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SENIORKLUBBERNE 
VARMER OP TIL VINTEREN

De lyse sommernætter afløses snart 
af efterårets farvesymfoni og senere 
af vinterens mørke. Det er derfor 
med stor glæde, at HK Hovedstadens 
Seniorklubber byder seniorerne 
indenfor i varmen til en stor buket 
af arrangementer i anden halvdel af 
2019.

Her kan du måske møde dine 
tidligere kolleger og udveksle minder 
og historier fra jeres fælles arbejdsliv. 
Eller du kan skabe friske relationer 

og nye bekendtskaber, som kan 
udfordre dig.

Find din seniorklub i programmet 
her, studer programmet og vælg de 
arrangementer, du gerne vil deltage 
i. Du finder nemt ud af, hvordan du 
melder dig til. Du kan også se, om 
du kan tage en ledsager med, og om 
det enkelte arrangement inkluderer 
spisning mv.

Kast også et kig på de arrangementer, 
som holdes i Helsingør, 
Frederiksværk-Frederikssund 
og Hillerød. De begivenheder 

retter sig ganske vist særligt mod 
seniorer fra de tre områder. Men 
arrangementerne er åbne for alle 
seniorer i HK Hovedstaden.

Det gode sociale samvær skaber du 
sammen med de øvrige deltagere, 
og vi glæder os rigtig meget til 
at møde dig til et eller flere af 
arrangementerne.
  
Med venlig hilsen

Seniorklubberne
i HK Hovedstaden

FÆLLES IMI FEST
For alle HK IMI afd. 1, afd. 5 og Grafisk

Underholdning  
med Stine og Martin

Onsdag 23. oktober
kl. 11.00

Lille Friheden 1, 2650 Hvidovre

Pris: 150 kr.  
inkl. mad og en øl/vand.

IMI FEST
FOR HK IMI  AFD. 1, AFD. 5  OG GRAFISK

Transport: 
S-tog til Friheden Station, Bus 8A, 
132, 139, 200S.

Tilmelding: 
Se under IMI afd. 1, afd. 5 og Grafisk

Kontaktperson:  Winnie
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HK IMI Industri Hovedstaden Afd. 1

SENIORKLUBBEN I
HK INDUSTRI HOVEDSTADEN AFD. 1
Stiftet den 8. maj 1980

Klubbens formål
At samle alle afdelingens efterlønsmodtagere & pensio-
nister for i samarbejde med afdelingen at varetage med-
lemmernes interesser. At afholde møder, foredrag, rejser, 
virksomhedsbesøg og andre aktiviteter. Oplysninger om 
klubbens arbejde kan fås hos bestyrelsen, se nederst på 
denne side. 

VELKOMMEN i klubben!
Når du bliver pensioneret eller går på efterløn, så deltag 
i Seniorklubbens aktiviteter. Alle efterlønsmodtagere og 
pensionister i HK Industri Hovedstaden er berettigede til at 
være medlem af Seniorklubben. Vi holder 10 medlemsmø-
der om året, en generalforsamling, en skovtur og en julefro-
kost. Herudover arrangerer vi udeture og udflugter. Mød op 
til arrangementerne og vær sammen med gamle ”kolleger” 
og få et par hyggelige timer. Du skal ikke tilmelde dig, bare 
mød op! Der bliver serveret kaffe/te. Vi tager forbehold for 
programændringer.

Udeturer, udflugter
Tilmelding til udeture/udflugter sker på medlemsmøderne 
eller til den kontaktperson, der står anført under det en-

kelte 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 kontaktpersonen.

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, 132.

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
g@birch-mathisen.dk

Næstformand

Jan Byvard
Mobil 2491 8325
byvard@gmail.com

Kasserer

Ingrid Filges
Mobil 2696 7397
ingridfilges@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 it, medie & 
industri Hovedstaden

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

Efterår 2019 Kl. Sted

Mandag 26.08 10.00
Medlemsmøde: 
Valby Kulturhus

02. - 06.09 Rejse: Sort sol

Tirsdag 17.09 08.50 Udetur: Grundtvigs Kirken

Mandag 30.09 10.00  
Medlemsmøde: 
Valby Kulturhus

Onsdag 16.10 11.00
Kegler:  
Grøndals MultiCenter

Onsdag 23.10 11.00
IMI fest med Stine og Martin: 
Lille Friheden 1

Mandag 28.10 10.00
Medlemsmøde: 
Valby kulturhus

Mandag 11.11 10.00
Medlemsmøde:
HK Huset

Tirsdag 12.11 11.00 Udetur: Cirkusmuseet

Mandag 25.11 10.00
Medlemsmøde: 
Valby Kulturhus

Mandag 02.12 14.00
Udetur: 
Tivoli

Mandag 09.12 10.00
Julearrangement: 
HK Huset

Aktiviteter - Efterår 2019

INDUSTRI
AFD. 1
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HK IMI Industri Hovedstaden Afd. 1

Medlemsmøde

Mandag 30. september
kl. 10.00

I Valby Kulturhus 

Retstegner Anne Gyrite Schütt 
fortæller om at portrættere fra 
retssale med lyssky elementer.

Udetur
Guidet tur i Grundtvigs Kirken

Tirsdag 17. september 
kl. 08.50

Pris: 150 kr
Frokost på restaurant Måltider på 
Bispebjerg Torv.

Mødested: På Bjerget 14B
2400 København NV

Tilmelding: senest 26. august

Kontaktperson: Lilian Nielsen

Udetur
Keglespil i Grøndal MultiCenter

Onsdag 16. oktober
kl. 11.00

Pris: 175 kr
Keglespil, smørrebrød, øl, snaps 
og kaffe

Mødested: Hvidkildevej 64,  
2400 København NV

Tilmelding: senest 30. september

Kontaktperson: Jan

FÆLLES IMI FEST 
Underholdning  
med Stine og Martin

Onsdag 23. oktober
kl. 11.00

Lille Friheden 1, 2650 Hvidovre

Pris: 150 kr.  
inkl. smørrebrød og en øl/vand

Medlemsmøde

Mandag 26. august 
kl. 10.00

I Valby Kulturhus

DR dramaproduktion og internati-
onal succes ved Ingolf Gabold.

Transport: 
S-tog til Friheden Station, Bus 
8A, 132, 139, 200S.

Tilmelding:  
senest den 30. september

Kontaktperson:  Winnie

Vi arbejder med mulighed for en sammenlægning med afd. 5,  
så dens medlemmer er velkomne til ”inde” møder. Se efter mærke

OGSÅ FOR 
AFD. 5

OGSÅ FOR 
AFD. 5

OGSÅ FOR 
AFD. 5
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HK IMI Industri Hovedstaden Afd. 1

Udetur
Tivoli

Mandag 2. december 
kl. 14.00

Mødested: ved hovedindgangen

Ingen tilmelding - bare kom

Kontaktpersoner: 
Ingrid og Conny 

Medlemsmøde
Med Sisyfos ombord

Mandag 25. november
kl. 10.00

I Valby Kulturhus

Hør fighteren Henning Böhms 
spændende beretning om 3 års 
jordomsejling efter 4 blodpropper 
i hjertet.

Julemedlemsmøde

Mandag 9. december
kl. 10.00

I HK Huset, rund mødesal

Julebanko med en lækker julean-
retning mm. for klubbens medlem-
mer og ledsager, for kun 200 kr. pr. 
person.

Tilmelding: senest 25. november

Kontaktperson: Winnie

Udetur
Cirkusmuseet

Tirsdag 12. november
kl. 11.00

Mødested:  
Hovedporten 6, 2650 Hvidovre

Transport:  
Bus 1A kører lige til døren

Pris: 115 kr. 
Frokost på Batallionen 
  
Tilmelding: senest 28. oktober

Kontaktperson: Ingrid

Medlemsmøde

Mandag 28. oktober
kl. 10.00

I Valby Kulturhus

Historier om Horserød ved Peter 
Frandsen

Medlemsmøde

Mandag 11. november 
kl. 10.00

I HK Huset, rund mødesal

68 generationen og sangene ved 
Arne Würgler

OGSÅ FOR 
AFD. 5

OGSÅ FOR 
AFD. 5

OGSÅ FOR 
AFD. 5



HK IMI Industri Hovedstaden Afd. 1

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

REJSEPROGRAM 
I disse 5 dage skal vi bla. opleve Øen Sild med færge fra 
Rømø, frokost ombord. Besøge den lille hollandske by Frie-
drichstadt, guidet rundtur og kanalrundfart, der serveres 
frokost. Turens højdepunkt er Sort Sol arrangementet om 
aftenen.

Sejltur på Kielerkanalen. På udrejsedagen gøres holdt på 
Tvillingegården for frokost, - for egen regning.
Besøg Højer sluse, Højer Pølser, let frokost på Schacken-
borg Slotskro, shopping hos Ecco sko, hvor vi slutter med 
kaffe og kage inden hjemturen påbegyndes.

Pris pr. person i delt dobbeltværelse 3.950 kr.
Enkeltværelsestillæg pr. person 350 kr.
(Drikkevarer er ikke inkluderet)

Ingrid Filges

Telefon 3962 1929 / Mobil 2696 7397
ingridfilges@gmail.com

FREMTIDENS REJSE
OPLEV VERDEN 
MED REJSEKAMMERATERNE

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

Opsamlingsrute
Valby St. kl. 10 - der kan stiges på Høje Taastrup St.
Ølby St. og evt. Ringsted og Sorø efter nærmere aftale.

OBS! For at turene kan gennemføres, skal der minimum 
være 40 tilmeldte personer. Vi visiterer efter ”først til mølle 
princippet”. På udsolgte ture kan der oprettes venteliste.

Sidste tilmeldingsfrist 15. juli 2019.

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

Gøther Mathisen 

Mobil 4072 5502
g@birch-mathisen.dk

7

Rejsekammeraternes kontaktpersoner:  (vedr. spørgsmål og program)

Her kan du se vores hotel og noget af det vi skal opleve

Sort Sol  sensommertur den 2. til 6. september 2019
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HK IMI Seniorklubben afd. 5

Formand

Kirsten Nielson
Mobil 6177 4284

Kasserer

Grete Mietke
Telefon 3675 7667 
Mobil 2044 4081

Sekretær

Lene Svendsen
Telefon 4494 1075
Mobil 2398 1075

Bestyrelsesmedlem

Inger Lindstrøm
Telefon 4494 2814
Mobil 2894 1300

Bestyrelsesmedlem

Connie Hansen
Telefon 4011 6381 

Suppleant

Jørgen Zester
Telefon 4345 8543
Mobil 2897 8860

Suppleant

Jytte Hyldstrup
Mobil 2534 8519

Kontaktperson i HK  
it, medie & industri Hovedstaden

Jane Rigtrup
Telefon 3330 2436
E-mail 01rig@hk.dk 

(Kun i forbindelse med  
HK-faglige spørgsmål)

SENIORKLUBBENS ARRANGEMENTER
2. halvår 2019

Velkommen til en ny sæson i HK med efterårets 
medlemsmøder, udeture og øvrige arrangementer.

Som medlem af HK it, medie & industri Hovedstaden, 
kan du være medlem af Seniorklubben afd. 5, hvis du er 
overgået til efterløn eller pension.

Medlemsmøderne afholdes i denne halvdel af 2019:

Lokation: Kulturstationen Vanløse i Heerupsalen

Transport: Metro til Vanløse Station

Tidspunkt: kl. 10.00 til ca. kl. 12.30 

Ingen tilmelding – bare mød op, gerne med en ledsager.
Det er gratis at deltage i medlemsmøderne. Kaffe, te og 
sodavand kan købes. 

Nye Medlemmer!
Hvis det er første gang du møder op på et medlemsmøde, 
så spørg efter en af klubbens bestyrelsesmedlemmer, 
der så vil være dig behjælpelig.

Til arrangementer, hvor tilmelding er nødvendig af hensyn 
til begrænset deltagerantal, har medlemmer fortrinsret, 
således at der ikke kan tilmeldes/medtages ledsager, med 
mindre det er anført i programmet – og der i øvrigt er plads.

Ændring af telefonnummer eller nedlægning af 
fastnettelefon ring venligst til Kirsten Nielson.

Bemærk!
For disse arrangementer er følgende gældende:

• Tilmelding sker på fremlagte lister i salen, efter det 
forudgående arrangement. Telefonisk tilmelding er 
kun mulig efterfølgende.   

• Der kan ikke ske forhåndstilmelding via afdelingen.
• Der kan ikke stilles forespørgsler om arrangementer i 

afdelingen.
• Der kan ikke meldes afbud i afdelingen.
• Al henvendelse skal ske direkte til bestyrelsen.
• Tjek selv de foreslåede transportmuligheder.
• Der vil kunne forekomme ændringer i programmet.

Eventuelle programændringer eller tilbud om ekstra 
udflugter annonceres ved møderne i salen. Derfor er det 
en god idé at møde op hver gang.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at det fortrins-
vis er medlemmer af Seniorklubben afd. 5 der kan deltage.

HK IMI
SENIOR-

KLUBBEN
AFD. 5
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Tirsdag den 24. september 
kl. 10.00

Mødested: 
Kulturstationen Vanløse
i Heerupsalen

Tirsdag den 10. september 
kl. 11.00

Tirsdag den 27. august 
kl. 10.00

Underholdning  
med Duoen Søren og Torben

Søren og Torben har et repertoire, der 
spænder vidt: 
Dansktop, Melodi Grand Prix, Kim Lar-
sen, Gasolin og meget mere - sange 
og melodier, som alle kan nynne eller 
synge med på, og som bringer masser 
af minder frem.

Kom til en hyggelig formiddag. 

Tilmelding: 
Til Livgardens historiske samling  
den 10. september 

Besøg Livgardens  
Historiske Samling 

Vi får en guidet tur i Livgardens Hi-
storiske Samling.

Husk billed-ID, PAS eller Kørekort.

Pris:
Medlemmer 30 kr.
Ledsager 40 kr.

Mødetid: kl. 10.45

Max. 30 personer.

Forudgående tilmelding:  
I salen den 27. august er nødvendig

IMIs formand Peter Jacques Jensen

Peter vil fortælle lidt om ”Fremtidens 
Seniorklub”.

Mødested: 
Ved indgangen i Gothersgade 
100, vi skal gå samlet ind på 
kasernen.

Mødested:  
Kulturstationen Vanløse
i Heerupsalen

OGSÅ FOR 
AFD. 1

Vi arbejder med mulighed for en sammenlægning med afd. 1,  
så dens medlemmer er velkomne til ”inde” møder. Se efter mærke

OGSÅ FOR 
AFD. 1
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HK IMI Seniorklubben afd. 5

Tirsdag den 1. oktober 
kl. 10.00 

Mødested: 
Kulturstationen Vanløse
i Heerupsalen

Tirsdag den 22. oktober 
kl. 11.00

Mødested: 
Kirkesvinget 1
2610 Rødovre

Onsdag den 23. oktober 
kl. 11.00

Mødested: 
Lille Friheden 1
2650 Hvidovre

Foredrag med Carsten Elert

”Hvorledes man med sikkerhed bliver 
100 år og får et godt liv”

Konsulent i Faglige Seniorer Car-
sten Elert giver os opskriften i ord og 
billeder.

Og der skulle være garanti - for som 
Carsten siger:
”Skulle du ikke blive 100 år, er du 
velkommen til at klage”. Under alle 
omstændigheder vil vi få serveret 
gode staldtips om det at få et godt liv 
som ældre.

Besøg på Heerup Museum

Udstillingen ” Ornamentet som 
grundform”

Henry Heerup og Gert Mathiesens 
kunst stråler af en enorm glæde og 
ornamenter og mønstre. De nedbrød 
bevidst grænser mellem billedkun-
sten og kunsthåndværk/design og 
arbejdede på tværs af genrer som 
keramik, grafik og maleri. 

Motiver af det nære og hverdagslige 

FÆLLES IMI FEST

Underholdning med Stine og Martin.

Pris: 150 kr.
inkl. smørrebrød og en øl/vand.

Transport: S-tog til Friheden Station, 
Bus 8A, 132, 139, 200S.

Billetter købes på september og 
oktober møderne.

Tilmelding:  
Til Heerup Museum den 22. okto-
ber og Besøg på Glyptoteket den 5. 
november.

blev forenklet til symboler på fladen, 
som fik betydning gennem gentagel-
sen og fortællingen.

Pris: 30 kr.

Mødetid: kl. 10.45

Max 30 personer.

Forudgående tilmelding:  
I salen den 1. oktober er nødvendig

 

OGSÅ FOR 
AFD. 1
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HK IMI Seniorklubben afd. 5

Tirsdag den 19. november 
kl. 10.00

Mødested: 
Kulturstationen Vanløse
i Heerupsalen

Tirsdag den 3. december

Tirsdag den 5. november 
kl. 13.00

Mødested:
Dantes Plads 7
1556 København V

Besøg på Glyptoteket

Vi får en guidet rundvisning.

Begyndelsen til det hele. Glyptotekets 
ægyptiske samling.
 
Glyptotekets grundlægger brygger Carl 
Jacobsen, samlede også på old-ægyp-
tisk kunst, og hans første ægyptiske 
erhvervelse var en smukt dekoreret 
mumiekiste. I dag rummer samlingen 
mere end 300 værker, der stammer 
fra en periode på mere end 3000 
år. Denne lange tidsperiode gør det 
muligt både at se udviklingen af den 
ægyptiske kunst og hovedværker fra 
hver periode, fra monumentale skulp-

Foredrag
Pigerne fra Sprogø

Foredragsholder og historiker 
Carsten Egå Nielsen fortæller om 
kvindehjemmet på Sprogø, om nogle 
af skæbnerne og om hverdagen for 
beboerne.

Tilmelding: 
Til Julefrokost den 3. december 

Julefrokost

Sæt kryds i kalenderen

Forudgående tilmelding: 
I salen den 19. november

turer til de mange ægyptiske guders 
verden og de magiske hieroglyffer. 

Og selvfølgelig også de både skræm-
mende og dragende mumier. 

Pris:
Medlemmer 30 kr.

Mødetid: kl. 12.45
Max 30 personer.

Forudgående tilmelding:  
I salen den 1. oktober er nødvendig

OGSÅ FOR 
AFD. 1
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Grafisk seniorklub

GRAFISK SENIORKLUB
2. halvår 2019

Grafisk Seniorklub er en klub for alle seniorer, der i sit  
arbejdsliv har haft tilknytning til en grafisk arbejdsplads.
Så har du haft en tilknytning til en grafisk arbejdsplads, har 
du mulighed for her at møde nogle af dine gamle kollegaer.
Vi holder vores møder i Palmehaven i Damhuskroen, anden 
tirsdag i måneden.

Indgangen er normalt fra Auroravej.

GRAFISK 
SENIORKLUB

Møderne består som regel af en eller anden form for ar-
rangement/underholdning hvorunder der er mulighed for 
at få/købe noget at drikke, kaffe, øl eller vand.

Efter arrangementet er der mulighed for at købe noget at 
spise. Mad og drikke er til meget rimelige priser.

Formand

Erling Schrøder 
Telefon 2348 3185
beer@live.dk

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
ovecarl@mail.dk 

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 

Ivan Liljebæk fortæller om 
Kim Larsen

Tirsdag den 12. november
kl. 11.00

Ivan Liljebæk kommer og 
fortæller lidt om Kim Larsen 
samt giver nogle sange fra 
hans store repetoire, også 
her vil der være rig mulighed 
for at synge med.

Julefrokost 

Fredag den 13. december
kl. 11.00

Vi mødes i den hvide hest på 
Bakken

Billetter købes på oktober  
og november møderne.

Sensommertur 

Torsdag den 22. august 
kl. 12.00

Vi har fået lov at besøge 
Brøndby marineforening, hvor 
grillen er tændt i haven, og 
kokken står klar til at tilbere-
de det kød du vælger.
Der vil både være salat og 
drikkevarer til.

Bemærk at det er en torsdag.

Pris for medlemmer 200 kr.
Ikke medlemmer 250 kr

Færck´s trio

Tirsdag den 8. oktober 
kl. 11.00

Færck´s trio kommer og un-
derholder med nogle arbej-
dersange, der vil forhåbentlig 
være mange der kan huske 
sangene og vil synge med.

Summemøde

Tirsdag den 10. september
kl. 11.00

Vi mødes som sædvanlig  
kl 11.00, og hygger os med 
nogle gode røverhistorier, og 
ved tolvtiden bliver der mu-
lighed for at købe lidt smørre-
brød.

FÆLLES IMI FEST

Onsdag den 23. oktober
kl 11.00

Sammen med de andre 
seniorklubber i IMI afholder 
vi en fest Lille Friheden 1 
underholdning af Stine og 
Martin.

Pris incl. 2 stk. smørrebrød 
og en øl 150 kr.

Billetter købes på september 
og oktober møderne.
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HK Seniorer Helsingør

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 

Ebbe Gyrming
ebbe.gyrming@gmail.com

Suppleant 

Ingelise Nielsen
ingebertil@gmail.com

HK SENIORER HELSINGØR
Velkommen til HK seniorer Helsingørs program for 2. 
halvår 2019. 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 Hau-
gaard på e-mail  bhd3060@hotmail.com eller på mo-
biltelefon 2221 9025 (helst i dagtimerne). Evt. til Jonna 
Rodemann på e-mail jonnarodemann@mail.dk eller 
mobiltelefon 2288 9033. Ved mail skriv venligst dit tele-
fonnummer 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 enten på et arrangement før eller ind-
sættes senest 14 dage før på konto 5357 0378239 i Ar-
bejdernes Landsbank, Helsingør afdeling. Husk at påføre 
navn og til hvilket arrangement, der indbetales til samt 
dit telefonnummer.  For at lette Aktivitetsudvalgets 
arbejde med betaling anmodes om, at medlemmerne i 
videst mulig udstrækning indbetaler via BANK.

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

Der kan være begrænset antal deltagere på nogle arran-
gementer, så husk først til mølle. 

Ret til nødvendige ændringer i programmet forbeholdes.

BESØG GERNE HKSH 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
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HK Seniorer Helsingør

Torsdag den 12. september

kl. 13.00 i Svingelport 8A, 
Helsingør
For medlemmer med ledsager

Tirsdag den 24. september
kl. 9.58 med 
Kystbanen fra Helsingør 
(Vi sidder i bagerste vogn)
Medlemmer har fortrinsret til 
dette arrangement.  Ledsagere 
noteres på venteliste  
25 pladser – så først til mølle

Torsdag den 8. august

kl. 12.00 i Svingelport 8A, 
Helsingør.
For medlemmer med ledsager

Sommerfest på terrassen

Vi holder en hyggelig sammenkomst 
i haven og på den smukke terrasse i 
Svingelport 8A, hvor I føres hen til de 
dejlige varme himmelstrøg i Syd-
europa – via nogle dejlige smagsop-
levelser med god vin til.  
Der vil være overraskelser under 
sammenkomsten.  

Kom og hør et spændende  
foredrag om Jarl Gerners liv

Jarl har været igennem en hård barn-
dom, hvor hans forældre blev skilt – 
men en kærlig farmor lærte Jarl at se 
problemer som udfordringer, der kan 
vendes, så man får det bedste ud af 
en situation – sæt ”kikkerten for det 
positive øje og se det halvfyldte, frem 
for det halvtomme, glas”, hvilket har 
fulgt Jarl gennem livet -  bl.a. gen-

Vesterbro-vandring  
m/Poul Kragelund 
 
Turen starter på Hovedbanegården 
(under uret), hvor vi hører om dens 
historie. Derefter starter Vester-
bro-vandringen, der begynder i Isted-
gade og vi får mange festlige historier 
undervejs gennem Vesterbro.
Turen slutter i Toves baggård ”Barn-
dommens Gade” – hvor vi spiser i det 
150 år gamle, lokale spisested ”Klub-
ben” v/Tove Ditlevsens Mindehave, 
Enghavevej 4.

nem sit virke som skoleinspektør på 
Borupgårdskolen i Snekkersten.
Der serveres kaffe og kage.

Pris:  
Medlemmer Gratis
Ledsager 40 kr. 

Betalte senest den 29. august.

Tilmelding:     
Senest den 29. august.

Transport og drikkevarer for egen 
regning.

Pris:  
Medlemmer 120 kr.
Ledsager 170 kr. 

Betales senest den 10. september.

Tilmelding:  
Senest den 10. september.

Pris:  
Medlemmer 110 kr. 
Ledsager 160 kr. 

Betales senest den 25. juli. 

Tilmelding: 
Senest den 25. juli.

Torsdag den 10. oktober

kl. 13.00 i Svingelport 8A, 
Helsingør
For medlemmer med ledsager

Kom og hør en spændende  
fortælling om Louisiana og omegn    

Bent Skov Larsen fortæller om Loui-
sianas historie fra dengang området 
var en del af Humlebæk havns areal, 
senere ejet af Alexander Brun fra 
herregården Krogerup og Busky de 
Neergaard. I 1956 overtaget af direk-
tør Knud W Jensen, der åbnede sit 
kunstmuseum 14. august 1958.

Denne dag fejrer vi HK seniorer  
Helsingør 38 års fødselsdag med 
kaffe og lagkage.

Pris:  
Medlemmer gratis 
Ledsager 40 kr. 

Betales senest den 26. september.

Tilmelding:  
Senest den 26. september.
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HK Seniorer Helsingør

Torsdag den 21. november, 

kl. 12.45 mødes vi ved  
M/S Museet for Søfart, Ny 
Kronborgvej 1, Helsingør

Medlemmer har fortrinsret til 
dette arrangement.   Ledsagere 
noteres på venteliste

30 pladser – så først til mølle  

Torsdag den 14. november

kl. 13.00 i Svingelport 8A, 
Helsingør 

For medlemmer med ledsager

Banko light 2. halvår 2019

På flere opfordringer har vi igen banko 
i Svingelport 2 gange om året.  
Man får 3 bankoplader og vi spiller 
4 spil samt 2 ekstra spil. Øl og vand 
serveres under spillet og der sluttes af 
med kaffe og æbleskiver.
Ekstra plader kan købes for 10 kr. Ved 
pladen fuld er der sidegevinster. Ved 
lodtrækning på pladen fuld er der ”trø-
stepræmie”. Der bliver også afholdt et 
amerikansk lotteri med gode præmier.

Troels Kløvedals ”Frihedens værk-
sted”- M/S Museet for Søfart

Udstillingen sætter fokus på livet og 
rejserne med Nordkaperen – tæt på 
og i pagt med naturen. Man kan bl.a. 
opleve klip fra rejserne med Nordka-
peren og ikke mindst en lang række 
af Troels Kløvedals private ejendele. 
Udstillingen er lavet i samarbejde 
med Troels Kløvedal og Naturhistorisk 
Museum i Aarhus.  

Vi får en guidet rundvisning og slutter 
af med kaffe og kage i Cafeen.  

Pris:  
Medlemmer 110 kr.  
(uden årskort til museet)
Ledsager 160 kr. 
(uden årskort til museet)
 
Medlemmer 70 kr.  
(med årskort til museet)
Ledsager 120 kr.  
(i følgeskab med årskortholder) 

Betales senest den 7. november.

Tilmelding: 
Senest den 7. november.

Pris:  
Medlemmer 50 kr.
Ledsager 80 kr.  

Betales senest den 31. oktober.

Tilmelding:
Senest den 31. oktober. 

Tirsdag den 22. oktober 

kl. 9.58 med Kystbanen fra 
Helsingør til Nørreport st. 
(Vi sidder i forreste vogn)   

Medlemmer har fortrinsret til 
dette arrangement.  Ledsagere 
noteres på venteliste  
30 pladser – så først til mølle

Besøg på Regensen

Besøg på Regensen, St. Kannikestræde 
2, København. Rundvisning kl. 11:00
Vi får en rundvisning på Regensen, der 
tager ca. 60 minutter. På turen vil vi 
komme til at høre om Regensens histo-
rie, arkitektur og ikke mindst de mange 
”skøre” traditioner, der stadig holdes i 
hævd på Regensen. På turen rundt om 
kollegiet vises regensgården med frk. 
Lind, den gamle kirkefløj, fægtekæl-
deren, den gamle viceprovstebolig og 
Regensens bibliotek.

Bemærk der er en del trapper.  

Efterfølgende varm frokostret på Det 
Lille Apotek, der ligger lige i nærheden. 
Transport og drikkevarer for egen 
regning.

Pris: 
Medlemmer 90 kr.
Ledsager 140 kr.  

Betaling senest den 8. oktober.
                          
Tilmelding: 
Senest den 8. oktober.
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HK Seniorer Helsingør

Torsdag den 9. januar

kl. 11.00 i Svingelport 8A, 
Helsingør

For medlemmer med ledsager

Banko – 1. halvår 2020

Traditionen tro starter vi året med 
bankospil med gode præmier.  Man 
får 3 bankoplader. Der spilles 6 spil 
og 2 ekstraspil. Der sluttes med en 
let anretning med en øl eller vand.  
Ekstra plader kan købes for 10 kr. 

Ved pladen fuld er der sidegevinster. 
Ved lodtrækning på pladen fuld er 
der ”trøstpræmie”. Der bliver også 
afholdt et amerikansk lotteri med 
gode præmier.

Pris:  
Medlemmer 60 kr.
Ledsager 90 kr.  

Betales senest den 27. december 2019.

Tilmelding:
Senest den 27. december 2019.

Tirsdag den 3. december

kl.  12.00 i Helsingør  
Golfklubs restaurant, 
Gl. Hellebækvej 73, Helsingør

For medlemmer med ledsager

Julefrokost 2019

Vi mødes igen i år i Helsingør Golf Klub 
hyggelige restaurant, hvor vi får serve-
ret en rigtig dejlig julefrokost med 1 øl 
eller vand samt snaps og kaffe m.v.  
Der er traditionen tro mandelgave og 
lodtrækning om præmier på ”indgangs-
billetten”.  

Yderligere drikkevarer for egen regning.

Pris: 
Medlemmer 225 kr.
Ledsager 325 kr.  

Betaling senest den 19. november.
                          
Tilmelding: 
Senest den 19. november.

Dato i 2019 Emne Sted

08. august Sommerfest Svingelport 8 A, Helsingør

12. september Jarl Gerner Svingelport 8 A, Helsingør

24. september Vesterbro byvandring København

10. oktober Louisianas  historie Svingelport 8 A, Helsingør

22. oktober Regensen København

14. november Banko light Svingelport 8 A, Helsingør

21. november Troels Kløvedal – M/S Museet for søfart Helsingør

03. december Julefrokost Helsingør Golfklub

09. januar Banko Svingelport 8 A, Helsingør

Aktiviteter – 2. halvår 2019

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

KOMMUNAL SENIORKLUB
2. halvår 2019

Kære medlem

Velkommen til HK Hovedstadens samlede seniorprogram 
for efteråret 2019. Programmet er som sædvanlig fyldt 
med masser af spændende og interessante aktiviteter.

De følgende sider omhandler de aktiviteter, som den 
kommunale seniorklub arrangerer i efteråret 2019.

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

Medlemsmøderne foregår i Kulturstation Vanløse, 
Frode Jakobsens Plads 4, 1 sal, 2720 Vanløse.

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  
spændende besøg rundt omkring i Hovedstadsområdet.

Billetter til disse arrangementer sælges på det nærmest 
foregående medlemsmøde. 

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. 2966 7942.

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

Torsdag den 15. august
kl. 10.30

Mødested: 
Kulturstation Vanløse
Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal
2720 Vanløse

Onsdag den 21. august 
kl. 8.45

Mødested: 
Havnegade 39
1058 København K

Medlemsmøde Moffe og Magneten

I efteråret 2018 skulle vi have haft 
besøg af Moffe, men han blev desværre 
syg og måtte aflyse. 

Men vi syntes ikke du skal gå glip af 
denne oplevelse, så vi prøver igen.

Moffe, Jonas Poss Pedersen, og Mag-
neten, Claus Halkjær, startede deres 
musikalske rejse for over ti år siden.

Sammen fortæller de, på deres helt 
egen måde, hvordan det er at være 
handicappet. 

Udebesøg - Tur til Hven

Tag med på en dejlig sensommertur 
til Hven.

Vi sejler fra Havnegade kl. 9.00, og 
efter en forhåbentlig rolig færgetur, 
bliver vi kørt i bus til Tycho Brahe 
Museet. Her får vi en guidet rund-
visning, med fortællinger fra Tycho 
Brahes liv.

Efter den åndelige føde, skal vi spise 3 
stk. smørrebrød på café Tycho Brahe.  

(Drikkevarer er for egen regning.)

Af bandets to medlemmer er Moffe 
uden tvivl duoens charmør og - ifølge 
bandet selv - den flotteste af de to. 
Han har altid et glimt i øjet og er utrolig 
vellidt af alle, han møder på sin vej. 

Med hans skønsang er der aldrig et øje 
tørt, når de to spiller op

Kom til en rigtig fornøjelig formiddag, 
som start på sæsonen 2019-2020.

Der sælges billetter til turen til Hven 
den 21. august

Så er det igen tid til at indtage bus-
sen og Hven. 

Vi bliver kørt til Sankt Ibbs Kirke og 
Nämdemansgården, inden vi igen 
køres til færgen. 

Eftermiddagskaffen med kage vil 
blive serveret på færgen hjem. Vi er 
hjemme igen ca. kl. 18.45.

Deltagerantal: 30
Deltagerbetaling:  150 kr.

VIGTIGT: Husk pas!!

Onsdag den 11. september
kl. 10.30

Mødested:  
Kulturstationen Vanløse
Frode Jakobsens Plads 4, 1 sal
2720 Vanløse

Medlemsmøde - Kom på besøg i 
Benny Andersens værksted
 
Benny Andersen er verdenskendt i 
Danmark, som fortolker af hverda-
gens sorger og glæder. Højskolelærer 
Helge Teglgård vil meget levende 
tage os med ind i digterens værk-
sted. 

Her undersøger han sproget som 
middel til at gribe og forme virke-
ligheden, mindske isolation og øge 
livsmodet. 

Og klaveret står klar, så Helge og vi 
kan synge med på Benny Andersens 
herlige viser. 

Der sælges billetter til besøget:  
”Istedgade overgi’r sig aldrig”  
den 17. september.
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HK Kommunal Hovedstaden

Torsdag den 10. oktober
kl. 10.30

Mødested: 
Kulturstationen Vanløse.
Frode Jakobsens Plads 4, 1 sal
2720 Vanløse

Medlemsmøde - Testa Viva
En snak om arv

Få gode råd til at sikre familien – 
og kom i gang med testamente og 
fremtidsfuldmagt.

Hør mere om det når TestaViva kom-
mer og fortæller om hvor enkelt det 
kan klares.

Som medlem af HK kan du gratis op-
rette juridiske dokumenter og tilmed 
få 5 timers gratis rådgivning.

TestaViva gør det nemt for dig, så du 
kan få styr på de juridiske dokumen-
ter online.

Der sælges billetter til  
Ragnarock Museet den 22. oktober.

Tirsdag den 22. oktober
kl. 11.00

Mødested: Roskilde Station 
foran hovedindgangen

Udebesøg - RAGNAROCK Museet

På Roskilde Station bliver vi hen-
tet af en bus her kører os til RAG-
NAROCK Museet.

Her får vi en meget spændende 
rundvisning i Rockens Univers. Der 
vil også være mulighed for at deltage 
aktivt, da museet er et interaktivt 
museum. Vi skal høre mange spæn-
dende fortællinger fra Rockens og 
vores ungdom, og høre en masse  
god musik.

Efter rundvisningen spiser vi en 
rockburger sammen i Museets Cafe. 
(Drikkevarer for egen regning).

Deltagerantal: 50
Deltagerpris: 100 kr.

Tirsdag den 17. september
kl. 10.30

Mødested: 
Hjørnet af Reventlowsgade/
Istedgadel

Udebesøg  
- Istedgade overgi’r sig aldrig

Kom med på en tur gennem Istedgade 
og hør Hanne Fabricius fortælle.

Vi skal bl.a. se husene med de store 
herskabslejligheder, der endte som 
artistpensionater og -hoteller og de 
lystige historier om dette. 

Og vi skal også se huset, hvor prosti-
tutionen slog sig ned for første gang i 
Istedgade i 1906.

Vi skal også høre om folkeopstanden 
i 1944, hvorfra udtrykket ”Istedgade 
overgi´r sig aldrig” stammer fra.
 
En rigtig spændende formiddag 
venter os.

Deltagerantal:  25
Deltagerpris:  50 kr.
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HK Kommunal Hovedstaden

Mandag den 11. november
kl. 10.30   
 
Mødested: 
Kulturstationen Vanløse
Frode Jakobsens Plads 4, 1 sal
2720 Vanløse.

Medlemsmøde 
- Retssagen om Nordisk Fjer

Et hårrejsende, nervepirrende og 
følelsesmæssigt hårdt foredrag om 
tiden efter sammenbruddet i 1990, 
fortalt af tidligere finansdirektør i 
Nordisk Fjer Anders Wejrup. 

Der sættes fokus på det meget 
langvarige og særdeles opslidende 
12-årige retslige efterspil, der endte 
med en ufrivillig tur for Anders til 
Horserød Statsfængsel. 

Hvordan bliver man et helt menne-
ske igen, efter at være blevet slået 
skakmat? 

Der sælges billetter til Amager  
Museet den 21.  november.
 

Mandag den 2. december
kl. 12.00

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

Torsdag den 21. november
kl. 11.00

Mødested: 
Hovedgaden 4, Dragør

Den store julefrokost

Gå ikke glip af årets store  
JULEFROKOST. 

Vi skal have noget godt at spise og 
drikke. Der skal snakkes med gamle 
kollegaer, vi skal synge et par julevi-
ser, og så er der som sædvanlig det 
store julelotteri med mange flotte 
præmier. Velkommen til årets sidste 
arrangement.

Deltagerbetaling:  225 kr.

Udebesøg - Amager Museet

Her får vi en guidet rundvisning i dette 
spændende og julepyntede egnsmu-
seum, som fortæller os historien om 
Amager. 

Museet er etableret i 1922 og ind-
rettet i to af Store Maglebys ældste 
firlængede bindingsværksgårde.  Vi får 
også set de forskellige egnsdragter, 
gennem tiden.
 

Rundvisningen varer 1 1/4 time.

Deltagerantal: 30
Deltagerbetaling: 50 kr.

Betaling/tilmelding sker ved indbe-
taling til Arbejdernes Landsbank, 
reg. nr. 5301 kontonr. 027 48 64. 
BEMÆRK ny bankforbindelse!

Der vil også kunne ske betaling/
tilmelding på medlemsmøderne i 
oktober og november måned.

OBS! 
Tilmelding er bindende og sker efter 
”først til mølle” princippet.

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

Hyggemøde og banko 

8. august

Frederikssund 

Senior shop
Kommer og viser efterårets 
mode

22. august

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 
2. Halvår 2019

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 Aase Hansensvej 10
Møderne i Frederikssund holdes Rosenfeldt 33, Oppe Sundby

Udflugter med Bus Max. 50 deltagere !

På udflugterne kører vi med ADRIAN BUSSER.

Tilmelding skal ske senest en uge før til Anita.

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

HK 
FREDERIKSVÆRK 
– FREDERIKSSUND

Banko
Vi spiller banko og synger 
efterårets sange

5. september

Frederiksværk 
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HK Frederiksværk - Frederikssund

Foredrag  v. Poul Kragelund 
Poul Kragelund fortæller om 
Storm P. Med Storm P  Kan 
du få åbnet dine øjne for, 
hvordan vi mennesker lever 
med hinanden

3. oktober

Frederiksværk

Dyrepasser Aage Brok
fortæller om sine 44 år i  
Københavns Zoo

14. november

Frederiksværk

Udflugt til Hammer Mølle   
Frokost i cafeen 

Busafgang  
Fra Frederiksværk kl. 9:45  
Fra Frederikssund kl.10:15

17. oktober

TILMELDINING
Pris
Medlemmer 275 kr.
Gæster 350 kr.

Julepakke spil

Husk !!  pakke til min. 25 kr.

28. november

Frederikssund

Udvidet Banko

Pris 30 kr.

31. oktober

Frederikssund

Første møde i det nye år    
Hyggemøde og Banko

9. januar

Frederiksværk

Julefrokost
Gyrstinge Skovkro
  
Busafgang  
Fra Frederiksværk kl.11:00  
Fra Frederikssund kl. 11:30                                                              

Flemming Lind 
kommer og fortolker  
Elvis Presley sange,  helt 
forrygende

19. september

Frederikssund

12. december

TILMELDING

Pris
Medlemmer 300 kr.
Gæster 350 kr.
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HK Service Hovedstaden

Formand

Kurt Magnus Børgesen  
Telefon 4240 1049  
kurt@1850.dk

Næstformand

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/Kasserer

Jannie Christiansen  
Telefon 2425 4149
jch@sbch.dk
 
Suppleant

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 

HK SERVICE HOVEDSTADEN 
Efterårsprogram 2019

Kære medlemmer.

Bestyrelsen byder dig velkommen til efterårets arrangemen-
ter 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 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. 

Du er også velkommen til at tage en ledsager med.  
Alle HK Seniorer er meget velkomne, men hvis du ikke er 
medlem af 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).

HUSK AT!
Registrering af betalingen er 
afgørende for tilmeldingsdato 
især ved ”først til mølle” arran-
gementer. Du skal angive følgende, når du foretager indbe-
taling 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.

Ved indbetaling via Bank el. Netbank: 
Reg.nr. 5301 kontonr. 0274872 BEMÆRK ny bankforbindelse!

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

Ved personligt fremmøde: 
Sker betalingen i kassen på 5. sal, i HK Hovedstaden. 

Husk at angive arrangement nr. 
- tilmeldingsdatoen er lig med betalingsdatoen. 

SERVICE

Kontaktperson i HK Hovedstaden - Annette Ib Hamer - Telefon 3330 2546 - annette.ib@hk.dk
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HK Service Hovedstaden

Torsdag, den 15. august 
kl. 10.00

Der er afkrydsning fra kl. 9.30 
Bussen kører kl. 10.00

Mødested:  
HK Hovedstaden, Svend 
Aukens Plads 11

SOMMERTUR

Vil I med på en spændende tur til 
Sporvejsmuseet i Skjoldnæsholm.  
Vi starter med kaffe og derefter skal 
vi på en guidet tur rundt i de forskel-
lige haller. Vi afslutter turen med 
frokost i en af remisserne.

Pris: 
HK Service medlemmer 300 kr.
Ledsager og andre HK’er           400 kr.

Tirsdag, den 10. september 
Kl. 10.30

Mødested: 
Storm P Museum
Frederiksberg Runddel

Rundvisning på STORM P. Museum

Vi kommer lidt tættere på Storm P’s 
mange talenter i de næste par timer 
med en guidet tur rundt i museet.

Frokoststed oplyses på dagen. Drik-
kevarer for egen regning.

OBS Max 50 personer – tilmelding 
efter først til mølle princippet.

Pris: 
HK Service medlemmer 150 kr.
Ledsager og andre HK’er         200 kr.

 
Sidste tilmelding/betaling:
12. august.

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

Arrangement nr. SNR0229

Tilmelding/betaling:
15. juli.

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

Arrangement nr. SNR0237

Onsdag, den 25. september 
Kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden 
Rund mødesal

Den levende historie

Kom og hør Lars Ringholm’s spæn-
dende foredrag om ”Theresien-
stadt-Hitlers fuldkomne bedrag”.

Tilmelding ikke nødvendig, du møder 
bare op, tag gerne en ledsager med.
Kaffe og brød – 20 kr. betales i pau-
sen.
 
 Ansvarlig: 
Kirsten Larsson Tlf.  5045 6252

Arrangement nr. SNR0238
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HK Service Hovedstaden

Torsdag, den 24. oktober 
Kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden 
Rund mødesal

Onsdag, den 6. november 
Kl. 10.30

Mødested: 
Københavns Rådhusplads

TITANIC – Den udødelige historie

Henning Oettinger har været  fasci-
neret af forliset af Titanic i 34 år og 
har derfor samlet en masse viden, 
som han vil dele med os.

Tilmelding ikke nødvendig  
– du kommer bare og tag gerne  
en ledsager med.

Kaffe og brød - 20 kr. betales i pausen.

Rundvisning på  
Københavns Rådhus og tårn

Rundvisningen gennemføres af de 
dygtige rundvisere, der kender den 
meget smukke rådhusbygning med 
sine krinkelkroge og symboler. 

Efter de spændende beretninger, 
skal vi nyde de berømte pandekager 
og et glas vin. Der vil også være mu-
lighed for rundvisning i tårnet.

Ansvarlig:  
Birgit S. Larsen Tlf.  2572 7838

Arrangement nr. SNR0240 

Pris:
HK Service medlemmer 150 kr.
Ledsager og andre HK’er 200 kr.

Sidste tilmelding/betaling: 
10. oktober.

Ansvarlig:  
Karin Petersson Tlf.  2339 9517 
Randi Larseth Tlf.  2348 5309

 Arrangement nr. SNR0241 

Tirsdag, den 8. oktober
Kl. 10.00

Mødested: 
Bredgade 62

Medicinsk Museum

Det her er stedet, hvor du kan blive 
klog på din egen krop og dens funk-
tioner, også ny viden. Du kan dykke 
ned i psykiatriens historie. Du kan 
se forunderlige ting i glas og blive 
klogere på lægekunsten gennem 
tiderne, men også på sygdomme, 
knoglebrud, og hvad livet ellers kan 
byde på.

Frokoststed oplyses på dagen. 

Drikkevarer for egen regning.

OBS: Max. 60 personer – tilmelding 
efter først til mølle princippet.

Pris:
HK Service medlemmer 150 kr.
Ledsager og andre HK’er 200 kr.

Tilmelding/betaling:
15. september.

Ansvarlig:  
Jytte Rask Tlf.  3028 6680 
Jannie Christiansen Tlf.  2425 4149

Arrangement nr. SNR0239
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HK Service Hovedstaden

Onsdag, den 11. december 
Kl.12.30

Mødested:
Restaurant Pilen 
Pile alle 14B

Datoerne er i efteråret

2. september
7. oktober 
4. november
2. december

kl. 11.00

Tirsdag, den 19. november 
Kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden 
Rund  mødesal

Julefrokost

I år synes vi, at julefrokosten holdes 
med udsigt til Frederiksberg Slot, 
måske sneklædt. Der vil være musik 
med mulighed for en lille svingom. 

Vi håber, I møder op til et lækkert 
julebord samt en lille en eller to  
til halsen.

Pris:

Bowling i Bowlernes Hal  
Grøndal Multicenter

Vi bowler stadig i Bowlernes Hal 
4 gange efterår og 5 gange forår. 
Medlemskab koster 150 kr. om året. 
Baneleje 80 kr. pr. halvår og spisning 
80 kr. pr. spilledag.

Medlemmer i øvrige Seniorklubber er 
hjertelig velkomne, også hvis man har 
en ægtefælle, en ven eller veninde at 
tage med.

Julebanko

Kaffe og brød er klar kl. 10.15.

Bankospil er en dejlig tradition, som 
vi nu igen kan hygge os lidt med i 
et par timer. Kom og hyg jer og vind 
måske lidt til hygge i julemåneden.

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 og andre HK’ere 200 kr.

Sidste tilmelding/betaling: 
30. oktober.

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

Arrangement nr. SNR0159 

HK Service medlemmer 300 kr.
Ledsager og andre HK’ere 400 kr.

Sidste tilmelding/betaling: 
12. november.

Ansvarlig: 
Kurt Børgesen Tlf.  4240 1049 
Jannie Christiansen Tlf.  2425 4149

Arrangement nr. SNR0160

Man behøver ikke være medlem  
i HK, for at bowle.

For mere information kontakt  
formanden for HK Senior Idræt, 
Ib Larseth på tlf. 2481 9151.
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HK Seniorer Hillerød

Formand

Kirsten Thomle Jacobsen
Telefon 2063 1986
Telefon 4825 0413 
k.thomle@hotmail.com

Næstformand

Anny Christoffersen
Telefon 2869 9558
eriksylvest@gmail.com
 
Kasserer
 
Else Juul Jensen
Telefon 2192 0460 
else.juul.jensen@hotmail.dk

Sekretær

Britta Brylov
Telefon 6035 0791 
brylov@webspeed.dk

Udvalgsmedlem
 
Erling Christensen
Telefon 4826 4074 
erlingch@yahoo.dk 

Suppleant

Tove Dhiin
Telefon 6093 9150
tldhiin@live.dk

Suppleant

Keld Hansen
Telefon 5186 8453 
Telefon 4826 7048
keldth2@pc.dk

Suppleant

Ole Rønnelund
Telefon 4075 4805
Telefon 4826 4554 
oler3400@gmail.com 

HK SENIORER HILLERØD
Aktiviteter 2. halvår 2019 

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.

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.

Ved busture: Mødested er ved det gamle posthus ved 
siden af Hillerød St. 
Bemærk: Der er kun kort tid til indstigning.

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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HK Seniorer Hillerød

Fredag den 6. september
Kl. 10.45

Mødested: Ålholmhjemmet 

Sorø Klosterkirke og Bagerimuseet

Vi får en rundvisning i kirken, som er 
bygget i den sidste del af 1100-tal-
let. Kirkens indre rummer et væld af 
arkitektoniske detaljer og har et rigt 
inventar udført i bruskbarok. Grav-
sat i kirken er bl.a. 3 danske konger 
samt digteren Ludvig Holberg. Efter-
følgende kører vi til Tystrup Bavelse 
Søerne og får frokost inkl. en øl/vin 
eller vand.

Derefter går turen til Skovsgaard 
Mølle- og Bagerimuseum, som er 

Kongernes Nordsjælland 

Museumsinspektør Ida R. Klahn 
fortæller historien om, hvordan slot-
tene Frederiksborg, Fredensborg og 
Hirschholm gennem tiden har været 
kongernes fristeder, hvor roen, na-
turen og jagten kunne dyrkes i kort 
afstand til København.

Det var dog ikke kun kongerne, 
men i høj grad også dronningerne, 
som satte deres præg på slot-
tene. På skift har de lagt ramme til 
vigtige forhandlinger, reformer og 
ikke mindst til en række kongelige 
affærer. Og hvert slot har haft sin 
skæbne.

I kølvandet på opførelsen af slottene 
skød byerne Hillerød, Fredensborg 
og Hørsholm op. Når konge, dronning 
og hof holdt til i en af slotsbyerne, 
gav det liv og næring til indbyggerne 
- og omvendt betød kongens fravær 
mørke tider for byen. I foredraget 
fortælles i korte træk historien 
om konger og dronningers brug af 
de nordsjællandske slotte, og om 
hvilken betydning disse har haft for 
udviklingen af slotsbyerne.

Vi slutter med banko.

Kaffe/brød: 40 kr.

Fredag den 4. oktober
Kl. 10.45

Mødested: Ålholmhjemmet

”Den der ranker sig - slanker sig”

Disse ord minder sikkert rigtig 
mange af os om Kaptajn Jespersens 
morgengymnastik, når han med 
sin markante og meget myndige 
stemme fik danskerne ud på stue-
gulvet for at forbedre deres fysiske 
helbred via gymnastikudsendelserne 
i Danmarks radio, og han fik sine 
gymnaster til at bruge stavgymna-
stikken for første gang i Danmark. 

Margrethe Neergaard, der er barne-
barn af den navnkundige kaptajn, 
kommer og giver os en peptalk over 
ovenstående motto. Vi skal lytte til 

Kaptajn Jespersens stemme, se 
billeder fra dengang og nu, og høre 
anekdoter fra hans liv. 

Margrethe Neergaard leder nu 
stavgymnastikinstituttet i Gentofte 
og har gennem sine bøger motiveret 
mange af os til at komme i gang med 
motion.

Kaffe/brød: 40 kr.

indrettet i et gammelt bageri fra 
1851. Vi får en omvisning i museet, 
som tæller mere end 500 klenodier 
og udstillingsgenstande fra hele 
Danmark. Vi slutter af med kaffe og 
kage.

Max. deltagerantal: 50

Medlemmer: 325 kr.
Gæster: 375 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 6. september

Tirsdag den 24. september
Kl. 9.00

Mødested: 
Ved det gamle posthus ved 
siden af Hillerød St.

Billedet er i privateje. Foto: Berit Møller
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HK Seniorer Hillerød

Tirsdag den 3. december
Kl. 10.00

Mødested: 
Ved det gamle posthus ved 
siden af Hillerød St.

HUSK billedlegitimation

Julemarked i Malmø

Vi kører via Øresundsbroen til Sveri-
ges tredjestørste by Malmø, der alle 
dage i december fejrer julen med 
tusindvis af lys og er kendt for sine 
skønne, traditionelle julemarkeder. 
Her er alt, hvad hjertet kan begære 
af juletræer, julenisser, julebukke, 
julebagværk og julepynt til uden- og 
indendørs brug.

Når vi har krydset broen, holder vi 
pause og får en kop kaffe med brød. 
Derefter kører vi til Malmø Centrum, 
hvor der er tid til at se lidt på ”jule-
riet”, inden vi kl. 12.30 spiser frokost 
på Stortorget inkl. 1 øl/vin eller 

vand. Derefter er der igen tid til at 
gå på opdagelse på julemarkedet og 
måske få en kop ”glögg” at varme sig 
på. På turen får alle udleveret et kort 
over Malmø Centrum.

Vi er tilbage i Hillerød kl. ca. 18.30.

Max. deltagerantal: 50

Medlemmer: 300 kr.
Gæster: 350 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 1. november.

Fredag den 1. november
Kl. 10.45

Mødested: Ålholmhjemmet

Arresødal Hospice

Arresødal Hospice er etableret i nye, 
arkitektonisk smukke bygninger i det 
naturskønne skovområde ved Arresø 
i Nordsjælland.

Sygeplejerske Merete Mogensen 
kommer her og fortæller om arbej-
det på Arresødal Hospice og om de 
muligheder der er for at kunne gøre 

en forskel for patienter, der lever på 
kanten af livet.

Vi slutter med banko.

Kaffe/brød: 40 kr.

Tirsdag den 22. oktober
Kl. 9.00
 
Mødested: 
Ved det gamle posthus ved 
siden af Hillerød St.

Politimuseet

Vi får en rundvisning på museet af 
en pensioneret betjent, som for-
tæller om korpsets oprindelse i 
1600-tallet, opgaver og udfordringer 
med opklaring og efterforskning 
gennem tiderne, samt nogle af dan-
markshistoriens mest berømte og 
berygtede kriminelle.
Vi spiser frokost på Nørrebro Bryg-
hus inkl. en øl/vin eller vand.

Hjemtransport for egen regning.

Max. deltagerantal: 50

Medlemmer: 225 kr.
Gæster: 275 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 4. oktober.
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HK Seniorer Hillerød

Tirsdag den 10. december
Kl. 12.30

Fredag den 10. januar 2020
Kl. 10.45

Mødested: Ålholmhjemmet

Tirsdag den 28. januar 2020  -  Program er under udarbejdelse.

Birgit Lyngholm og Ellen Tang

Vi starter det nye år med dejlig 
musik.

Birgit Lyngholm er konservatorie-
uddannet pianist og operasanger. 
Hun har udfoldet sig indenfor mange 
forskellige stilarter, bl.a. musical-, 
operette- og operaforestillinger. 

Ved flere lejligheder har hun kunnet 
kombinere sine danseevner med 
sangen. I dag underviser hun bl.a. de 
syngende tjenere på Det ny Teater 
samt flere børnekor.

Ellen Tang er ligeledes konserva-
torieuddannet pianist og har siden 
sin uddannelse arbejdet på Odense 
Musikskole. 

Julefrokost

Julefrokosten holdes igen i år på 
Restaurant Rib House, der har den 
skønneste udsigt til Frederiksborg 
Slot. Vi får den store julebuffet 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.
Vi vil hygge os, synge julesange og 
finde de heldige vindere i julelotte-
riet.

Max. deltagerantal: 70

Medlemmer: 225 kr.
Gæster: 300 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 1. november.

Herudover spiller hun koncerter og 
akkompagnerer kor og solister. Ellen 
og Birgit har optrådt sammen siden 
2003 i mange forskellige sammen-
hænge og har udviklet et tæt musi-
kalsk samarbejde.

Vi slutter med banko.

Kaffe/brød: 40 kr.

Mødested: 
Restaurant Rib House
Slotsgade 52, Hillerød

Bus 701 og 702 fra Hillerød St.
til Frederiksborg Slot
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HK Stat Seniorer

HK STAT HOVEDSTADEN 
Efterårsprogram 2019

Kære medlem af HK Stat Hovedstadens P & E Klub 

Her klubbens program for efteråret 2019, som vi er glade 
for at kunne præsentere jer for.

Vi håber, at I heri vil finde nogle interessante foredrag, 
ture og andre spændende arrangementer, som i ønsker 
at tilmelde jer.

Vores første medlemsmøde er torsdag den 5. september 
2019 på Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 
4, 2720 Vanløse, hvor der vil være musikalsk underhold-
ning v/ Thomas Negrijn.

OBS! Vi afholder medlemsmøder i HK Hovedstaden den 
3. oktober, den 31. oktober og den 14. november 2019, på 
Svend Aukens Plads 11, 2300 København S.  
(Læs nærmere i programmet).

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

Praktiske oplysninger: 
• Til vores medlemsmøder på Kulturstationen Vanløse, 

vil der være mulighed for tilmelding og betaling til de 
arrangementer/ture, hvor dette er påkrævet. Dette vil 
foregå i tidsrummet fra kl. 10.00 - 10.20, og det vil være 
os en stor hjælp, hvis du har lige penge med.

• Der sælges kun én billet pr. person, og dette er efter "først til 
mølle" princippet, da der er begrænset antal pladser.

• Drikkevarer er for egen regning.
• Husk altid at medbringe din billet til det gældende 

arrangement.

Bestyrelsen ser frem til at 
møde såvel nye som kendte 
medlemmer.

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

Jeanette Frederiksen
Telefon 3330 2430
Jeanette.Frederiksen@hk.dk

STAT
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Medlemsmøde på
Kulturstationen Vanløse

Torsdag den 5. september
kl. 10.30

Musikalsk underholdning
v/ Thomas Negrijn

Medlemsmøde på
Kulturstationen Vanløse

Torsdag den 19. september
kl. 10.30

Foredrag v/ Nicklas Funch.
Daglig leder v/ veteranhjem 
København

Rundvisning i
Mærsk Tårnet

Torsdag den 26. september
 kl. 16.45

Mødested:
Blegdamsvej 3B
2200 København V

Pris inkl. frokost: kr. 150,00

Salg af billetter  
den 5. & 19. september

Ansvarlig: 
Birgit Agnete Fussinger

Rundvisning i
Københavns Lufthavn

HUSK  
PAS/BILLEDLEGITIMATION

Torsdag den 12. september
kl. 09.15

Mødested:  
Vestvej nr. 1 (Vestlige ende af 
terminal 2 indendørs) 
2770 Kastrup

Pris inkl. frokost: 150 kr.

Salg af billetter  
den 5. september 2019.

Ansvarlig: 
Nina Doris Havboe Larsen
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Bustur til Orø

Torsdag den 10. oktober
kl. 09.00

Mødested:
Valby station, Lyshøjgårdsvej

Pris inkl. frokost: 200 kr.

Salg af billetter
den 19. september og  
3. oktober

Ansvarlig: Laila Parbst

Besøg på Bymuseet  
i Helsingør

Torsdag den 24. oktober
kl. 10.15

Mødested:
Helsingør station

Pris inkl. frokost: 150 kr
ombord på Aurora.

Salg af billetter
19. september og  
3. oktober 2019.

Ansvarlig: Birgit Ahlquist

Medlemsmøde  
i HK Hovedstaden

Torsdag den 31. oktober 
kl. 10.30

Mødested:
HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
(Rund mødesal)

Foredrag  
v/ Anders Wejrup
Nordisk Fjer, 2. del

IT-workshop for seniorer

Onsdag den 9. oktober
kl. 10.00 - 12.00 eller 
kl. 13.00 - 15.00

Mødested:
HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
3. sal, lokale 301

Husk at medbringe dit NemID 
nøglekort

Tilmeldingsfrist: 
23. september 2019
til Line Thorsen Jacobsen

Medlemsmøde
i HK Hovedstaden

Torsdag den 3. oktober
kl. 10.00

Mødested
HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
(Rund mødesal)

Foredrag 
v/ Christian Kaa
Testaviva - om testamente

IT-workshop for seniorer

Mandag den 30. september
kl. 10.00 - 12.00 eller 
kl. 13.00 - 15.00

Mødested:
HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
3. sal, lokale 301

Husk at medbringe dit NemID 
nøglekort

Tilmeldingsfrist: 
23. september 2019
til Line Thorsen Jacobsen
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Besøg på Glyptoteket

Torsdag den 7. november 

Tidspunkt oplyses senere på 
et medlemsmøde.

Mødested:
Dantes Plads 7

Pris inkl. frokost: 150 kr

Medlemsmøde  
i HK Hovedstaden

Torsdag den 14. november
kl. 10.30

Mødested: 
Svend Aukens Plads 11
2300 København S
(Rund mødesal)

Foredrag  
v/ Tom Hansen fra Café Exit 
der fortæller sin historie i- og 
udenfor fængslet

Medlemsmøde på
Kulturstationen Vanløse

Torsdag den 28. november
kl. 10.30

Klubbens årlige julekom-
sammen med lotteri

Pris inkl. frokost: 20 kr.

Klubbens store julefest
på restaurant Vita

Torsdag den 5. december 
kl. 13.00

Mødested:
Store Kongensgade 25
1264 København K

Pris inkl. frokost: 200 kr.

Salg af billetter den 31. okto-
ber og den 14. november

Besøg på
Den Franske Ambassade

HUSK  
PAS/BILLEDLEGITIMATION

Torsdag den 21. november 
kl. 10.45

Mødested: 
Kongens Nytorv 4

Pris inkl. frokost: 100 kr.

Salg af billetter den 31. okto-
ber og den 14. november

Ikke egnet for gangbesværede.

Ansvarlig: Birgit Ahlquist

Salg af billetter  
den 3. & 31. oktober

Ansvarlig:
Nina Doris Havboe Larsen
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SENIORKLUBBEN
HK Handel Hovedstaden

Kære medlemmer
Her kommer programmet for efteråret 2019, hvor vi har 
tænkt os at afholde 8 arrangementer, både inde og ude. 

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

Husk, du kan frit vælge, hvilken seniorklub du ønsker at 
være medlem af, men du kan kun være medlem af én se-
niorklub. Ønsker du at skifte klub, skal du henvende dig 
til medlemsservice: HK Handel Hovedstaden på
tlf. 3330 2931.

Alle seniorklubber i Danmark er kollektivt indmeldt i 
Faglige Seniorer.

Vi er i efteråret nødsaget til at opkræve 25 kr. ved  
medlemsmøderne i Kulturstationen Vanløse.

Vi har nogle regler, som skal overholdes:
Tilmeldinger til udeturene sker på medlemsmøderne 
og kan ikke bestilles pr. telefon, da afdelingen ikke kan 
påtage sig dette ekstra arbejde. Betaling sker på med-
lemsmøderne. Betalt beløb kan ikke refunderes efter be-
talingsfristens udløb. Spørgsmål vedrørende udeturene 
skal ske på medlemsmøderne.

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

HANDEL

Formand

Ingrid Frandsen 
Telefon 2811 9667  
Ingridogkurt@live.dk

Næstformand

Tove Fedders
Telefon 2653 8930
toga@brygge.dk

Kasserer

Jytte Lassen 
Telefon 2679 3075
weybye@get2net.dk

Bestyrelsesmedlem
 
Tom 

Bestyrelsesmedlem
 
Lis 

Suppleant
 
Irene 

Suppleant
 
Birgit 
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Mandag den 23. september
Kl. 10.10

Mødested: 
Nettobådene
ved Holmens Kirke

Tirsdag den 3. september 
Kl. 10.00

Mødested: 
Kulturstationen Vanløse
Festsalen
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

Tirsdag den 13. august
Kl. 11.30

Vi mødes udenfor: 
Den Hvide Hest
Dyrehavsbakken 98
2930 Klampenborg

Dyrehaven - Den Hvide Hest

Vi skal have en lækker frokostbuffet 
plus 2 genstande pr. person. 

Så skal vi ud at se på forlystelserne 
og måske også prøve et par stykker.

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

Det gode liv

Kom og hør Michael Brautsch,
kendt fra tv, fortælle meget levende 
om et servicetjek på tilværelsen.

Husk at leve livet mens du stadig 
kan få noget ud af det.

Kanalrundfart

Kom med på en hyggelig sejltur og 
se København fra vandsiden. 
Husk først at bede om godt vejr, så 
det bliver ekstra dejligt.

Når sejlturen er færdig, finder vi et 
sted at spise frokost.

Tilmelding 
Husk at overholde tilmeldingsfristen, 
som er den 4. august 2019.

Pris: 175 kr. som betales til Jytte ved 
Den Hvide Hest.

Tilmelding skal ske til Ingrid Frand-
sen enten pr. mail eller pr. SMS.

Billetter til denne tur 
kan købes på medlemsmødet tirs-
dag den 3. september.

Pris: med frokost 140 kr.
Drikkevarer for egen regning.

Udetur i september
I dag kan du købe billet til Kanal-
rundfarten mandag den 23. septem-
ber med efterfølgende frokost.
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Onsdag den 9. oktober
Kl. 10.00

Mødested: 
Kulturstationen Vanløse
Festsalen
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

Torsdag den 24. oktober
Kl. 10.45

Mødested: 
Grøndals Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Summemøde

Kom og vær med til at spille, hygge 
og snakke.

Vi regner med at få en rigtig dejlig 
dag, hvor vi alle kan bruge vores 
fantasi, og måske kan vi ovenikøbet 
være heldige at få en gevinst med 
hjem.

Kegler

Så skal vi igen til at konkurrere lidt 
med hinanden. Vi skal nemlig spille 
kegler.

Vi håber selvfølgelig alle sammen, at 
vi kan vælte alle keglerne.

Lad os prøve. Det er jo sjovt.

Udetur i oktober 
I dag kan du købe billet til kegler 
torsdag den 24. oktober med efter-
følgende frokost.

Husk i dag er sidste frist for tilmel-
ding til julefrokosten tirsdag den  
10. december.

Tilmelding
Skal ske ved medlemsmødet onsdag 
den 9. oktober.

Vi får smørrebrød, 2 genstande og 
kaffe. Alt dette for 140 kr.

Banko

Nu tager vi igen den gamle traver 
frem. I dag skal vi nemlig spille 
banko og lotteri med gavekort som 
præmier. 

Prisen er stadig 60 kr. for 6 spil.

Der bliver serveret kaffe og æbleski-
ver efter spillet.

Udetur i november
I dag kan du købe billetter til Mærsk 
Tårnet mandag den 18. november 
med efterfølgende frokost.

Julefrokosten kan du også betale i 
dag. Husk at medbringe bekræftel-
sen fra HK, som du har modtaget 
efter tilmeldingsfristen.

Onsdag den 6. november
Kl. 10.00

Mødested: 
Kulturstationen Vanløse
Heerupsalen
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse
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Mandag den 18. november
Kl. 09.30

Mødested: 
Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet, Mærsk Tårnet
Blegdamsvej 3 B
2200 København N

Tirsdag den 10. december
Kl. 12.00

Mødested:
Restaurant og Café Nielsen
Nygårds Plads 3 A
2605 Brøndby

Mærsk Tårnet

Det nye forskertårn på Nørrebro 
midt i København med ultramoderne 
faciliteter til forskning og undervis-
ning.
I parken findes Københavns længste 
gangbro og fra øverste etage byens 
måske bedste udsigt.

Julefrokost

Vi skal have den store julebuffet, som 
indeholder utroligt mange retter. 

Dertil kommer 2 genstande pr. person, 
og selvfølgelig også risalamande med 
kirsebærsovs.

Pris 250 kr.

Tilmelding
Skal ske ved medlemsmødet onsdag 
den 6. november.

Pris: 140 kr. med frokost.
Drikkevarer for egen regning.
 

Tilmelding
Brug tilmeldingskuponen herunder.

Hvis du har modtaget bekræftelse 
fra HK Handel Hovedstaden, kan du 
betale ved medlemsmødet onsdag 
den 6. november. 

Husk at efter sidste tilmeldings- 
frist, som er den 9. oktober, kan vi 
ikke modtage flere tilmeldinger.

TILMELDINGSBLANKETTER KUN FOR HK HANDEL HOVEDSTADENS SENIORER

Skriv venligst dit fulde cpr. nr.: 

Fulde navn:

Adresse:

Postnr.: By: 

Telefon:  E-mail:

Tilmeldingskupon: Julefrokost
Tirsdag den 10. december 

Kun for HK Handel Hovedstadens seniorer
Tilmelding senest den 9. oktober

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 Handel Hovedstaden
Seniorklubben
Svend Aukens Plads 11
2300 København S
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HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Mail: Hovedstaden@hk.dk
Telefon: 7011 4545


