille by 

Udebesøg – Landbohøjskolens 
Have og historiske bygninger

Rundvisningen v/ Kim Greiner er en 
historisk, kulturel og botanisk rund-
tur. I landbohøjskolens have krydser 
vi rundt på de små stier og stand-
ser op, når der er en god historie at 
fortælle. 

Årets Skovtur

Skovturen går i år til Orø. Orø er en 
ø på godt 14 km2, der er beliggende 
inderst i Isefjorden. 

Øen har 893 indbyggere og 4 byer, 
Bybjerg, Brønde, Gamløse og Næsby. 

Vi kører til Orø Kro, hvor der vil blive 
serveret frokost, med 2 genstande.

Efter frokost får vi en guidet tur, hvor 
vi vi vil høre meget mere om øen og 
dens historie. 

Inden vi vender næsen hjem, får vi 
kaffe og lagkage.

Vi satser på at være hjemme ved HK 
ca. kl. 18.00.

Vi skal bl.a. i skulpturhaven, i rosen-
haven og i sommerblomsterhaven 
med 300 forskellige sommerblomster. 

Vi slutter turen med en kop kaffe og 
kage.

Deltagerantal: 30

Deltagerpris: 50 kr.

Deltagerbetaling: 250 kr.

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

Det er også muligt at betale på med-
lemsmødet den 5. maj.

Sidste frist for indbetaling er fredag 
den 14. maj. 
Indbetaling til skovturen kan først 
finde sted fra den 1. april 2021.

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.

Farsø i Himmerland. Hun var en 
flamme!

Der sælges billetter til  
Landbohøjskolens Have den 18. maj.

Onsdag den 5. maj
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Tirsdag den 18. maj
kl. 10.30

Mødested: 
Forpladsen Bülowsvej 17,
1870 Frederiksberg C

Mandag den 7. juni
kl. 10.00

Mødested: 
HK Hovedstaden



20

HK Frederiksværk - Frederikssund

Hyggemøde og Banko.
Vi synger vinterens sange og 
spiller banko

7. januar

Frederiksværk 

Musikalsk underholdning
Thomas Negrijn spiller og 
synger populære sange.

21. januar 

Frederikssund

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 
1. Halvår 2021

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

Kim Greiner
viser billeder og fortæller
om Ukraine, Hviderusland og 
Sydkorea.

4. februar 

Frederiksværk

Fastelavn og Banko.

18.februar

Frederikssund
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HK Frederiksværk - Frederikssund

Vi synger forårets sange og 
spiller banko.

4.marts

Frederiksværk

Allan Højer holder foredrag 
om Sigfred Pedersen.

8.april

Frederikssund

Jesper Wittenburg holder 
foredrag om vikingerne og 
viser billeder.

22.april

Frederikssund

Vi synger sommerens sange 
og spiller banko.

6.maj

Frederiksværk

Årsmøde.
Efter årsmødet er klubben 
vært ved et lille arrangement. 
Indkomne forslag skal frem-
sendes senest 8 dage før 
årsmødet.

Tilmelding senest 8 dage før.

18. marts

Frederiksværk

Udvidet banko 
med mange flotte præmier.

20.maj

Frederikssund

Jan Have holder foredrag om 
Kim Larsen og hans sange.

3.juni

Frederiksværk

Udflugt 

Til Storm P.museum 
og spisning “Hansens 
Gamle Familiehave”

17.juni. 

Tilmelding.
Pris 
Medlemmer: 275 kr.
Gæster: 325 kr.

Busafgang: Frederiksværk 
“ Gjethuset” kl.10:00 
Busafgang: Frederikssund 
kl.10:30, bag “ Kop og Kande”
Første møde efter ferien

Vi synger efterårets sange 
og spiller banko.

12 august

Frederikssund

Første møde efter ferien er 
den 12 august
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HK Service Hovedstaden

Formand

Jannie Christiansen  
Telefon 2425 4149  
jch@sbch.dk

Næstformand

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

Bestyrelsesmedlem

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

Bestyrelsesmedlem/kasserer

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

Bestyrelsesmedlem/sekretær

Kirsten Larsson 
Telefon 5045 6252 
ko@privat.dk 
 
Suppleant

Jytte Rask  
Telefon 3028 6680
 jytterask1@gmail.com 

Suppleant

Annethe Thømming  
Telefon  4026 9006
annethe@live.dk 

Kontaktperson i HK Hovedstaden

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

HK SERVICE HOVEDSTADEN 
Forårsprogram 2021

Bestyrelsen byder dig velkommen til forårets arrangementer 
og medlemsmøder. HK Service Seniorklub har et varieret 
udbud af arrangementer, 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/ 
tilmelder dig, jo større chancer er der for deltagelse. 

Du er også velkommen til at tage en ledsager med.  
  
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 / INDEN BETALING
Kontakt de ansvarlige for det aktuelle arrangement på 
mail eller telefon for tilmelding.
Indbetaling skal først ske, når din/jeres tilmelding er 
bekræftet af de ansvarlige for arrangementet.
(HUSK at indbetaling skal lyde på dit eget navn)

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. 

Tilmeldingen er bindende og der refunderes ikke efter 
sidste tilmeldingsfrist.

SERVICE

OBS! Arrangementer i foråret vil blive afholdt efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Kontakt derfor den 
ansvarlige for arrangementet for at høre om evt. begrænsninger eller ændringer ved de enkelte arrangementer.
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HK Service Hovedstaden

Fredag, den 29. januar 
Kl. 12.30 - 17.00 

Mødested: 
HK Hovedstaden 
Rund mødesal

40 + 1 års jubilæumsfest

Da vores liv blev lidt turbulent i 
2020, fik vi ikke afholdt Seniorklub-
bens 40 års jubilæum i 2020, og 
derfor er Nytårskuren udskiftet med 
jubilæums markering.

Lidt mad m.m. og musik vil fore-
komme.

OBS:  
Max. 50 personer - tilmelding efter 
først til mølle princippet. 

Tirsdag, den 2. februar  
Kl. 10.30

Mødested: 
Restaurant Pilen
Pile Alle 14B

Foredrag med Poul Kragelund
”Livsmod og Mælkebøtter”

Arrangementet i 2020 bliver nu 
afholdt med Poul Kragelunds dejlige 
foredrag, som er et kalejdoskopisk 
tilbageblik i Pouls tilværelse, syns-
punkter, dejlige anekdoter med et 
fornøjeligt glimt i øjet.

Vi får serveret kaffe, når vi kommer 
og 2 stk. smørrebrød efter foredraget.

Drikkevarer for egen regning.

OBS:  
Deltagerantal kan være begrænset.

Pris: 
Har du betalt i 2020, skal tilmelding 
ske pr. mail til Randi
HK Service medlemmer 30 kr.
Ledsager  30 kr.
 
Sidste tilmelding:
12. januar.

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

Arrangement nr. SNR0245

Pris: 
HK Service medlemmer Gratis

Tilmelding pr. mail til Jannie.

Ledsager  150 kr.
betales på normal vis til HK.

Sidste tilmelding:
4. januar.

Ansvarlig:  
Jannie Christiansen Tlf. 2425 4149 
Randi Larséth Tlf. 2348 5309 

Arrangement nr. SNR0253

Mandag, den 15. februar  
Kl. 11.30

Mødested: 
Restaurant Pilen 
Pile Alle 14B

Fastelavnsfest

Har I lyst til at slå katten af tønden? 
Så må I finde en gammel hat frem 
som udklædning.

Der vil blive serveret fastelavnsboller 
og kaffe, inden vi finder en katte-
konge og -dronning.

Efter kåringen vil der blive tid til et 
par stykker smørrebrød.
Drikkevarer for egen regning.

OBS:  
Deltagerantal kan være begrænset.

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

Sidste tilmelding:
25. januar.
 
Ansvarlig: 
Jannie Christiansen  Tlf. 2425 4149
Jytte Rask Tlf.  3028 6680

Arrangement nr. SNR0250
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Torsdag, den 4. marts
Kl. 10.45

Mødested: 
Stormgade 18, hjørnet af
Vester Voldgade

Københavns Bymuseum

Da interessen var over forventning 
i 2020, har vi bestilt en ny rund-
visning, som vil fortælle om  
Københavns historie, og vi ser det 
nye museum.

Frokoststed oplyses på dagen. 
Drikkevarer for egen regning.

OBS: Max. 20 personer - tilmelding 
efter først til mølle princippet.

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

Sidste tilmelding:  
15. februar.

Ansvarlig:  
Jannie Christiansen Tlf. 2425 4149 
Kirsten Larsson Tlf. 5045 6252

Arrangement nr. SNR0248

HK Service Hovedstaden

Onsdag, den 14. april 
Kl. 10.15

Mødested: 
Esplanaden 13 
Churchillparken

Frihedsmuseet

Nu kan vi se det nye Frihedsmuseum 
og komme tæt på den danske mod-
standskamp. Vil du prøve at trykke 
illegale blade, aflytte telefonsamta-
ler og knække tyskernes koder.

OBS: Max. 40 personer.

Spisested oplyses på dagen.

Drikkevarer for egen regning.

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

Sidste tilmelding:
29. marts.

Ansvarlig: 
Birgit S. Larsen Tlf. 2572 7838
Jytte Rask  Tlf. 3028 6680

Arrangement nr. SNR0251

Mandag, den 26. april 
Kl. 11.00

Mødested: 
Helsingør St. kl. 10.30 
og følges til Naverhulen

Naverhulen

Med stor fornøjelse har vi igen en tur til 
Helsingør og besøger Naverhulen, som 
har en lang historie. Vi vil også blive 
underholdt med lidt harmonikamusik. 
Vi vil få serveret 3 stk. mad og en øl/
vand eller vin samt 1 snaps. Yderligere 
drikkevarer er for egen regning.

OBS: Max. 30 personer - tilmelding 
efter først til mølle princippet.

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

Sidste tilmelding: 
12. april.

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

Arrangement nr. SNR0211

Onsdag, den 24. marts 
Kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Dørene åbnes kl. 9.30

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 bestyrelsesmedlem-

mer 
 b.  Valg af 3 suppleanter
7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
afdelingen i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen, den 17. marts.

Såfremt du ønsker at deltage i spis-
ningen efter generalforsamlingen, 
skal du tilmelde dig senest mandag 
den 15. marts på mail eller telefon 
til Annette Ib Hamer på  
telefon 3330 2546 eller på mail til 
annette.ib@hk.dk
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Mandag, den 17. maj  
Kl. 10.30

Mødested:
HK Hovedstaden 
Rund mødesal

Torsdag, den 27. maj  

Mødested: 
Gilleleje st. kl. 11.00
A tog til Hillerød derefter  
lokalbanen 950R afgang 10.26
Ankomst 10.56 til Gilleleje st.
Gratis parkering ved stationen

Tirsdag den 8. juni 
Kl. 9.15 PRÆCIS

Mødested:
Svend Aukens Plads 11 
Forventet hjemkomst ca. kl. 19

Datoerne er i foråret 2021

4. januar, 1. februar, 1. marts, 
12. april og 3. maj 
Alle dage kl. 11.00

Vinsmagning

Vi håber, I stadig har lyst til at til-
bringe et par timer i selskab med 
Gila Vinimport, hvor vi kommer til 
at smage nogle udvalgte vine, som 
passer til ostebord m.m. 

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

Sommertur til Gilleleje
”du lille fiskerby”

Kom med på en guidet og hyggelig 
byrundtur med bl.a. besøg i det gamle 
hus og Skibshallerne samt en tur på 
havnen.

Efter ca. 2 timers gåtur slutter vi med 
frokost på Gilleleje Strandhotel.
Drikkevarer for egen regning

OBS: Max. 30 deltagere.

SKOVTUR

Nu prøver vi igen, om vi kan komme på 
en bustur til Svendborg.

Vi spiser frokost på Hotel Christi-
ansminde og der bliver nok også tid 
til en lille tur langs vandet, inden vi 
kører hjem.

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

Sidste tilmelding: 
22. april.

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

Arrangement nr. SNR0224

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

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

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

Sidste tilmelding:
27. april.

Ansvarlig:
Kirsten Larsson  Tlf. 5045 6252
Annethe Thømming Tlf. 4026 9006

Arrangement nr. SNR0252

Pris:
Medlemmer  300 kr.
Ledsager   400 kr.

Sidste tilmelding:
10. maj.

Ansvarlig:
Jannie Christiansen Tlf. 2425 4149
Birgit S. Larsen Tlf. 2572 7838

Arrangement nr. SNR0124

ÅRETS SOMMERUDFLUGT Torsdag den 12. august 2021 Sæt allerede nu kryds i kalenderen, læs mere i næste blad.
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Formand

Britta Brylov
Telefon 6035 0791
brylov@webspeed.dk

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
Telefon 4826 7048
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
Telefon 4826 4554 
oler3400@gmail.com 

HK SENIORER HILLERØD
Aktiviteter 1. halvår 2021 

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 kon-
takte 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 med-
lemmer på samme tid, kan du først tilmelde dig vores 
ture fra d. 11 december.

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 (ved hegnet mod lokalbanen). 
NB: Bussen holder kun kort tid og afgår præcist.

Alle fredagsmøder holdes på Ålholmhjemmet, 
Kirsebæralle 7, Hillerød - indgang ved ”vareindlevering og 
kurser”. Bus 301 og 302 fra Hillerød Station. Der er som 
hovedregel ikke tilmelding til disse møder.

HILLERØD
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Fredag den 8. januar
Kl. 10.45

Mødested:
Ålholmhjemmet

Strejkedrengene
Jørn Petersen og Bjarne Ørbekker 
har kendt hinanden siden 1970’erne, 
hvor de begge var fagligt aktive. 
Siden har de været venner og delt 
deres fælles interesse for græsrods-
aktiviteter, kultur og musik.

I 2017 fik de den gode ide, at de 
skulle bevare de gamle sange fra 
nogle af de aktioner, de havde del-
taget i.

Sangene, som de har bevaret, er 
produceret fra 1960’erne og frem til 
1980’erne.

Om at bo i Ægypten

Anni el Amir startede sine besøg i 
Ægypten i 1972. Hun har arbejdet 
som rejseleder i landet og har siden 
midten af 1990’erne boet fast i 25 år 
dernede.

Anni vil fortælle om landets hver-
dags- og familieliv, og også berøre 
det ægyptiske samfund i sin helhed.
Der vil være mulighed for at stille 
spørgsmål.

Vi slutter med banko.

Pris:
Kaffe/brød 40 kr.

Tirsdag den 23. februar

Evt. fællestransport fra 
Hillerød Station kl. 10.05 
(gældende ved redaktionens 
slutning) med Lokalbanen 
Lille Nord til Helsingør St. Vi 
sidder i den forreste vogn i 
toget.

Naverhulen
Kl. 10.35 samles vi i Helsingør på 
samme perron, hvortil vores tog 
ankommer.

Vi skal være i Naverhulen kl. 11.00, 
hvor vi får orientering om Naverbe-
vægelsen og Naverklubbens historie. 
Vi spiser frokost i Naverhulen, inkl. 
en øl/vin eller vand.

Transport for egen regning.

Max. deltagerantal: 45

Pris 
Medlemmer: 75 kr.
Gæster: 125 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 5. februar.

Pris: 
Kaffe/brød 40 kr.

Fredag den 5. februar
Kl. 10.45

Mødested:
Ålholmhjemmet 
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Fredag den 9. april
Kl. 10.45

Mødested:
Ålholmhjemmet

Elvis i Hillerød

Flemming Lind, der i mange år har 
fortolket Elvis Presleys sange med 
stor succes, kommer til Hillerød.

Kom og genhør kendte sange fra 
Elvis Presleys store repertoire.

Flemming Lind har deltaget 2 gange 
i Elvis-DM og udgivet flere CD’er med 
sine Elvis-shows.

Tirsdag den 23. marts
Kl. 8.30

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

Holmegaards Glasværk

Holmegaards Glasværk er det første 
og sidst eksisterende glasværk 
inden for det nuværende Danmarks 
grænser. Værket blev grundlagt i 
1825 og lå ca. 9 kilometer nordøst 
for Næstved ved Holmegaards Mose, 
Fensmark. I 1985 blev værket en del 
af fusionen Royal Copenhagen, men 
gik konkurs i 2008 og kom i marts 
2010 på tvangsauktion.

I 2020 genåbnede stedet under 
navnet Holmegaard Værk, og i mange 
år har museet arbejdet med at 
registrere alle glassene i samlingen. 
Mange Holmegaard-produkter er 

repræsenteret, og desuden  
demonstrerer skiftende glaskunst-
nere, hvordan man arbejder med glas.

Vi spiser frokost på stedet,  
inkl. en øl/vin eller vand samt kaffe.

Max. deltagerantal: 50

Pris
Medlemmer: 325 kr.
Gæster: 375 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 5. marts.

Fredag den 5. marts
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.

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 smørrebrød, 
øl/vin eller vand. Af hensyn til indkøb 
er det nødvendigt at tilmelde sig, 
hvis man ønsker at deltage i  
spisningen. Vi slutter med banko.

Pris: 75 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 5. februar.

Pris: 
Kaffe/brød 40 kr.
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Tirsdag den 8. juni
Kl. 9.00

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

Mandag 23. - fredag 27. 
august

Zen-Garden

Vi skal besøge en meget smuk 
have, der - som navnet antyder - er 
inspireret af Østen. Der er store sten, 
vandfald og damme, og selvfølgelig 
blomster.

Zen-Garden består af 2 haver: Den 
gamle og den nye have, der tilsam-
men dækker 24.000 m2. Ejeren har 
aldrig arbejdet efter en tegning, alt 
har han skabt efter fri fantasi.

Vi forsøger at gennemføre den  
planlagte tur til Nordjylland med 
bl.a. besøg på Læsø. Alle tilmeldte  
i 2020 vil få tilbudt rejsen først. 

Tirsdag den 18. maj
Kl. 12.30

Mødested:
Skævinge Kro
Jernbanevej 1, 
3320 Skævinge

40 års jubilæum

Det skal selvfølgelig fejres, at det 
allerede er 40 år siden, HK Seniorer 
Hillerød blev stiftet.

Vi markerer naturligvis jubilæet på 
behørig vis og samles på Skævinge 
Kro, hvor vi får serveret en dejlig 
2-retters menu. Hertil serveres 2 
glas vin/øl eller vand. 

Efter middagen får vi kaffe  
og lagkage.

Transport for egen regning.

Max. deltagerantal: 70

Pris
Medlemmer: 225 kr.
Gæster: 325 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 9. april.

Der er endvidere mulighed for at se 
smukke patchwork-arbejder.

Vi spiser frokost på stedet,  
inkl. en øl/vin eller vand samt kaffe.

Max. deltagere: 50

Medlemmer: 300 kr.
Gæster: 350 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 9. april.

Tirsdag den 27. april
Kl. 9.00

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

Orø - guidet ørundtur

Vi sejler med Østre Færge fra Ham-
mer Bakke til Orø. Ved ankomst til 
øen ”hopper” guiden på bussen, og vi 
kører rundt på øen, hvor der fortæl-
les vidt og bredt om øens historier.

Efterfølgende indtager vi frokosten 
på Orø Kro inkl. en øl/vin eller vand.

Max. deltagerantal: 50

Pris
Medlemmer: 300 kr.
Gæster: 350 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 9. april.
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HK STAT HOVEDSTADEN 
Forårsprogram 2021

Kære medlem af HK Stat Hovedstadens P & E Klub 

Bestyrelsen ønsker hermed et rigtig godt nytår. Vi håber, 
I er kommet godt ind i det nye år, og glæder os til at præ-
sentere vores forårsprogram 2021. Vi har igen i år arbej-
det på at finde nogle interessante foredrag og udeture, 
så I får lyst til at komme til vores møder.

Vores første mødedag bliver 28. januar 2021 i den  
hyggelige Restaurant Pilen på Frederiksberg. Husk at 
holde øje med, hvor vi mødes, da vi har møder både i 
HK Hovedstaden på Svend Aukens Plads, og Restaurant 
Pilen på Frederiksberg. 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 de 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 forår.

Mange hilsner fra
Bestyrelsen

Formand

Conny Agnes Remmer
Telefon 2622 0079
Conny_Remmer@hotmail.com

Næstformand

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

Bestyrelsesmedlem

Nina Doris Havboe Larsen
Telefon 2890 2551
ndhlarsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Jytte Hatting
Telefon 2238 7371
Jyttehatting@youmail.dk

Bestyrelsesmedlem

Laila Parbst
Telefon 2310 3220
Lailaparbst@hotmail.com

Suppleant

Birgit Agnete Fussinger
Telefon 4216 5152
birfus@gmail.com

 
 
 
 
 
 
Sekretariat for klubben

HK Stat Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
2300 København

Line Thorsen Jacobsen
Telefon 3330 2311
Line.Thorsen.Jacobsen@hk.dk

STAT
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Medlemsmøde på
Restaurant Pilen

Torsdag den 28. januar 2021
kl. 10.30

Mødested:
Restaurant Pilen
Pile Allé 14B
2000 Frederiksberg
 
Musik og sang med musiker-
en Thomas Negrijn. Thomas 
kommer og underholder
med sang og guitarspil samt 
små sjove historier.

Medlemsmøde på
Restaurant Pilen

Torsdag den 11. februar 2021
kl. 10.30

Mødested:
Restaurant Pilen
Pile Allé 14B
2000 Frederiksberg
 
Foredrag med Arne Fogt om 
“Grevinden fra Bagsværd”. Kom 
og hør om Angelica Ewans, 
født Pierri, og hendes omskif-
telige tilværelse fra barndom-
men i 1870’erne, indtil hun 
ender sine dage i fattigdom.

Medlemsmøde på
Restaurant Pilen

Torsdag den 25. februar 2021
kl. 10.30

Mødested:
Restaurant Pilen
Pile Allè 14B
2000 Frederiksberg

Foredragsholder Henning 
Oettinger fortæller om Tita-
nics forlis, han har været
fascineret af forliset af 
Titanic i 34 år og har derfor 
samlet en masse viden, som 
han vil dele med os.

Besøg på Københavns 
Bymuseum
 
Torsdag den 4. februar 2021
kl. 11.00

Mødested: 
Københavns Bymuseum
Stormgade 18  
1555 København V

Pris inkl. frokost 100 kr.

Salg af billetter til 25 deltagere: 
28. januar 2021.

Ansvarlig: Conny Remmer
Foto: Palle Jørly Jensen

Besøg på SAS Flyvehistorisk 
Forening

Torsdag den 4. marts 2021
kl. 10.00

Mødested:
SAS Flyvehistorisk Forening
Petersdalvej 1 
2770 Kastrup

SAS flyvehistorisk Forenings 
udstilling omfatter billeder, 
flymodeller, uniformer mm.

Pris inkl. frokost: 100 kr.

Salg af billetter til 30 deltagere:  
11. februar og 25. februar.

Ansvarlig: Nina H. Larsen

Medlemsmøde på  
Restaurant Pilen

Torsdag den 11. marts 2021
kl. 10.30

Mødested:
Restaurant Pilen
Pile Allé 14B
2000 Frederiksberg

Vi får besøg af Flemming 
Lind, som optræder og for-
tæller om rockmusikeren
Elvis Presley.
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Medlemsmøde i
HK Hovedstaden

Torsdag den 25. marts 2021
kl. 10.30

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal
Svend Aukens Plads 11
2300 København S
 
Råd og Ris
Vær med denne dag til at 
komme med gode ideer og 
feedback til vores møder og
ture.

Medlemsmøde

Torsdag den 22. april 2021
kl. 10.30

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

Afdelingstandlæge Ole Wium 
orienterer om tandbehand-
ling på Tandlægehøjskolen,
Panum Instituttet.

Omvisning på Kronborg Slot

Torsdag den 29. april 2021
kl. 11.00

 Mødested: 
Helsingør Station,
på perronen

Pris inkl. frokost: 150 kr.

Salg af billetter til 35 deltagere: 
8. og 22. april.

Ansvarlig: Birgit Ahlquist
   

Byvandring på Vesterbro

Torsdag den 15. april 2021 
kl. 10.30

Mødested:
Hovedbanegården, under uret.  

Poul Kragelund er vores 
guide, han fortæller festlige 
historier undervejs, og turen
slutter i Tove Ditlevsens bag-
gård. Ikke for gangbesværede.
 
Pris inkl. frokost:  100 kr.

Salg af billetter til 30 deltagere: 
25. marts og 8. april.

Ansvarlig: Birgit Fussinger

Besøg den nordiske perle 
Royal Arena

Torsdag den 18. marts 2021
kl. 10.30

Mødested:
Royal Arena
Hannemanns Allé 18-20
2300 København

Kom bag kulisserne og oplev 
det gennemtænkte design og 
klassiske nordiske look.

Pris inkl. frokost:  100 kr.

Salg af billetter til 30 deltagere: 
25. februar og 11. marts.

Ansvarlig: Birgit Fussinger

P & E klubbens ordinære  
generalforsamling

Torsdag den 8. april 2021
kl. 10.30

Mødested:
Restaurant Pilen
Pile Allé 14B
2000 Frederiksberg

Dagsorden:
1. Valg af Dirigent
2. Valg af stemmeudvalg.
3. Bestyrelsens beretning.
4.  Orientering om rådigheds-

beløbs forbrug.
5.  Behandling af indkomne 

forslag.
6. Valg
 a.  Formanden
 b. 2  Bestyrelsesmed-  
  lemmer
 c. 1  Suppleant

Forslag til behandling skal 
være formanden i hænde 
senest 14 dage før
generalforsamlingen.
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Medlemsmøde på 
Restaurant Pilen

Torsdag den 20. maj 2021
Kl. 10.30

Mødested:
Restaurant Pilen
Pile Allé 14B
2000 Frederiksberg 
 
Foredragsholder Poul Krage-
lund kommer og fortæller om 
digteren og komponisten
Benny Andersen, der er kendt 
som en varm og underfundig 
humorist - dog med kant.

Årets spektakulære 
BUSTUR “Ud i det blå”

Torsdag den 27. maj 2021
kl. 9.30

Mødested:
Valby station

Pris inkl. frokost:  200 kr.

I ved ikke, hvor I skal hen, det 
er en overraskelse, men det 
er altid hyggeligt.

Salg af billetter: 6. og 20. maj.

Ansvarlig: Birgit Ahlquist

Medlemsmøde i 
HK Hovedstaden

Torsdag 3. juni 2021
kl. 10.30

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal
Svend Aukens Plads 11
2300 København S
 
Vi har inviteret Lene Nielsen 
sådan bekæmper du mob-
ning, hun deler ud af sine 
erfaringer med dette emne, 
som hun har mærket på sin 
arbejdsplads i 4-5 år lange år.
  

Klubbens årlige tur  
til Bakken

Torsdag den 10. juni 2021 
kl. 12.00.

Mødested:
Klampenborg station
på perronen
 
Pris inkl. frokost 100 kr.

Salg af billetter: 
20. maj og 3. juni.

Ansvarlig: Conny Remmer

Medlemsmøde i 
HK Hovedstaden

Torsdag den 6. maj 2021
kl. 10.30

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

Foredrag med Karsten Elert 
om “100 år og hvad så”. 

Vi skal høre, hvorledes man
med sikkerhed bliver 100 år.  
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SENIORKLUBBEN
HK Handel Hovedstaden

Kære medlemmer

Her kommer programmet for det første halvår af 2021,
hvor vi vil afholde hele 10 arrangementer, både inde og 
ude, inkl. en dejlig 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 udeturene sker på medlemsmøderne og 
kan ikke bestilles pr. telefon, da afdelingen ikke kan på- 
tage sig dette ekstra arbejde. Betaling sker på medlems- 

møderne. Betalt beløb kan ikke refunderes efter beta-
lingsfristens udløb. Spørgsmål vedrørende udeturene 
skal ske på medlemsmøderne.

Husk du kan frit vælge, hvilken seniorklub du ønsker at 
være medlem af, men du kan kun være medlem af én 
seniorklub. Ønsker du at skifte klub, skal du henvende 
dig til medlemsservice: 
HK Handel Hovedstaden på tlf. 3330 2931.
 
Alle seniorklubber i HK Danmark er kollektivt indmeldt i 
Faglige Seniorer.

Når så alt dette er sagt – ja, så glæder bestyrelsen sig til 
atter at møde jer alle sammen.

HANDEL

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 
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Onsdag den 10. marts
Kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Generalforsamling

Dagsorden:
Velkomst
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Indkomne forslag
4. Valg af:

a) Næstformand for 2 år
b) 2 Bestyrelsesmedlem for 2 år
c) 2 suppleanter for 1 år

5. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
bestyr elsen i hænde senest onsdag 
den 3. marts.

Generalforsamlingen er kun for  
HK Handel Hovedstadens seniorer.
 
Hvis du ønsker at deltage i fælles-
spisning, skal du bruge tilmeldingen 
bagest i bladet senest tirsdag  
den 9. februar.

Udetur i marts
I dag kan der købes billetter til 
kegler torsdag den 25. marts.

HK Handel Hovedstaden

Tirsdag den 23. februar
Kl. 10.40

Mødested:
Esplanaden 13
1263 København K

Tirsdag den 9. februar 
Kl. 10.00

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Mandag den 18. januar
Kl. 10.30

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Nytårskur

Nu er det atter tid til at mødes og 
ønske hinanden ”Godt Nytår”

Vi giver dejlig brunch.

Kaffe med Kurt

TV-journalisten Kurt Leth vil holde 
et festligt foredrag om almindelige 
menneskers ualmindelige historier.
Foredraget er spækket med anek-
doter, billeder og tv-klip/video med 
nogle af de mennesker, som han 
kom forbi i sine 50 år som journalist.
Det bliver en dag fyldt med humør 
og sjove og forunderlige oplevelser.
  

Frihedsmuseet

Vi skal se det ny-opførte Frihedsmu-
seum, hvor vi skal opleve besættel-
sestiden, og vi kommer helt tæt på
den danske modstandskamp.

Tilmelding 

På blanketten sidst i 
bladet senest den 18. december 
2020.

Kun for HK Handel Hovedstadens 
seniorer. 

Medlemmer: Gratis
Ledsager: 30 kr. 

Udetur i februar

I dag kan der købes billetter til Fri- 
hedsmuseet tirsdag den 23. februar.

I dag er det også sidste frist for 
tilmelding til generalforsamlingen 
onsdag den 10. marts, hvis du  
ønsker at deltage i spisningen. 

Billetter

til denne tur kan købes på 
medlemsmødet tirsdag den 
9. februar.
 
Pris inkl. frokost: 140 kr.

Drikkevarer for egen regning.
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Torsdag den 8. april
Kl. 10.00

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Den hvide Maasai 

Bo Kristiansen kommer og fortæller 
om sit liv i Kenya og Tanzania, hvor 
han arbejdede for Danida og  
Mellem-folkeligt Samvirke i 10 år.
Han kommer i fuld Maasai udklæd-
ning og fortæller levende om sin 
forbindelse til klanen.

Medlemmer: gratis
Ledsager: 30 kr.

Udetur i april

I dag kan du købe billet til Holmens 
Kirke onsdag den 21. april.

I dag er det sidste frist for tilmelding 
til skovturen torsdag den 10. juni.

Mandag den 3. maj
Kl. 10.00

Mødested:
Kulturstationen Vanløse
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

Strejkedrengene

Strejkedrengene Jørn Petersen og 
Bjarne Ørbekker kommer med sang- 
bøger, og så er der dømt fællessang 
med de historiske strejkesange.

Medlemmer: gratis
Ledsager: 30 kr.

Onsdag den 21. april
Kl. 10.15

Mødested:
Holmens Kirke
1060 København K

Holmens Kirke

Fra ankersmedje til kirke.

Kom og følg rundvisningen og hør 
historien om, hvordan Christian IV 
omdannede en ankersmedje til kirke 
helt tilbage i 1619.

Billetter

til denne tur kan købes på med-
lemsmødet torsdag den 8. april.

Pris med frokost: 140 kr.

Drikkevarer for egen regning.

Skovtur 

Hvis du har modtaget bekræftelse 
på din tilmelding, kan du betale for 
skovturen i dag.

Udetur i maj 

I dag kan der købes billet til Storm P 
Museet onsdag den 19. maj 

  

Torsdag den 25. marts
Kl. 10.45

Mødested:
Grøndals Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Kegler

Nu skal vi spille kegler i Grøndals 
Centret, og det glæder vi os meget til.

Kom derfor og deltag, måske er det 
dig, der vinder denne gang.

Tilmelding

Skal ske ved generalforsamlingen 
onsdag den 10. marts.

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

Pris for medlemmer: 140 kr.
Ledsager: 160 kr.
 .
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Onsdag den 19. maj
Kl. 10.45

Mødested:
Storm P. museet
Frederiksberg Runddel
2000 Frederiksberg

Torsdag den 10. juni
Kl. 8.15

Mødested:
HK Hovedstaden

Storm P. Museet

Kom og få en spændende omvisning 
og hør om Storm P. Museets historie.

Se også den aktuelle særudstilling:
Latterfronten.

Skovtur

Nu skal vi ud og se vores dejlige 
danske natur. Vi kører ud i det blå, og 
kommer til et spændende sted, hvor 
ingen af os normalt kommer.
Bagefter skal vi nyde en dejlig frokost.

Bussen kører præcis,  
så husk at komme til tiden. 

Billetter

til denne tur kan købes på 
medlemsmødet mandag den 3. maj.

Pris inkl. frokost: 140 kr.

Drikkevarer for egen regning.

Tilmelding

på blanketten nedenfor senest 
torsdag den 8. april.

Pris: 275 kr.
Inkl. to genstande.

Kun for HK Handel Hovedstadens 
seniorer.

TILMELDINGSBLANKETTER KUN FOR HK HANDEL HOVEDSTADENS SENIORER

Fulde navne og cpr. nr.:

 

Adresse:

Postnr. og by: 

E-mail:

Telefon:
  

Fulde navne og cpr. nr.:

 

Adresse:

Postnr. og by: 

E-mail:

Telefon:
  

Fulde navne og cpr. nr.:

 

Adresse:

Postnr. og by: 

E-mail:

Telefon:
  

Skovtur 
Torsdag den 10. juni 
Tilmelding senest den 8. april

Generalforsamling
Onsdag den 10. marts 
Tilmelding senest den 9. februar

Nytårskur 
Mandag den 18. januar 
Tilmelding senest den 18. dec. 2020

Send tilmeldingskuponerne i lukket kuvert til HK Handel Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S. 
Du kan også tilmelde dig på HK’s hjemmeside - www.hk.dk/omhk/afdelinger/hovedstaden/handel/seniorklubben



HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Mail: Hovedstaden@hk.dk
Telefon: 7011 4545
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