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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 arran-
gerer vi også forskellige endagsture.

Vi kan afsløre, at vi arbejder på en indenrigsrejse 
til foråret 2021.

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, også selvom de ikke er 
medlem af HK.

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
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Rejsekammeraternes kontaktpersoner: 

Velkommen til Rejsekammeraterne

Rejsekammeraterne
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SENIORKLUBBEN
HK IMI HOVEDSTADEN
Stiftet den 8. maj 1980

Klubbens formål
At samle alle afdelingens efterlønsmodtagere & pensionister 
for i samarbejde med afdelingen at varetage medlemmernes 
interesser. At afholde møder, foredrag, rejser, virksomhedsbe-
søg og andre aktiviteter. 

Kære medlemmer I de 2 tidligere seniorklubber
Afd. 5. it & medie og afd. 1 industri 
Det glædede mig, at der på vor respektive generalfor-
samlinger var enighed om, at en sammenlægning ville 
være til stor fordel for begge klubber. Dette har jeg lyst til 
at tilskrive vor altid gode samarbejde klubberne i mellem. 
Den nye klubbestyrelse består af bestyrelsen fra de 2 
tidligere klubber – og jeg er sikker på, at det vil bære god 
frugt til fordel for medlemmerne med det stærke hold. 

Stor hilsen Gøther B. Mathiesen, formand for 
Seniorklubben HK it, medie og industri Hovedstaden

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 Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4, 2500 Valby 
(v/Toftegårds Plads) Elevator til 5. sal

Transport: 
Valby S-station, bus 1A, 4A, 18, 133.

Tidspunkt: 
Kl. 10.00 til ca. kl. 12.00

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

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).

HK IMI 
HOVEDSTADEN

HK Industri  Hovedstaden Afd. 1
Klubbens formål

Seniorklubben HK IMI Hovedstaden



6

Seniorklubben HK IMI Hovedstaden

Medlemsmøde
HK Hovedstaden

Mandag den 31. august
kl. 10.00

Sang arrangement med 
Jeanette Ulrikkeholm i rund 
mødesal.

Udetur Summerbird Magasin

Onsdag den 14.oktober
kl. 11.00

Har du lyst til at smage dig 
igennem Summerbirds uni-
vers? Vi vil høre deres historie, 
smage deres kager og choko-
lader hos Summerbird i H.C. 
Andersens Lounge i Magasin.

Pris 175 kr. 
Inkl. varm chokolade.   
Max 35 deltagere

Tilmelding 
til Jan senest 2. oktober

Udetur Ballerup Museum

Tirsdag den 15. september
kl. 10.30

Her kan du opleve Ballerups 
historie og landboliv. Vi får 
vores egen guide til at fortælle 
om bl.a. den russiske storfyrst-
inde Olgas tid i Ballerup.

Pris 100 kr. 
Inkl. 2 stk. smørrebrød og 
dessert

Tilmelding til Ingrid 
senest den 31. august 2020 

Medlemsmøde
HK Hovedstaden

Mandag den 26. oktober
kl. 10.00

I rund mødesal fortæller  
Helge Baun Sørensen, der 
blandt andet har skrevet  
Husum Bogen, om Svenske-
lejren og om tiden derefter.

Medlemsmøde
Hk Hovedstaden

Fredag den 2. oktober
kl. 10.00

Historiefortælleren  
Jens Peter Madsen  
under holder med sjove  
erindringer fra sin barndom  
i 1950

Udetur
Hundested Kro

Tirsdag den 3. november
kl. 10.00

Pris 250 kr. 
Skovtur med frokost inkl. 2 
genstande samt kaffe og kage

Afgang fra Valby station med 
bus kl. 10.00. 
Opsamling ved Taastrup St. 
ca. 20. min senere.

Kontaktperson: Ingrid

Tilmelding senest 2. oktober
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Seniorklubben HK IMI Hovedstaden

Medlemsmøde
HK Hovedstaden

Mandag den 9. november
kl. 10.00

I rund mødesal fortæller  
retstegner Anne Gyrite Schütt 
om at portrættere fra retssale 
med lyssky elementer.

Medlemsmøde
HK Hovedstaden

Mandag den 7. december
kl. 10.00

Pris: 200 kr. pr. person.
Julebanko med en lækker 
juleanretning m.m. for klubbens 
medlemmer og ledsager. 

Tilmelding til Winnie 
senest den 9. november 2020

Udetur
Grøndal Multicenter

Torsdag den 12. november
kl. 11.00

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

Mødested:  
Hvidkildevej 64, 
2400 København NV.

Parkering fra indkørslen  
Hvidkildevej eller Buslinje 21/68.

Tilmelding til Jan  
senest 26. oktober 2020 

5 dages tur til Harzen
 
Den 7.-11. september

Denne tur er næsten fyldt op og vi glæder os meget!

Kontakt Ingrid Filges for  
information om selve turen og eventuelle ledige pladser.

Vi arbejder på en indenrigsrejse til foråret 2021.

Udetur
Tivoli

Tirsdag den 1. december
kl. 14.00

Har du lyst til en uforpligtende 
slentretur rundt i det julepyn-
tede Tivoli, så kom og mød os 
ved hovedindgangen til Tivoli 
på Vesterbrogade.

- Ingrid og Conny

AFLY
ST
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Grafisk seniorklub

GRAFISK SENIORKLUB
2. halvår 2020

 Grafisk Seniorklub er en klub for alle seniorer, der i sit ar-
bejdsliv 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.

HJEMLØS!!!
Vi har netop fået at vide, at vi ikke længere kan afholde 
vores møder i Damhuskroen. Bestyrelsen er straks trukket i 
arbejdstøjet og leder efter et nyt sted vi kan være. 

GRAFISK 
SENIORKLUB

Er der et medlem, der har et godt forslag, hører vi meget 
gerne fra dig. Vi skal kunne være min. 80 personer, det skal 
ligge tæt på offentlig transport og der skal være mulighed 
for at købe mad og drikkevarer til en rimelig pris.

Vi prøver at fastholde det program, vi har lagt for efteråret, 
i de lokaler vi forhåbentlig snart finder.
Hold jer orienteret på hjemmesiden.

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 

Suppleant

Willy Døj
Telefon 4257 0144
wido1944@gmail.com 

Suppleant

Carsten Pedersen
Telefon 2040 5574
clspedersen2@gmail.com

Suppleant

Ulla Jørgensen
Telefon 6091 2518
ullaj@hvidovrenettet.dk

Hjemmeside:

www.hkgrafisk-seniorklub.dk
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Grafisk seniorklub 

Oktoberfest 

Tirsdag den 13. oktober
kl. 11.00

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

Peter Jacques Jensen

Tirsdag den 8. september
kl. 11.00

HK it, medie og industri formand 
Peter Jacques Jensen kommer 
og fortæller om rigets tilstand og 
sin første tid som formand.

Sensommertur

Torsdag den 20. august
kl. 13.00

M.G. Petersens Familiehave
Stegt flæsk og persillesovs.

På grund af de mange aflys-
ninger har vi ikke kunne sælge 
billetter til jer.

For alligevel at få en god 
eftermiddag i M.G.Petersens 
Familie have vil vi sælge billet-
terne på en alternativ måde.

Billetterne bestilles hos 
Erik Tofte, enten på mail 
erik.barmand@gmail.com 
eller sms 5118 1261.

Husk at skrive dit navn i mailen 
eller på sms’en.

Betalingen sendes til: 
Reg. nr.  5323 Kontonr. 305062
Husk at skrive dit navn.

Billetterne koster:
Medlemmer 150 kr.
Gæster 200 kr.

Max. En gæst pr. medlem.

Har du problemer med at be-
stille billetter, kan du kontakte 
Diana Lorentzen 2028 3123.

Julefrokost på  
restaurant Hvide Hest

Tirsdag den 27. november
kl. 12.00

Der var stor tilfredshed med 
sidste års julefrokost på  
dyrehavsbakken, så vi prøver 
en gang til.

Billetter kan købes på oktober 
og november møderne.

Strejkedrengene

Tirsdag den 10. november
kl. 11.00

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


