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3Fællesinformation
Forord

SENIORARRANGEMENTER  
GENOPLIVES EFTER CORONA

Velkommen til seniorprogrammet for andet halvår af 2020, 
som lander hos dig i sensommeren. Arrangementerne 
løber dog helt frem til vinterperioden. 

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, men vi kan endnu ikke sige noget 
endeligt om, hvor mange der kan deltage i efterårets 
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

Kurserne kan først ses fra 1. september 2020
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
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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

4

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
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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.
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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 

Ingelise Nielsen
ingebertil@gmail.com

Suppleant 

Ebbe Gyrming
ebbe.gyrming@gmail.com

HK SENIORER HELSINGØR
Velkommen til HK seniorer Helsingørs program for  
2. halvår 2020. Aktivitetsudvalget glæder os til at se  
dig til vores arrangementer. 

Tilmelding:   
Til alle arrangementer er tilmelding nødvendig 
og bindende og skal ske senest 14 dage før på: 
HKSH hjemmeside www.HKSH.dk eller til Birgitte 
Haugaard på e-mail: bhd3060@hotmail.com eller på 
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 telefonnr. 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  
indsættes senest 14 dage før på konto 5357 0378239 i  
Arbejdernes Landsbank, Helsingør afdeling. Husk at 
påføre navn og til hvilket arrangement, der indbetales til 
samt dit telefonnummer.  For at lette Aktivitets udvalgets 
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  
arrangementer, så husk først til mølle. 

Ret til nødvendige ændringer i programmet forbeholdes.

BESØG GERNE HKSH HJEMMESIDE  
PÅ WWW.HKSH.DK 

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

HELSINGØR
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HK Seniorer Helsingør

Tirsdag den 1. september 
kl. 11.00. 

Mødested: 
Vi mødes ved Kirkegårdens 
kontor.  Adresse: Møllebakken/
Gurrevej.

Guidet rundvisning 
på Helsingør Kirkegård 
Kirkegårdens historie går helt 
tilbage til 1500-tallet og man 
har bestræbt sig på at tage vare 
på bevaringsværdige gravmonu-
menter frem til i dag. En tur på 
kirkegården er ud over en vandring 
blandt slægt og venner - en bota-
nisk vandring – som en ”oase” midt 
i en travl havneby. Solidt fodtøj 
anbefales til rundvisningen. 

Efter rundvisningen spiser vi 
frokost med 1 øl eller vand på et 
spisested i Helsingør. Øvrige drik-
kevarer for egen regning.  
 

Pris:  
Medlemmer 90 kr. 
Ledsager 120 kr.

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

25 pladser – så først til mølle

Betales senest den 18. august.

Tilmelding: Senest den 18. august.

Torsdag den 10. september
kl. 13:00

Mødested: 
Svingelport 8 A, Helsingør

Fra bybud til general med  
udstationering i udlandet
Oberst Slot, der bor i Ålsgårde, for-
tæller om sin karriere som officer 
og om dansen ”les lanciers” - dron-
ningens dans - i skoene. Sammen 
med oberstinde Jett Slot fortæller 
de om tiden som udstationeret 
i udlandet og repræsenterende 
Danmark ved NATO i Belgien med 
rang af brigadegeneral og om de 
sociale forpligtigelser og værtska-
ber som dansk udsending på højt 
niveau og om tiden efter hjem-
komsten.

Kaffe med kage.

Pris: 
Medlemmer Gratis
Ledsager 40 kr. 

Betales senest den 27. august

For medlemmer med ledsager

Tilmelding:  Senest den 27. august

Tirsdag den 22.  september
kl. 9.35 

Mødested: 
Kystbanen fra Helsingør  
(vi sidder i forreste vogn)  
til Nørreport. Med metro til  
Frederiksberg.    

Besøg hos  
Georg Jensens sølvsmedje 
Vi starter med brunch på Vivaldi 
kl. 10.45, Falkoner Allé 13. Frede-
riksberg.  Derefter tager vi metroen 
eller spadserer til Søndre Fasanvej 
7, Frederiksberg, hvor vi 
kl. 13.00 er så heldige, at vi har fået 
lov til at besøge Georg Jensens 
Sølvsmedje, hvor der fortælles om 
håndværket og historien bag, og vi 
hører om de nye klassiske produk-
ter, som bliver præsenteret i 2020. 

Derefter er der mulighed for at 
besøge outlet butikken med sølv 
og porcelæn.  

Pris:    
Medlemmer  90 kr.    
Ledsager 130 kr. 

Betalte senest den 8. september.

Medlemmer har fortrinsret til 
dette arrangement.   Ledsagere 
noteres på venteliste                                      

25 personer – så først til mølle                                                                 

Tilmelding: Senest den 8. septem-
ber
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HK Seniorer Helsingør

Torsdag den 8. oktober 
kl. 13.00 

Mødested: 
Svingelport 8A, Helsingør

Borgmester Benedikte Kiær
Hendes politiske engagement 
begyndte allerede i 1991,  
Benedikte har været socialmini-
ster, regionsrådspolitiker og 
ikke mindst kommunalpolitiker, 
hvor hun i 2013 var de konser-
vatives spidskandidat og blev 
borgmester i Helsingør kommune. 
Benedikte vil fortælle om sit poli-
tiske virke og orienterer om ældre 
politikken m.v. i Helsingør
kommune. 

Denne dag fejre vi HK seniorer 
Helsingør 39 års fødselsdag med 
kaffe og lagkage eller borgmester-
stang.

Pris:  
Medlemmer Gratis
Ledsager 40 kr.   

Betales senest den 24 september.

For medlemmer med ledsager

Tilmelding:  Senest den 24. sep.

Onsdag den 21. oktober 
kl. 10.50 

Mødested: 
ved den store trappe, som er 
indgangen til Folketinget på 
Christianborg Slot. 

Rundvisning i Folketinget med  
efterfølgende frokost i ”snapstinget”
Folketingsmedlem Henrik Møller 
tager os med på en rundvisning i 
Folketinget og fortæller om ”livet” 
på Borgen.  Efter rundvisningen får 
vi serveret en anretning med 1 øl 
eller vand i et tilstødende lokale til 
Snapstinget. Yderligere drikkeva-
rer for egen regning

Pris:  
Medlemmer 90 kr.     
Ledsager 120 kr.   

Betales senest den 7. oktober.

Medlemmer har fortrinsret til 
dette arrangement.   Ledsagere 
noteres på venteliste                                      

30 pladser – så først til mølle. 

Tilmelding:  Senest den 7. oktober.

Torsdag den 12. november
kl. 13.00

Mødested: 
Svingelport 8A, Helsingør 

Banko light
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. 1 øl eller 
vand serveres under spillet og der 
sluttes af med kaffe og æbleskiver.
Ekstra plader kan købes for 10 kr. 
Ved pladen fuld er der sidegevin-
ster. Ved lodtrækning på pladen 
fuld er der ”trøstepræmie”. Der 
bliver også afholdt et amerikansk 
lotteri med gode præmier.

Pris:  
Medlemmer 50 kr. 
Ledsager 80 kr.  

Betales senest den 29. oktober.

For medlemmer med ledsager

Tilmelding:  Senest den 29. 
oktober
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HK Seniorer Helsingør

Dato i 2020 Emne Sted

1. september Helsingør Kirkegård Helsingør

10. september Fra cykelbud til general Svingelport 8 A, Helsingør

22. september Georg Jensens sølvsmedje København

8. oktober Borgmester Benedikte Kiær Svingelport 8 A, Helsingør

21. oktober Folketinget København

12. november Banko light Svingelport 8 A, Helsingør

1. december Julefrokost Helsingør Golfklub

14. januar 2021 Banko Svingelport 8 A, Helsingør

Aktiviteter – 2. halvår 2020 

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

Tirsdag den 1. december
kl.  12.00 

Mødested: 
Helsingør Golfklubs 
restaurant, Gl. Hellebækvej 73, 
Helsingør

Julefrokost
Vi mødes igen i år i Helsingør Golf 
Klubs hyggelige restaurant, hvor vi 
får serveret en rigtig dejlig jule-
frokost med 1 øl eller vand samt 
snaps og kaffe m.v.  Der er traditi-
onen tro mandelgave og lodtræk-
ning om præmier på ”indgangsbil-
letten”.  Yderligere drikkevarer for 
egen regning. 

Pris: 
Medlemmer 200 kr.     
Ledsager 300 kr.

Betales senest den 18. november.

For medlemmer med ledsager

Tilmelding:  
Senest den 18. november.

Torsdag den 14. januar
kl. 11.00

Mødested: 
Svingelport 8A, Helsingør

Banko – 2021
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 sidegevin-
ster. Ved lodtrækning på pladen 
fuld er der ”trøstepræmie”. Der 
bliver også afholdt et amerikansk 
lotteri med gode præmier.

Pris:
Medlemmer 60 kr. 
Ledsager 90 kr. 

Betales senest den 30. december 
2020.

For medlemmer med ledsager

Tilmelding:  
Senest den 30. december 2020.
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HK Kommunal Hovedstaden

KOMMUNAL SENIORKLUB
2. halvår 2020

Kære medlem

Velkommen til HK Hovedstadens samlede seniorprogram 
for efteråret 2020. 

De følgende sider omhandler de aktiviteter, som den  
kommunale seniorklub arrangerer i efteråret 2020, og er 
som tidligere fyldt med masser af interessante aktiviteter.

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

Medlemsmøderne foregår i Kulturhuset Islands Brygge, 
Islands Brygge 18, 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  
deltagerne. 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

Tirsdag den 8. september
kl. 10.30

Mødested: 
Kulturhuset Islands Brygge,
Islands Brygge 18,
2300 København S.

Syng med Annie Lykke
Vi skal have et par herlige timer 
sammen med vores medlem  
Annie Lykke.

Annie startede sin karriere i 
Danmarks Radios Pigekor. 

Senere har hun sunget 6 år i 
Melodi Mixers, som blev kendt fra 
Dansktoppen.

Annie er kendt for at optræde  
for ”de unge på fyrre” med sine 
evergreens.

Der bliver også mulighed for selv 
at få rørt stemmebåndene.

Der Sælges billetter til Frederiks-
berg Have den 21. september 2020 
og til Københavns Brandmuseum 
den 6. oktober.

Mandag den 21. september
kl. 10.30

Mødested: 
Til højre for indgangen til  
Frederiksberg Have ved 
Fredriksberg Rundel

Udebesøg - Frederiksberg Have
Vi skal på en historisk, kulturel og 
botanisk rundtur med forfatter og 
guide Kim Greiner. 

Vi hører om den oprindelige barok-
have, der i 1700-tallet blev om-
skabt til en romantisk landskabs-
have med Det kinesiske Lysthus, 
Apistemplet, Schweitzerhuset 
mm. som vi ser på rundturen. 

Vi fortsætter op til Frederiksberg 
Slot, hvor vi bl.a. hører om Caroline 
Matilde og Struenses hyggestun-
der i slottets marmorbad.

Deltagerantal: 30

Pris: 20 kr.

 

Tirsdag den 6. oktober 
kl. 11.00 

Mødested: 
Københavns Brandmuseum
Enghavevej 168
2450 Københavns SV

Udebesøg  
- Københavns Brandmuseum
Kom med på en spændende rundvis-
ning på Københavns Brandmuseum.

Her bliver vi guidet rundt i udstil-
lingen om de mere end 300 år, hvor 
brandvæsenet i København har 
passet på os og byen.

På museet kan vi leve os ind i 
brandmændenes stolte og til tider 
dramatiske historie om indsatser 
ved katastrofer i både krigs- og 
fredstid. 
Vi hører også om nogle af de store 

brande, hvor byen har været ved at 
brænde ned.

Vi får et par spændende timer.

Deltagerantal: 2 x 20

Pris: 20 kr.
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HK Kommunal Hovedstaden

Onsdag den 21. oktober 
kl. 10.30 

Mødested: 
Kulturhuset Islands Brygge
Islands Brygge 18
2300 København S

Medlemsmøde - Om Nina Bang
Hør lektor og forfatter Karsten 
Faurholt fortælle om Danmarks 
første kvindelige minister.

Da Nina Bang i 1924 blev udnævnt 
til undervisningsminister i Stau-
nings første socialdemokratiske 
regering, havde hun allerede bred 
erfaring inden for politik. 

Helt tilbage i 1903 var hun ind-
trådt i partiets hovedbestyrelse, 
og senere blev det i 1913 til et 
sæde i Borgerrepræsentationen 
i København. 1918 rykkede hun 
til Rigsdagen, hvor hun var blevet 
valgt ind i Landstinget. 

Han kommer også ind på Nina 
Bangs arbejde som journalist og 
som en evig forkæmper for kvin-
ders rettigheder. 

Torsdag den 5. november
kl. 10.30 

Mødested: 
Kulturhuset Islands Brygge,
Islands Brygge 18,
2300 København S

Medlemsmøde - Strejkedrengene
Strejkedrengene Jørn Petersen og 
Bjarne Ørbekker har kendt hinan-
den siden 1970erne, hvor de begge 
var fagligt aktive i deres respek-
tive fagforeninger. Siden har de 
været venner og delt deres fælles 
interesse for græsrodsaktiviteter, 
kultur og musik.

I starten af 2017 fik Jørn en god idé 
– han foreslog Bjarne, at de skulle 
gøre en indsats for at bevare de 
gamle sange fra nogle af de aktivite-
ter og aktioner, de havde deltaget i.

Sangene, hvoraf mange var pro-
duceret fra 1960erne og frem til 
1980erne, var ofte blot skrevet på 
duplikator og omdelt, men ikke 
digitaliseret eller bevaret for en 
større offentlighed.

Der sælges billetter til Københavns 
Lufthavn den 17. november.
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Tirsdag den 17. november
kl. 9.30 til 12.00

Mødested: 
Københavns Lufthavn
Terminal 3
Balkonen ved de 2 bronzepiger.

Det anbefales, at du tager bus, 
tog eller metro til lufthavnen.

Udebesøg - Københavns Lufthavn

Kom på en guidet tur i Køben-
havns Lufthavn arrangeret af 
Københavns Lufthavne A/S.

Lufthavnen er en spændende 
arbejdsplads for mange tusinde 
ansatte. Rundvisningen varer ca. 
2 ½ time, den foregår dels til fods 
dels med bus. 

OBS! 
Turen er IKKE egnet til  
gangbesværede. 

Når du tilmelder dig, skal du op-
give dit fulde navn, adresse samt 
cpr-nummer. Af hensyn til lufthav-
nens sikkerhedsbestemmelser skal 
vi aflevere disse oplysninger inden 
vores besøg. Vi udleverer også

lufthavnens sikkerhedsbestem-
melser, som du bedes læse før 
besøget.

OBS! OBS! 
den 17. november skal du med-
bringe gyldigt billede-id da dette 
er nødvendigt for besøget 
(pas eller kørekort).

Deltagerantal 40

Deltagerpris 20 kr.

HK Kommunal Hovedstaden

Onsdag den 9. december
kl. 12.00 

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

Den Store julefrokost
Gå ikke glip af årets store  
JULEFROKOST. Vi skal have noget 
godt og spise og drikke. Der skal 
snakkes med gamle kollegaer, vi 
skal synge et par juleviser, og så 
er der som sædvanlig det store 
julelotteri med mange flotte  
præmier. Velkommen til årets 
sidste arrangement.

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 naturlig-
vis får det indbetalte beløb retur.

Deltagerbetaling:  200 kr.

Betaling/tilmelding:
sker ved indbetaling til 
Arbejdernes Landsbank, 
reg. nr. 5301 
kontonr. 027 48 64.

Der vil også kunne ske betaling/
tilmelding på medlemsmøderne i 
oktober og november måned.
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HK Frederiksværk - 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 2020

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

Årsmøde. 
10. september 

Fr.sund. 

Efter årsmødet er klubben 
vært ved et lille arrangement.
Tilmelding. 

Seniorshop 
 
24. september 

Fr.sund. 

Seniorshop kommer og viser 
efterårets mode. 
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HK Frederiksværk - Frederikssund

Foredrag af Deniz Serinci
8. oktober 

Fr.værk. 

Foredrag af Deniz Serinci. 
Barn af tvangsægteskab.

Foredrag af bedemand  
Arne Leegaard Hansen,
19. november 
Fr.værk.

Om bedemandsfaget- 
sorgen-samt hvordan kommer 
man videre efter sorgen.

Første møde i det nye år
7/1 - 2021 
Fr.værk

Hyggemøde og Banko

Udflugt til Gl.Holte  
museum og Barokhave.
22. oktober

Spisning hos Anne Spiseriet.

Pris 
Medlemmer 275 kr.
Gæster 325 kr. 

Busafgang kl. 10:15
Fra “Gjethuset.Fr.værk
Busafgang fra Fr.sund 
kl. 10:45 bag kop og kande 

Julepakkespil 
3. december 

Fr.sund.

Husk pakke til mindst 25 kr.

Foredrag af Kim Greiner 
5. november 

Fr.sund.

Christianshavn på kryds  
og tværs. 

Julefrokost Hotel Søfryd
17. december

Pris 
medlemmer 300 kr.
Gæster 350 kr.

Busafgang kl.11:30
Fra “Gjethuset”, Fr.værk
Busafgang kl.12
Fra Fr.sund, bag kop og kande
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HK Service Hovedstaden

Fungerende formand /  
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 

Kontaktperson i HK Hovedstaden 

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

HK SERVICE HOVEDSTADEN 
Efterårsprogram 2020

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 chance 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).

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

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

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

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

MobilePay: 
85753

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

Ved personligt fremmøde: 
Sker betalingen i kassen på 5. sal, i HK Hovedstaden.  
Der kan kun betales med kort/mobilepay - ingen kontanter. 

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

Tilmeldingen er bindende og der refunderes ikke efter 
sidste tilmeldingsfrist.

SERVICE

I april mistede vi desværre vores formand gennem 8 år, Kurt Børgesen.

Kurt havde været sløj i nogen tid, men alligevel kom det som en overraskelse for os alle. Kurt havde besluttet sig for, 
ikke at stille op som formand igen, da han mente, at han havde gjort sin borgerpligt for Seniorklubben samt øvrige 

afdelinger i HK. Når det skulle være, så sov han stille og roligt ind i sin lænestol.

Ære være hans minde.
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HK Service Hovedstaden

Tirsdag den 1. september 
kl. 11.00 

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

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 formand
b) Valg af 2 bestyrelsesmedlem-

mer. På valg er Ib Larseth og 
Birgit S. Larsen

c) Valg af 3 suppleanter
7) Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
afdelingen i hænde senest 7 dage 
før generalforsamlingen, 
senest tirsdag den 25. august.

Såfremt du ønsker at deltage i 
spisningen efter generalforsam-
lingen, skal du tilmelde dig 
senest fredag den 21. august 
på mail eller telefon til Annette Ib 
Hamer på telefon 3330 2546 eller 
på mail til annette.ib@hk.dk 
(ferie uge 31, 32 og 33).

Torsdag den 10. september 
kl. 10.45 

Mødested: 
Stormgade 18

Københavns Museum
København blev grundlagt af  
Absalon, eller blev den nu også 
det?

Få svar på dette og bliv klogere 
på hovedstadens historie på det 
nye Københavns Museum. Med et 
væld af originale genstande kom-
mer vi helt tæt på byen og dens 
beboere gennem tiden.

Frokoststed oplyses på dagen.
Drikkevarer for egen regning.

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

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

Sidste tilmelding/betaling: 
10. august

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

Arrangement nr. SNR0248               

Mandag den 21. september 
kl. 10.30 

Mødested: 
Restaurant Pilen
Pile Alle 14 B

Johnny Cash Koncert/foredrag
Kom og vær med, når Dennis 
Lydom fortæller historien og 
synger sangene, der gjorde Johnny 
Cash til ”The man in Black”.

Der vil blive serveret kaffe, når vi 
kommer og 2 stk. smørrebrød efter 
underholdningen.

Tilmelding på generalforsamlingen 
den 1. september eller  til Kirsten 
Larsson på mail ko@privat.dk

Sidste tilmelding/betaling: 
7. september

Ansvarlig:
Kirsten Larsson    Tlf. 5045 6252

Arrangement nr. SNR0249 
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HK Service Hovedstaden

Tirsdag den 6. oktober 
kl. 11.00 

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Vinsmagning
Vi håber I har lyst, til at tilbringe 
et par timer i selskab med Gila 
Vinimport, hvor vi kommer til at 
smage nogle af deres udvalgte 
vine samt får lidt mad til.

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

Sidste tilmelding/betaling: 
15. september

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

Arrangement nr. SNR0224 

Tirsdag den 27. oktober 
kl. 10.00 

Mødested: 
Rosenborg Slot
Øster Voldgade 4A

Rosenborg Slot
Da ”Coronaen” aflyste vores tur i 
foråret, har vi nu mulighed for at 
komme på denne spændende tur, 
hvor emnet er Kongelig Kærlighed. 
Vi slutter rundvisningen i Skat-
kammeret under slottet

Vi spiser et let måltid i nærheden.
Drikkevarer for egen regning.

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

Sidste tilmelding/betaling:
29. september

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

Arragement nr. SNR0246

 

Onsdag den 11. november 
kl. 10.30 

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Nordisk Fjers sammenbrud, 2. del
Anders Weirup vil gerne fortsætte 
sin fortælling om Nordisk Fjers 
sammenbrud og hvordan han er 
kommet videre med livet.

Tilmelding ikke nødvendig, du 
møder bare op, tag gerne en  
ledsager med.

Kaffe og brød serveres i pausen.

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

Arrangement nr. SNR0231
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HK Service Hovedstaden

Tirsdag den 17. november 
kl. 10.30 

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Julebanko
Kaffe og brød er klar kl. 10.15.

Igen i år skal vi have et par hyggeli-
ge timer med BANKO.

Kom og hyg jer, og vind måske evt. 
lidt til julegaver eller julehygge.

1 række 1 gavekort på  50 kr. m.m.
2 rækker 1 gavekort på 100 kr. m.m.
Fuld plade 1 gavekort på 200 kr. m.m.

Når vi har afsluttet den alvorlige 
del af julebanko, slutter vi som 
sædvanlig af med gløgg og æble-
skiver.

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

Sidste tilmelding/betaling: 
19. oktober

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

Arrangement nr. SNR0159 
 

Tirsdag den 8. december 
kl. 12.30 

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund Mødesal

Julefrokost
Vi vil i år hygge os med et herligt 
julebord og et par genstande. Vi 
vil synge vore kendte julesan-
ge, hvor vi får dejlig musik til, og 
måske kan vi også få rørt benene 
lidt. Desværre kan julenissen nok 
heller ikke finde os i år, men en 
rar og hyggelig dag, bliver det nok 
alligevel.

Pris:
HK Service Medlemmer 300 kr.
Ledsagere og andre HK’ere 400 kr.

Sidste tilmelding/betaling: 
5. november

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

Arrangement nr. SNR0160

Datoer i efteråret 2020 

7. september
5. oktober
2. november 
7. december

Alle dage kl. 11.00

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 pr. halvår 80 kr. 
spisning pr. spilledag 80 kr. 

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

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

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

HUSK:
Generalforsamling efter bowling 
den 7. september.
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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

Udvalgsmedlem
 
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 

HILLERØD

HK SENIORER HILLERØD
Aktiviteter 2. halvår 2020 

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 pro-
grammet. OBS-OBS: Da programmet ikke modtages hos 
alle medlemmer på samme tid, kan du først tilmelde dig 
vores ture fra den 10. august.

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 og afgår præcist.

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

Vores program er selvfølgelig med det forbehold, at der ikke er eller vil blive pålagt restriktioner  
ift. afvikling af aktiviteterne. Ved aflysning vil alle tilmeldte få direkte besked herom.
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Busrejsen til  
Nordjylland i august 2020
Denne rejse har vi desværre 
måttet aflyse pga. covid-19. Vi 
forsøger at gennemføre samme 
rejse i august 2021. Mere herom 
på kommende møder.

Foredrag om Benny Andersen
Poul Kragelund vil fortælle om 
digteren og komponisten Benny 
Andersen, der er kendt som en 
varm underfundig humorist - dog 
med kant.

Vi skal høre om hans liv og levned 
og glæde os over eksempler på 
hans store alsidighed som kunster.

Vi slutter med banko.

Kaffe/brød: 40 kr.

Fredag den 4. september
kl. 10.45

Mødested:
Ålholmhjemmet 

Tirsdag den 29. september
kl. 9.30

Mødested:
Busholdepladsen ved Hillerød 
Station (ved hegnet mod lokal-
banen). Bussen holder kun kort 
og afgår præcist.

Vi gør opmærksom på, at turen 
var programsat i foråret 2020. 
De dengang tilmeldte vil derfor 
først få tilbud om deltagelse.

Evt. nye tilmeldinger kan først 
ske efter den 10. august.

Det nye København 
Turen tager os ind til Københavns 
nye spændende havnefront. Vi 
skal besøge det store nybyggede 
område i Nordhavn og Bryggerne i 
det sydlige havneområde - steder 
der i de senere år har gennemgået 
en helt utrolig udvikling. 

Undervejs får vi frokost inkl. en øl/
vin eller vand i Restaurant Raveli-
nen, der ligger på Christianshavn.

Max. deltagerantal: 50

Medlemmer: 250 kr.
Gæster: 300 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 4. september.
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Fredag den 9. oktober
kl. 10.45

Mødested:
Ålholmhjemmet

Asger Berg  
I 1944 fandt nogle skovarbejde-
re liget af en ung mand skudt og 
nedgravet i Gribskov nær Nødebo. 
Den dræbtes navn kom aldrig frem 
- ikke før i 2019, da foredragshol-
deren opklarede det.

I sit foredrag fortæller Asger Berg 
om det glemte drab, baggrunden 
for det og den unge mands histo-
rie. Samtidig vil foredragsholderen 
fortælle, hvordan han kom på spo-
ret af kilderne til beretningen.

Vi slutter med banko.

Kaffe/brød: 40 kr.

Tirsdag den 27. oktober
kl. 9.30

Mødested:
Busholdepladsen ved Hillerød 
Station (ved hegnet mod  
lokalbanen). Bussen holder 
kun kort og afgår præcist.

OBS: Tilmelding kan først ske 
efter den 10. august.

Amalienborg Fabergé-kammeret
Vi får en omvisning i Chr. 8.’s Palæ 
på Amalienborg, hvor vi skal se det 
nye skatkammer: Fabergé-kam-
meret.

Fabergé er uløseligt forbundet 
med zarvældets sidste tid og der-
med også den danskfødte zarina 
Dagmar.

Vi skal se ædelstensbesatte 
kunstgenstande af den russiske 
juveler Peter Carl Fabergé.

Vi spiser frokost på Nyhavns 
Færgekro inkl. 1 øl/vin eller vand. 
Hjemtransport for egen regning. 

Max. deltagerantal: 40

Medlemmer: 250 kr.
Gæster: 300 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 9. oktober.

Fredag den 6. november
kl. 10.45

Mødested:
Ålholmhjemmet

Kurt kommer forbi - Kaffe med Kurt
TV-journalisten Kurt Leth vil holde 
et socialt, festligt, folkeligt og  
berigende foredrag/causeri 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, 
sjove og forunderlige oplevelser.

Kaffe/brød: 40 kr.
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Tirsdag den 8. december
kl. 13.00

Mødested:
Restauranten i Royal Stage,
Milnersvej 39, 3400 Hillerød.

Dørene til restauranten åbnes 
15 minutter før.

OBS: Tilmelding kan først ske 
efter den 10. august.

Julefrokost
Julefrokosten er i år flyttet til Royal 
Stage. 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.

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

Max. deltagerantal: 75

Medlemmer: 250 kr.
Gæster: 325 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 6. november.

HK Seniorer Hillerød

Tirsdag den 24. november
kl. 10.00

Mødested:
Busholdepladsen ved Hillerød 
Station (ved hegnet mod lokal-
banen). Bussen holder kun kort 
og afgår præcist.

OBS: Tilmelding kan først ske 
efter den 10. august.

Frihedsmuseet
I april 2013 nedbrændte det gamle 
Frihedsmuseum i Churchillparken. 
Nu står det nye museum klar, og vi 
skal under jorden i besættelses-
tidens Danmark, hvor vi skal helt 
tæt på den danske modstands-
kamp.

Vi får en omvisning, hvor vi bl.a. 
møder fem historiske personer, 
som kan følges gennem besættel-
sesårene.

Vi spiser frokost i restaurant  
Toldboden, inkl. 1 øl/vin eller vand.

Hjemtransport for egen regning.

Max. deltagerantal: 50

Medlemmer: 250 kr.
Gæster: 300 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 6. november.
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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

HK STAT HOVEDSTADEN 
Efterårsprogram 2020

Kære medlemmer af HK Stat Hovedstadens P & E Klub 

Vi glæder os til, at se jer igen efter en sommerpause. 
Covid-19 virussen har raset i hele verden i dette forår, i 
Danmark betyder det lige nu, at vi ikke må samles i store 
forsamlinger, og dette gælder til og med august.

Vi kan derfor tidligst starte, vores efterårs arrangementer, 
den 3. september, og det bliver med et foredrag og små 
øvelser; “De glade fødder”. Vi mødes i HK Hovedstaden, 
Svend Aukens Plads 11, Rund mødesal.

OBS! HK Hovedstaden følger sundhedsmyndighedernes an-
befalinger. Det betyder derfor pt. og indtil videre, at der kun 
kan være max. 50 pers. i rund mødesal (forsamlingsforbud). 
Kontakt derfor sekretariatet, hvis anbefalingerne ændres, 
for at høre om evt. begrænsninger ved de enkelte møder.

Arrangementerne er kun for medlemmer af  
HK Stat Hovedstadens P&E klub.
Vi har atter forsøgt at skrue et program sammen, så der er 
noget for enhver smag. Husk at hold øje med, hvor vi mødes. 
Der er både møder i HK Hovedstaden og Restaurant Pilen, 
Pile Allé 14B Frederiksberg. (Læs nærmere i programmet.)

Praktiske oplysninger: 
• Ved vores medlemsmøder kan der købes billetter til vores 

arrangementer, i tidsrummet fra kl. 10.00 - 10.20. Det vil 
være os en stor hjælp, hvis du har lige penge med.

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

• Drikkevarer til måltiderne på turene er for egen regning.
• Medbring altid din billet til det gældende arrangement.
• Kontakt arrangøren for turen, hvis du ikke kan møde op.

Vi ønsker, at alle får nogle gode 
oplevelser sammen med os.

Mange hilsner, Bestyrelsen
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Medlemsmøde 
i HK Hovedstaden

Torsdag den 3. sep.
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden, 
Rund mødesal
Svend Aukens Plads 11

Smid skoene og få glade fødder.
Vi får besøg af Psykomotorisk 
terapeut DAP Henriette Tybjerg. 
Fødderne er vort fundament, 
som bærer os gennem livet.

OBS! 
Forsamlingsforbuddet udgør 
et max. på 50 personer i rund 
mødesal.

Medlemsmøde 
i HK Hovedstaden

Torsdag den 17. sep.
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal
Svend Aukens Plads 11

Foredrag: ”Afsted senior”
Foredrag med Britta og 
Svenning Ravn : “Afsted senior”.
Sov godt, spis sundt, brug din 
krop og nyd livet - hele livet.

OBS! 
Forsamlingsforbuddet udgør 
et max. på 50 personer i rund 
mødesal.

Rundvisning
på Bellevue Teater

Torsdag den 10. sep.
kl. 10.00

Mødested: 
Bellevue Teater
Strandvejen 451,
2930 Klampenborg

Vi skal på rundvisning på 
Bellevue Teater fra 1936. Vores 
guide kender Arne Jacobsens, 
teatrets og områdets historie. 

Pris inkl. frokost:  150 kr.

Tilmelding: 3. sep.

Ansvarlig: Nina Havboe Larsen

IT-kursus for seniorer
Styr på Office pakken

Tirsdag den 22. sep.
Kl. 10.00 - 14.00

Mødested: 
HK Hovedstaden, 
Lokale 301
Svend Aukens Plads 11

Tips og tricks til: 
• Word, Excel og PowerPoint 
• Hvad er dine behov? 
• Hvad driller i dagligdagen?

OBS! Begrænset antal pladser.

Tilmelding: 15. sep. 

Ansvarlig: Line T. Jacobsen

IT-kursus for seniorer
Få styr på din iPad/iPhone

Tirsdag den 15. sep.
kl. 10.00 - 14.00

Mødested: 
HK Hovedstaden
Mødelokale 301
Svend Aukens Plads 11

• Inspiration til nyttige apps
• Tips og tricks til optimal brug
• Hvad er dine behov?  
• Hvad driller i dagligdagen?

OBS! Begrænset antal pladser.

Tilmelding: 8. sep. 

Ansvarlig: Line T. Jacobsen

Sensommer bustur
til Danmarks Busmuseum

Torsdag den 24. sep.
Kl. 09.00

Mødested: 
Valby Station, 
Lyshøjgårdsvej

I anledning af 75-året for 
frigivelse og hjemtransport 
af koncentrationslejren 1945, 
har museet i 2020 dette som 
gennemgående tema på bus 
museet i Skælskør.

Pris inkl. frokost/bus: 250 kr. 

Tilmelding: 3. og 17. sep.
Ansvarlig: Laila Parbst
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IT-kursus for seniorer
Excel til hverdagsbrug

Tirsdag den 29. sep.
kl. 10.00 - 14.00

Mødested:
HK Hovedstaden, 
Lokale 301
Svend Aukens Plads 11

• Lav dit eget regnskab,  
budget eller andet du har 
behov for

• Lær at lave beregninger
• Hvad er dine behov?  
• Hvad driller i dagligdagen?

OBS! Begrænset antal pladser.

Tilmelding: 22. sep. 

Ansvarlig: Line T. Jacobsen

Udstilling ”Dyr i kunsten” på ARKEN Museum

Torsdag den 22. okt.
kl. 10.30

Mødested:  
ARKEN Museum, 
Skovvej 100, 2635 Ishøj

Det myldrer med pels og poter på ARKEN. Kom 
med ind i kunstens dyrerige, fyldt med skønne, 
sælsomme og utrolige skabninger.
Pris inkl. frokost: 175 kr. 

Tilmelding: 17. sep. og 1. okt.
Ansvarlig: Birgit A. Fussinger

Medlemsmøde 
på Restaurant Pilen

Torsdag den 1. okt
kl. 10.30

Mødested:
Restaurant Pilen
Pile Allé 14B
2000 Frederiksberg

Foredrag med Lars Ringholm. 
Han giver os en indsigt i den 
meget aktuelle 100 års dag for 
genforeningen. ”Sønderjylland 
- i skyggen af Det Tyske Rige”. 

Medlemsmøde og foredrag om tur til Nordkap

Torsdag den 29. okt.
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden, 
Rund mødesal, 
Svend Aukens Plads 11

Foredragsholder Michael Aaby kommer og fortæl-
ler os om sin tur “På Longjohn til Nordkap”. Kom og 
hør om hans spændende tur.

OBS! Forsamlingsforbuddet udgør et max. på 
50 personer i rund mødesal.

Omvisning på
SAS Flyvehistorisk Forening

Torsdag den 8. okt
kl. 10.00

Mødested:
SAS-Flyvehistorisk Forening
Petersdalvej 1, 
2770 Kastrup

SAS Flyvehistorisk Forening´s 
udstilling omfatter billeder, fly-
modeller, uniformer, fly inventar, 
instrumenter, bookingudstyr, 
samt biograf og bibliotek.

Pris inkl. frokost: 100 kr.

Tilmelding: 17. sep. og 1. okt.

Ansvarlig: Nina Havboe Larsen



31

Omvisning på
Den Franske Ambassade

Torsdag den 5. nov 
(Mødetid oplyses ved tilmelding)

Mødested: 
Den Franske Ambassade
Kongens Nytorv 4, 
1050 Kbh K.

Vi håber, at få en ny aftale med 
ambassaden for en omvisning, 
for de deltagere, som stod på 
listen fra forårs omvisningen, 
der blev aflyst.

Pris inkl. frokost: 125 kr. 

Tilmelding: 
Kun tilmeldte fra forårslisten.

Ansvarlig: Birgit Ahlquist

HK Stat Seniorer

Medlemsmøde 
på Restaurant Pilen

Torsdag den 12. nov
kl. 10.30

Mødested:
Restaurant Pilen
Pile Allè 14B
2000 Frederiksberg

Vi skal møde Tryllekunstner 
Peter Jakobsen, som er en 
af landets mest efterspurgte 
tryllekunstnere med mere end 
5000 shows erfaring. Han er 
uddannet klovn, hypnotisør og 
er far til 5 børn.

Medlemsmøde og klubbens store julefest

Torsdag den 3. dec.
kl. 13.00

Mødested: 
Oplyses senere

Vi har en overraskelse i ærmet, som bliver afsløret 
i løbet af efteråret.

Pris: Oplyses senere

Tilmelding: 29. okt. og 12. nov.

Rundvisning i  
DR Byen - bag kulissen

Torsdag den 19. nov
kl. 11.00

Mødested: 
DR Byen, Receptionen, 
Emil Holms Kanal 20 
0999 Kbh C

Er I nysgerrige på at få et større 
indblik i Danmarks største me-
diehus DR? I har nu mulighed 
for at komme på en spænden-
de rundvisning i DR Byen.

Pris inkl. frokost 
og 1 øl/vand: 150 kr. 

Tilmelding:  29. okt. og 12. nov.

Ansvarlig: Laila Parbst

Medlemsmøde og julekomsammen med lotteri

Torsdag den 26. nov.
kl. 10.30

Mødested: 
Restaurant Pilen
Pile Allè 14B, 
2000 Frederiksberg

Vi hygger os i et par timer med kaffe og æbleskiver. 
Måske finder vi sangbogen frem og synger julen ind.

Pris: 20 kr.

Tilmelding:  29. okt. og 12. nov.
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SENIORKLUBBEN
HK Handel Hovedstaden

Kære medlemmer
Her kommer programmet for efteråret 2020, hvor vi har 
tænkt os at afholde 8 arrangementer, både inde og ude.

Vi glæder os til at møde jer alle sammen igen, og håber, 
at det kan lade sig gøre at afholde alle arrangementerne, 
som vi har prøvet at gøre så spændende som muligt.

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 også på medlemsmøderne, og betalt beløb kan 
ikke refunderes efter betalingsfristens udløb. Spørgsmål ved-
rørende udeturene skal fremsættes på medlemsmøderne.

Husk, at du kan frit vælge, hvilken seniorklub du ønsker at 
være medlem af, men du kan kun være medlem af en 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.

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
 
Lis 

Bestyrelsesmedlem
 
Irene 

Suppleant
 
Birgit 

Suppleant
 
Bent 
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Onsdag den 9. september 
kl. 10.00 

Mødested:
Kulturstationen Vanløse
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

Danmarks nationalskjald, 
Kim Larsen

Vi skal høre gamle rocknumre og 
stille ballader fremført af Ivan 
Liljebæk.

Kom og syng med på de sange, 
som vi alle kender rigtig godt.

Ledsager:                                  30 kr.

Udetur i september

I dag kan du købe billetter til  
Hofteatret tirsdag den 
22. september.
 

Onsdag den 16. september 
kl. 08.00 

Mødested:
HK Hovedstaden 

Skovtur

Nu skal vi ud og se vores dejlige 
danske natur. Vi kører ud i det blå, 
og kommer til et spændende sted, 
hvor vi skal se noget, som vi alle 
kender til. Bagefter skal vi nyde en 
dejlig frokost.

Bussen kører præcis,  
så husk at komme til tiden!

Tilmelding

Skal ske enten til Tove eller til Jytte 
senest den 10. august.

Alle tilmeldlinger til den tidligere 
planlagte skovtur er anulleret, så 
hvis du ønsker at deltage, skal du 
tilmelde dig igen.

Pris inkl. frokost: 275 kr.
der vil også være 
to genstande, kaffe og kage.

Kun for HK Handel  
Hovedstadens seniorer.
 

Tirsdag den 22. september 
kl. 11.45

Mødested: 
Teatermuseet i Hofteatret
Christiansborg Ridebane 18
1218 København K

Hofteatret

Danmarks ældste teaterscene er 
250 år gammel. 

Kom og få en interessant  
rundvisning og hør om 
teatermuseets historie.

Du ser både historiske kostumer 
og plakater.

Du kan også vælge selv at gå rundt 
i teatermuseet og prøve at stå på 
scenen og f.eks. synge en sang og 
mærke den enestående akustik.

Billetter til denne tur

Kan købes på medlemsmødet 
onsdag den 9. september.

Pris inkl. frokost:  140 kr.
Drikkevarer for egen regning.
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Tirsdag den 6. oktober 
kl. 10.00 

Mødested:
Kulturstationen Vanløse
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

Skovserkonerne 
på Gammel Strand

Doris Marx kommer og fortæller, 
hvordan det var at være Skovser-/
fiskerkone på Gammel Strand, 
hvor hun arbejdede i 44 år.

Ledsager:                                  30 kr.

Udetur i oktober

I dag kan du købe billetter til 
kegler onsdag den 21. oktober.

  

 
 

Onsdag den 21. oktober 
kl. 10.45

Mødested:
Grøndalscentret
Hvidkildevej 64
2400 København NV

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 - for det er jo sjovt.

Billetter

Kan købes på medlemsmødet 
tirsdag den 6. oktober.
Vi får smørrebrød, 2 genstande og 
kaffe. Alt dette for:

Pris:
Medlemmer 140 kr.
Ledsager 160 kr.

 
 

Mandag den 9. november 
kl. 10.00 

Mødested:
Kulturstationen Vanløse
Frode Jakobsens Plads 4 
2720 Vanløse

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: 6 spil for 60 kr. 

Der bliver serveret kaffe og 
æbleskiver efter spillet.

Tag gerne en ledsager med.

Udetur i november

I dag kan du købe billetter til  
Københavns Museum tirsdag  
den 24. november.

Julefrokosten kan du også betale 
i dag. Husk at medbringe bekræf-
telsen fra HK, som du har modta-
get efter tilmeldingsfristen.
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TILMELDINGSBLANKET KUN FOR HK HANDEL HOVEDSTADENS SENIORER

Tilmeldingskupon: Julefrokost, torsdag den 10. december
Tilmelding senest den 6. oktober

Send tilmeldingsblanketten 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/afdeling/hk-handel-hovedstaden/seniorklubben

Tirsdag den 24. november 
kl. 10.45 

Mødested: 
Københavns Museum
Stormgade 18
1555 København V

Københavns Museum

Kom med på en rejse gennem 
Københavns historie. 
Turen byder på et rigt udvalg af 
historier om København og køben-
havnere gennem tiden. Se f.eks. 
det første spor af menneskelig 
aktivitet i hovedstadsområdet, et 
14.000 år gammelt rensdyrgevir, 
som blev bearbejdet af istids-
jægere, eller hør om skelettet af en 
kriger fra middelalderen og fortæl-
linger om de store brande, som har 
været med til at forme det Køben-
havn, vi kender i dag.

Tilmelding

Billetter til denne tur kan købes 
til medlemsmødet mandag 
den 9. november.

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

Torsdag den 10. december 
kl. 12.15

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

Julefrokost

Vi skal have den helt store julebuf-
fet, som indeholder rigtig mange 
meget lækre retter.

Dertil kommer to genstande pr. 
person, og selvfølgelig også risala-
mande med kirsebærsovs.

Vi skal selvfølgelig også have man-
delgaver.

Tilmelding

Brug tilmeldingskuponen  
herunder.

Hvis du har modtaget bekræftelse 
fra HK Handel Hovedstaden, kan 
du betale ved medlemsmødet 
mandag den 9. november.

Husk at efter sidste tilmeldings-
frist, som er den 6. oktober, kan vi 
ikke modtage flere tilmeldinger.

Pris:    250 kr.

Skriv venligst dit fulde cpr. nr.: 

Fulde navn:

Adresse:

Postnr.  by: 

E-mail: Telefon:
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HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Mail: Hovedstaden@hk.dk
Telefon: 7011 4545


