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LAD DIG INSPIRERE  
AF UDFORDRINGER  
OG FÆLLESSKAB

Velkommen til seniorprogrammet 
for første halvår af 2020, som 
lander hos dig i vinterens mørke. 
Arrangementerne løber heldigvis, helt 
til sommeren banker på. 

HK Hovedstadens Seniorklubber 
byder indenfor i varmen til en varieret 
buket af begivenheder i starten af 
2020. Vi har forsøgt at samle 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. 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 en faglig kant.

Din seniorklub finder du i 
indholdsfortegnelsen. Vælg de 
arrangementer, du vil deltage i, og 
det er nemt at melde dig til. Du kan 
også se, om du kan tage en ledsager 
med, og om det enkelte arrangement 
inkluderer spisning mv.

Hold i øvrigt øje med de 
arrangementer, som holdes 
i Helsingør, Frederiksværk-
Frederikssund og Hillerød. Disse 
arrangementer er nemlig også åbne 
for alle seniorer i HK Hovedstaden. 

Det gode sociale samvær skaber du i 
fællesskab med de øvrige deltagere. 
Vi glæder os til at møde dig til et eller 
flere af arrangementerne.

Med venlig hilsen

Seniorklubberne
i HK Hovedstaden

HK Hovedstaden bliver kontantløs pr. 1/1-2020.

Det betyder, at du fra denne dato ikke længere kan indbetale med kontanter,  
men gerne med kort eller via bank-overførsel.
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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!
Velkommen til forårets medlemsmøder, udeture og øvrige 
arrangementer. Når du bliver pensioneret eller går på ef-
terløn, så deltag i Seniorklubbens aktiviteter. Alle efterløns-
modtagere og pensionister i HK Industri Hovedstaden er 
berettigede til at være medlem af Seniorklubben.  Vi holder 
10 medlemsmøder om året, en generalforsamling, en skov-
tur og en julefrokost. Herudover arrangerer vi udeture og 
udflugter. Disse bliver bekendtgjort på medlemsmøderne. 
Kom derfor til medlemsmøderne, så du kan holde dig 
ajour med, hvad vi også tilbyder, ud over de allerede pro-
gramlagte aktiviteter. 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. Du kan tage en ledsager med til medlemsmøderne, 
dog ikke til klubbens årlige generalforsamling i marts 
måned.
Hvis det er første gang du møder op på et medlemsmøde, 
så spørg efter en af klubbens bestyrelsesmedlemmer, der 
så vil være dig behjælpelig!

Udeturer, udflugter
Tilmelding til udeture / udflugter sker på medlemsmøderne 
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 (hvor der er 
tilmelding til) skal ske på medlemsmøderne eller til 
kontaktpersonen.

Medlemsmøderne i HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11,  
2300 København S – rund mødesal
Transport: Metro til Islands Brygge, 
bus 5A, 12, 33, 34.
Vær OBS på eventuelt ændrede og 
nedlagte busruter i forbindelse med 
åbningen af den nye metro Cityring.
Medlemsmøderne i Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4, 2500 Valby 
(v/Toftegårds Plads) Elevator til 5. sal
Transport: Valby St., 
bus 1A, 4A, 8a, 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
goether33@gmail.com
gother@outlook.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).

Forår 2020 Kl. Sted

Mandag 27.01 10.00
Medlemsmøde: 
Valby Kulturhus

Torsdag 13.02 11.00
Keglespil:  
Grøndal MultiCenter

Mandag 24.02 10.00
Medlemsmøde:  
Valby Kulturhus

Mandag 09.03 10.00
Generalforsamling: 
HK Hovedstaden

Mandag 30.03 10.00
Medlemsmøde:  
Valby Kulturhus

Tirsdag 14.04 10.15 Udetur: Ballonparken

Mandag 27.04 10.00
Forårsbanko: 
HK Hovedstaden

Tirsdag 12.05 10.15
Udetur:
Nordhavn Metro

Mandag 25.05 10.00
Medlemsmøde:  
HK Hovedstaden

03. -07. 06 Rejse: Harzen

Tirsdag 09.06 10.00 Skovtur: Valby station

Aktiviteter - Forår 2020

INDUSTRI
AFD. 1
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HK IMI Industri Hovedstaden Afd. 1

Medlemsmøde

Mandag den 24. februar
kl. 10.00

I Valby Kulturhus 

Bli’r man skotte af at spille på 
sækkepibe?
Foredrag om begrebet nationalin-
strumenter. Vi går fra de Britiske 
Øer over Syd- og Sydøsteuropa og 
videre til de nordiske lande.
Ved Lisbeth Torp Jensen, fhv. 
overinspektør for Musikhistorisk 
Museum.

Udetur
Keglespil i Grøndal MultiCenter

Torsdag den 13. februar kl. 11.00

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

Mødested: Hvidkildevej 64, 2400 
København NV. Bus 2A til Hul-
gårdsvej 0,7 km til centret, eller 
tag bus 21, f.eks. fra Flintholm st.

Tilmelding: senest den 27. januar

Kontaktperson:  Jan

Generalforsamling 
HK Hovedstaden

Mandag den 9. marts
kl. 10.00

Mødelokale 2, stuen

Med følgende dagsorden:
1.  Velkomst, herunder godken-

delse af forretningsordenen.
2.  Valg af dirigent, herunder ned-

sættelse af et stemmeudvalg.

Medlemsmøde

Mandag den 27. januar 
kl. 10.00

I Valby Kulturhus

Født i Horsens Tugthus.
Foredrag af Niels Ole Frederiksen.
Handler blandt andet om nogle af 
dem, Niels Ole voksede op med.

3. Beretning.
4.  Orientering om anvendelse af 

bloktilskuddet.
5.  Forslag om sammenlægning af 

afd. 1+5 til IMI Hovedstaden. 

Pause

Hvis begge afdelinger stemmer 
ja til sammenlægning, fortsættes 
i rund mødesal til en stiftende 
generalforsamling for afd. IMI 
Hovedstaden.

Med følgende dagsorden:
1.  Valg af dirigent, referent og 

stemmeudvalg.
2.  Forslag til vedtægter i den 

sammenlagte klub.
3. Evt. andre forslag.
4. Valg i henhold til vedtægterne.
5. Eventuelt.

Vi arbejder med mulighed for en sammenlægning med afd. 5,  
så næsten alle møder og ture er fælles. Se mærke.

SAMMEN 
MED AFD. 5

SAMMEN 
MED AFD. 5

SAMMEN 
MED AFD. 5

SAMMEN 
MED AFD. 5

Hvis der ikke er stemning for en 
sammenlægning, fortsættes ge-
neralforsamlingen i mødelokale 2.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af: 
 a. 2 bestyrelsesmedlemmer. 
 b .2 bestyrelsessuppleanter. 
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 
18. februar 2020, og sendes til 
klubbens formand. Se adressen 
side 2.

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

Kun adgang for medlemmer.
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HK IMI Industri Hovedstaden Afd. 1

Medlemsmøde

Mandag den 25. maj  
kl. 10.00

I HK Hovedstaden, rund mødesal.

Sang og spil med Erik Juul  
Andersen.

Udetur

Tirsdag den 12. maj  
kl. 10.15

Guidet gåtur i det nye Århusgade-
kvarter med Jørn P. Madsen.  
Turen slutter ved et spisested, 
hvor vi kan spise for egen regning.

Mødested: Metrostation  
Nordhavn under M-skiltet.
Pris: 50 kr.   Max. 25 personer.
Tilmelding: senest den 27. april
Kontaktperson: Lillian

Skovtur 
til Hundested Kro

Tirsdag den 9. juni  
kl. 10.00

Afgang fra Valby S. med bus  
kl. 10.00. 
Opsamling ved Høje Taastrup St. 
ca. 20. min senere.
Frokost inkl. 2 genstande samt 
kaffe og kage. Pris 250 kr. 
Tilmelding: senest den 25. maj
Kontaktperson: Ingrid

Husk at oplyse opsamlingssted.  

Medlemsmøde

Mandag den 27. april
kl. 10.00

I HK Hovedstaden, rund mødesal.

Forårsbanko, inkl. kaffe og kage.

Pris: 
80 kr. for 3 plader.
Ekstraplader 10 kr.
Der vil være 6 spil.   

Medlemsmøde

Mandag den 30. marts
kl. 10.00

I Valby Kulturhus.

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

Udetur

Tirsdag den 14. april  
kl. 10.15

Guidet rundtur i Ballonparken 
med Frede Norbrink.  
En medarbejder fra DreamBal-
loon vil under kaffen i HK Hoved-
staden, fortælle os og vise bille-
der og film om ballonflyvning.

Mødested: HK Hovedstaden, hvor 
vi også slutter med at spise. 
Pris: 125 kr.   Max. 25 personer.
Tilmelding: senest den 30. marts.
Kontaktperson: Conny

SAMMEN 
MED AFD. 5

SAMMEN 
MED AFD. 5

SAMMEN 
MED AFD. 5

SAMMEN 
MED AFD. 5

SAMMEN 
MED AFD. 5

SAMMEN 
MED AFD. 5

40 års  
jubilæum  
den 26. maj:
mere herom på 
møderne!
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HK IMI Industri Hovedstaden Afd. 1

REJSEPROGRAM 
Vi får en guidet rundtur i den historiske by med en norsk-
talende guide. Herunder besøger vi slottet, som ligger 
umiddelbart i forbindelse med byen.

Vi får også en sejltur på Okersøen, som er en opdæmmet 
sø. Under sejladsen serveres kaffe og kage.

Wernigerode skal også besøges. Byen ligger i det tidlige-
re DDR og var ”hovedstad” i den del af Harzen, som lå i 
Østtyskland. Byen har et meget hyggeligt gammelt rådhus 
og oppe over byen ligger en gammel borg. Fra Wernigerode 
kører en smalsporet jernbane drevet med damp op til  
Brocken – eller Bloksbjerg, som vi kalder det. Vi skal selv-
følgelig have en tur med damplokomotivet!

Vi skal bo i Goslar på 
H+ Hotel Goslar
Krugwiese 11a
38640 Goslar.
3-stjernet hotel i gåafstand til den historiske midtby.
Alle værelser med bad og toilet.
Hotellet har elevator.

Vi kører via Hamborg, Hannover til Goslar, hvor der er mu-
lighed for køb af kolde og varme drikke i bussen.

Sidste tilmeldingsfrist den 30. marts 2020.

Ingrid Filges

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

FREMTIDENS REJSE
OPLEV VERDEN 
MED REJSEKAMMERATERNE

Pris pr. person i delt dobbeltværelse 3.800 kr.
Enkeltværelsestillæg pr. person 325 kr.
(Drikkevarer er ikke inkluderet)

Prisen inkluderer bl.a.:
Transport i moderne turistbus 
4 x overnatning i Tyskland
4 x morgenmad og aftensmad
Udflugter og entreer iht. programmet
Morgenbitter hver morgen
 
Opsamlingsrute
Valby St. kl. 8.30
Høje Taastrup St. kl 9.10
Ølby St. kl 9.45
Rødby ved billetkontrollen kl. 11.15

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.  
Husk pas og det blå sygesikringsbevis.

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. 3185

Gøther Mathisen 

Mobil 4072 5502
goether33@gmail.com
gother@outlook.dk

7

Rejsekammeraternes kontaktpersoner:  (vedr. spørgsmål og program)

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

5 dages tur til Harzen den 3.-7. juni 2020
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HK IMI Seniorklubben afd. 5

Formand

Kirsten Nielson
Mobil 6177 4284
E-mail hks@wirring.dk

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
1. halvår 2020

Velkommen til en ny sæson i HK med forårets
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.

Ingen tilmelding
Til medlemsmøderne er der ingen tilmeldning - bare mød 
op, gerne med ledsager. Det er gratis at deltage i med-
lemsmøderne. Der bliver serveret kaffe.

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.

Udeturer, udflugter
Tilmelding til udeture / udflugter sker på medlemsmøderne 
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. Spørgsmål og afbud til udeture og udflugter (hvor der 
er tilmelding til) skal ske på medlemsmøderne eller til 
kontaktpersonen.

Tidspunkt:
Kl. 10.00 til ca. kl. 12.00

Medlemsmøderne i HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11,
2300 København S - rund mødesal

Transport: 
Metro til Islands Brygge,  
bus 5A, 33, 34, 68, 250S. Vær OBS på eventuelt ændrede 
og nedlægte busruter i forbindelse med åbningen af den 
nye metro Cityring.

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

Transport: 
Valby St.,  
bus 1A, 10, 18, 23, 133

Da vores tidligere formand Mary Christensen desværre 
døde i januar, accepterede Kirsten, på generalforsamlin-
gen,  at være formand indtil næste generalforsamling.
Vi bliver stadig færre medlemmer, og der kommer også 
færre til møder og arrangementer. Bestyrelsen foreslog 
derfor på generalforsamlingen, at bestyrelsen skulle 
arbejde hen mod en sammenlægning med Seniorklubben 
HK IMI Industri Afd. 1, som også har faldende medlems-
tal. Det gav generalforsamlingen sin tilslutning til.

Vi har indledt et samarbejde med afd. 1 om aktiviteter 
i foråret, og vi har aftalt at holde samtidige generalfor-
samlinger, hvor klubberne skal tage stilling til sammen-
lægningen. Bliver sammenlægningen vedtaget i begge 
klubber, så holdes der generalforsamling i den sammen-
lagte klub bagefter.

IMI
AFD. 5
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HK IMI Seniorklubben afd. 5

Mandag den 27. januar 
kl. 10.00

Mødested: 
Valby Kulturhus

Torsdag den 13. februar 
kl. 11.00

Mødested: 
Grøndals MultiCenter

Tirsdag den 14. januar 
kl. 10.00

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Nytårskur 
med Erik Juul Andersen

Kom og vær med til en festlig  
formiddag. Erik Juul Andersen kom-
mer og spiller, og vi synger til den 
røde sangbog. Klubben byder på et 
glas vin og lidt snacks. 

Medlemsmøde  
Foredrag med Niels Ole Frederiksen 

Født i Horsens Tugthus.
Foredrag af Niels Ole Frederiksen.
Handler blandt andet om nogle af 
dem, Niels Ole voksede op med.

Udetur
Keglespil i Grøndals MultiCenter

Keglespil, smørrebrød, øl, snaps og kaffe.

Pris 175 kr.

Tilmelding senest den 27. januar

Kontaktperson: Jan Byvard

Hvidkildevej 64, 2400 København NV. 
Bus 2A til Hulgårdsvej 0,7 km til 
centret, eller tag bus 21, f.eks. fra 
Flintholms station.

SAMMEN 
MED AFD. 1

Vi arbejder med mulighed for en sammenlægning med afd. 1,  
så næsten alle møder og ture er fælles. Se mærke.

SAMMEN 
MED AFD. 1

SAMMEN 
MED AFD. 1

SAMMEN 
MED AFD. 1

Mandag den 24. februar 
kl. 10.00 

Mødested: 
Valby Kulturhus

Foredrag  
Bli’r man skotte  
af at spille på sækkepibe?

Foredrag om begrebet nationalin-
strumenter. Vi går fra de Britiske Øer 
over Syd- og Sydøsteuropa og videre 
til de nordiske lande. Ved Lisbeth 
Torp Jensen, fhv. overinspektør for 
Musikhistorisk Museum 

SAMMEN 
MED AFD. 1
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HK IMI Seniorklubben afd. 5

Mandag den 9. marts 
kl. 10.00 

Mødested: 
HK Hovedstaden 
Mødelokale 1, stuen

Mandag den 30. marts
kl. 10.00

Mødested: 
Valby Kulturhus

Generalforsamling

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Bestyrelsens beretning
5. Regnskab (klubkassen)
6. Forslag om sammenlægning med 
Seniorklubben HK IMI Industri Afd. 1
7. Andre indkomne forslag
8. Valg i henhold til vedtægterne 
(gældende til sammenlægningen)
9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på ge-
neralforsamlingen skal være besty-
relsen i hænde senest den  
2. marts 2020.

Medlemsmøde

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

Hvis begge klubber stemmer ja til 
sammenlægningen, fortsættes i  
rund mødesal til en stiftende gene-
ralforsamling for afd. IMI Hovedsta-
den, med følgende dagsorden:
1.  Valg af dirigen, referent og stem-

meudvalg
2.  Forslag til vedtægter i den sam-

menlagte klub
3. Evt. andre forslag
4. Valg i henhold til vedtægterne
5. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er klub-
ben vært ved et par stykker mad og 
en øl/vand.

Kun adgang for medlemmer.

Mandag den 27. april 
kl. 10.00

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Tirsdag den 14. april 
kl. 10.15

Mødested:
HK Hovedstaden, hvor vi 
også slutter med at spise

Udetur

Guidet rundtur i Ballonparken med 
Frede Norbrink.
En medarbejder fra DreamBalloon 
vil under kaffen i HK Hovedstaden, 
fortælle os og vise billeder og film 
om ballonflyvning.
Kontaktperson: Conny Schackinger
Pris: 125 kr.
Max. 25 personer.
Tilmelding senest den 30. marts 

Medlemsmøde 
Forårsbanko

Forårsbanko, inkl. kaffe og kage

Pris: 80 kr. for 3 plader
Ekstraplader 10 kr.
Der vil være 6 spil.

SAMMEN 
MED AFD. 1

SAMMEN 
MED AFD. 1

SAMMEN 
MED AFD. 1
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HK IMI Seniorklubben afd. 5

Mandag den 25. maj 
kl. 10.00

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Tirsdag den 9. juni 
kl. 10.00

Mødested: 
Valby Station

Tirsdag den 12. maj
Kl. 10.15

Mødested:
Metrostation Nordhavn  
under M-skiltet

Udetur

Guidet gåtur i det nye Århusgade- 
kvarter med Jørn P. Madsen.
Turen slutter ved et spisested,  
hvor vi kan spise for egen regning.

Pris: 50 kr.   
Max. 25 personer

Kontaktperson: Lillian Rasmussen
Tilmelding: senest den 27. april

SAMMEN 
MED AFD. 1

40 års jubilæum
Vi fejrer klubbens 40 års jubilæum 
for afd. 5´s medlemmer  
+ ledsager.

Tilmelding til Kirsten på
mail: hks@wirring.dk eller
mobil: 61 77 42 84

Vi glæder os til at se dig/jer.

Medlemsmøde

Sang og spil med Erik Juul  
Andersen.

Skovtur til Hundested Kro

Afgang fra Valby Station med  
bus kl. 10.00. 
Opsamling ved Høje Taastrup St.  
ca. 20. min senere.
Frokost inkl. 2 genstande samt kaffe 
og kage. Pris 250 kr. 

Tilmelding: senest den 25. maj
Kontaktperson: Ingrid Filges

Tirsdag den 19. maj

40 års 
jubilæum

SAMMEN 
MED AFD. 1

SAMMEN 
MED AFD. 1
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Grafisk seniorklub

GRAFISK SENIORKLUB
1. halvår 2020

Grafisk Seniorklub er en klub for alle seniorer, der i sit  
arbejdsliv har haft tilknytning til en grafisk arbejdsplads.
Så har du været ansat på en grafisk arbejdsplads, har du 
mulighed for her at møde nogle af dine gamle kollegaer.
Vi holder vores møder i Palmehaven i Damhuskroen, anden 
tirsdag i måneden. 
Indgangen er fra Auroravej, lige før den nye bebyggelse, 
eller fra hjørnet af Auroravej og Roskildevej.

GRAFISK 
SENIORKLUB

Busserne 7A, 21, 22 og 132 stopper alle ved Damhuskroen.
Møderne består som regel af en eller anden form for  
arrangement/underholdning, hvorunder der er mulighed 
for at få/købe 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
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 

Summemøde

Tirsdag den 12. maj
kl. 11.00

Summemøde er dagen, hvor 
vi fortæller hinanden, hvor 
gode vi var, og taler om, hvor-
dan vi kan redde verden.

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

Første samling efter sommeren bliver sensommertur i slutningen af august.

Bakketur

Tirsdag den 9. juni
kl. 11.00

Vores meget populære bak-
ketur starter som sædvanlig 
med et ”pit-stop” kl. 11.00 
ca. 100 meter efter de røde 
porte.
Kl. 11.30 fortsætter vi til Den 
Hvide Hest, hvor vi skal have 
en lækker buffet, afsluttende 
med kaffe osv.
Prisen på turen er endnu ikke 
fastsat.

Nytårskur 

Tirsdag den 14. januar 
kl. 11.00

Vi ønsker hinanden godt nyt-
år, og der vil som sædvanligt 
være noget at skåle med.

Generalforsamling

Tirsdag den 10. marts 
kl. 11.00

Vi afholder vores ordinære 
generalforsamling med dags-
orden ifølge vedtægterne.
Eventuelle forslag til gene-
ralforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 3 
uger før generalforsamlingen.

Guitar Kaj

Tirsdag den 11. februar
kl. 11.00

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

Radio Mercur

Tirsdag den 14. april
kl. 11.00

Ivan Liljenbæk kommer og 
fortæller om Radio Mercurs 
korte levetid, og spiller noget 
musik fra den periode.

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

Jytte Büron
Telefon 40 89 47 85 
hbjb@mail.dk

Næstformand 

Jonna Rodemann
jonnarodemann@mail.dk

Kasserer 

Lennart Rasmussen
anneochlennart@gmail.com

Udvalgsmedlem 

Birgitte Haugaard
bhd3060@hotmail.com

Udvalgsmedlem 

Ebbe Gyrming
ebbe.gyrming@gmail.com

Suppleant 

Ingelise Nielsen
ingebertil@gmail.com

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

Tilmelding:   
Til alle arrangementer er tilmelding nødvendig og  
bindende og skal ske senest 14 dage før på: 
HKSH hjemmeside www.hksh.dk eller til Birgitte 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-
betales 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.

Ved enkelte arrangementer er tilmelding, betaling og 
refundering af beløb tidligere end 14 dage før. Se
under det enkelte arrangement.
 
Der kan være begrænset antal deltagere på nogle arran-
gementer, så husk først til mølle. 

Ret til nødvendige ændringer i programmet forbeholdes.

BESØG GERNE VORES HJEMMESIDE  
PÅ WWW.HKSH.DK 

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

HELSINGØR

HK Seniorer Helsingør
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HK Seniorer Helsingør

Torsdag den 13. februar

Kl. 11.00 i Svingelport 8A, 
Helsingør

Denne dag er der kun adgang 
for medlemmer

Torsdag den 12. marts

Kl. 13.00 i Svingelport 8A, 
Helsingør.

For medlemmer med ledsager

Torsdag den 9. januar

Kl. 11.00 i Svingelport 8A, 
Helsingør.

For medlemmer med ledsager

Nytårs Bankospil 2020

Traditionen tro starter vi året med 
bankospil med gode præmier.  Man 
får 3 bankoplader og der sluttes med 
en let anretning med en øl eller vand.  
Der spilles 6 spil og 2 ekstraspil. Eks-
tra plader kan købes for 10 kr. 
Ved pladen fuld er der sidegevinster. 
Ved lodtrækning på pladen fuld er der 
”trøstpræmie”. 

Indkaldelse til årsmøde 2020

Indkaldelse til årsmødet offentliggø-
res hermed i dette program i henhold 
til Aktivitetsudvalgets retningslinjer.
Dagsorden og regnskab fra Aktivitets-
udvalget fremlægges på årsmødet.
Indkomne forslag skal være Aktivi-
tetsudvalget (formanden) i hænde 
senest 8 dage før årsmødets afhol-
delse.

Vi håber at se rigtigt mange HK  
seniorer til denne vigtige begivenhed  
i Aktivitetsudvalgets virke.

Kom og hør byrådspolitiker  
Michael Mathiesen 
 
Michael er kulturudvalgsformand i 
Helsingør kommune og kommer med 
sin vanlige humor og fortæller om de 
mange aktiviteter, der hører under 
kulturudvalget i Helsingør Byråd.
Michael kommer også ind på de 
mange lokale aktiviteter, udvalget 
støtter.  De mange frivillige, som 
lægger et stort arbejde i de forskel-
lige aktiviteter, er medvirkende til, at 
kulturen blomster i kommunen.

Efter årsmødet serveres et let trakte-
ment med drikkevarer. Og denne dag 
er det gratis.

Tilmelding:     
Til spisningen er nødvendig af 
hensyn til indkøb af traktement og 
senest den 31. januar.

Der serveres kaffe med brød

Pris:  
Medlemmer Gratis
Ledsager 40 kr. 

Betales senest den 27. februar.

Tilmelding:  
Senest den 27. februar.

Der bliver også afholdt et amerikansk 
lotteri med gode præmier. 

Pris:  
Medlemmer 60 kr. 
Ledsager 90 kr. 

Betales senest den 27. december

Tilmelding:
Senest den 27.december 2019.
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Tirsdag den 12. maj

Vi mødes ved Rungstedlund, 
Rundsted Strandvej 111.
Kl. 11.15 starter rundvisningen.
Tag evt. bus 388 med afgang 
fra Helsingør busterminal 
eller kør selv.
Gode parkeringsforhold
Medlemmer har fortrinsret til 
dette arrangement. Ledsagere 
noteres på venteliste.
25 pladser – så først til mølle.

Forårstur til museet Rungstedlund

Karen Blixen var en eventyrer, en 
stærk kvinde med en særlig skæb-
netro. Oplev hele hendes historie 
fra tabet af faderen Wilhelm Dine-
sen, over hendes tid i Afrika til det 
internationale gennembrud med Syv 
fantastiske fortællinger, når en af 
Karen Blixen museets alvidende om-
visere tager jer rundt i Karen Blixens 
originale stuer.

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

Efterfølgende frokost på Rungsted 
Havn.

Pris:  
Medlemmer 160 kr.
Ledsager 210 kr.  

Betales senest den 28. april.

Tilmelding:
Senest den 28. april.

HK Seniorer Helsingør

Torsdag den 16. april 

Kl. 11.00 Vi mødes ved P-plad-
sen mellem Kapellet og 
Kirkegårdens kontor.  Adresse: 
Møllebakken/Gurrevej.
Medlemmer har fortrinsret 
til dette arrangement. Led-
sagere noteres på venteliste.
25 pladser – så først til mølle

Guidet rundvisning  
på Helsingør Kirkegård 

Kirkegårdens historie går helt tilbage 
til 1500-tallet og man har bestræbt 
sig på at tage vare på bevaringsvær-
dige gravmonumenter frem til i dag. 
En tur på kirkegården er ud over en 
vandring blandt slægt og venner - en 
botanisk vandring – som en ”oase” 
midt i en travl havneby.

Solidt fodtøj anbefales til rundvis-
ningen.

Efter rundvisningen spiser vi frokost 

med 1 øl, vand og 1 snaps på cafe 
Hyacint, Axeltorv.  
Øvrige drikkevarer for egen regning.  

Pris: 
Medlemmer 100 kr.
Ledsager 130 kr.  

Betaling senest den 2. april.

Tilmelding: 
Senest den 2. april

Tirsdag den 17. marts

Kl. 9.18 med Kystbanen fra 
Helsingør. (Vi sidder i bager-
stevogn)
Medlemmer har fortrinsret til 
dette arrangement. Ledsagere 
noteres på venteliste.  
25 pladser – så først til mølle.

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

Efter rundvisningen får vi serveret 

frokostbuffet med 1 øl eller vand i 
Stiftelsens kantine.
Yderligere drikkevare og transport 
for egen regning.

Pris:  
Medlemmer 110 kr. 
Ledsager 160 kr. 

Betales senest den 3. marts.

Tilmelding:
Senest den 3. marts.

Diakonissestiftelsen på Frederiksberg
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Tirsdag den 9. juni 

Kl. 09.00 med bus fra Helsin-
gør Station ved vandsiden.
Forventet hjemkomst ved 17- 
tiden.

HUSK pas/ kørekort eller 
legitimation med billede.  

For medlemmer med ledsa-
ger.

49 pladser så først til mølle.

Sommerudflugt til Sverige

Vi kører gennem det forårsgrønne 
Sydsverige til det smukke 900 år 
gamle Bosjôkloster. Klosteret er smukt 
beliggende ved Ringssøerne midt 
i Skåne. Der bliver rundvisning på 
dansk, hvor vi ser den gamle spisesal 
fra 1300-tallet m.v. samt den impone-
rende slotshave.

Efter rundvisningen spiser vi frokost i 
klosteret.

Vi kører videre til Fricks Spettkaks-
bageri, hvor der bliver mulighed for at 
besøge butikken. 
Drikkevarer for egen regning. 

Pris:  
Medlemmer 275 kr.
Ledsager 350 kr.  

Betales senest den 26. maj.

Tilmelding:
Senest den 26. maj.

HK Seniorer Helsingør

Dato i 2019 Emne Sted

9. januar Banko Svingelport 8 A, Helsingør

13. februar Årsmøde Svingelport 8 A, Helsingør

12. marts Byrådspolitiker Michael Mathiesen Svingelport 8 A, Helsingør

17. marts Diakonissestiftelsen København

16. april Helsingør Kirkegård - rundvisning Helsingør

12. maj Karen Blixen Museet på Rungstedlund Rungsted

9. juni Sommerudflugt Sverige

Aktiviteter – 1. halvår 2020

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

KOMMUNAL SENIORKLUB
1. halvår 2020

Kære medlem

Velkommen til HK Hovedstadens samlede seniorpro-
gram. Programmet er som tidligere fyldt med masser af 
interessante aktiviteter.

De følgende sider omhandler de aktiviteter, som den 
Kommunale Seniorklub arrangerer i foråret 2020.

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

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

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

Alle medlemsmøder starter kl. 10.30 og er gratis for 
deltagerne. Der serveres kaffe og the under mødet. Øl og 
vand kan købes i pausen.

Foruden medlemsmøderne byder vi også på nogle spæn-
dende besøg rundt omkring i Hovedstadsområdet.

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

Hvis alle billetter ikke bliver solgt på medlemsmødet, kan 
disse efterfølgende købes ved henvendelse til kassereren 
Arne Nielsen tlf. 29 66 79 42.

Vi glæder os til at se dig til vores arrangementer i den 
kommende sæson.

Med venlig hilsen
Klubbestyrelsen

Formand

Flemming Jacobsen
Telefon 2498 9915
E-mail flemming.g.jacobsen@mail.dk

Næstformand

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

Kasserer

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

Sekretær

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

Bestyrelsesmedlem

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

Suppleant

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

Suppleant

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

HK/Kommunal Hovedstaden

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

Besøg vores hjemmeside:
hk.dk/hovedstaden_kommunal

KOMMUNAL
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HK Kommunal Hovedstaden

Torsdag den 16. januar
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Tirsdag den 4. februar 
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Medlemsmøde – nytårskur

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

Formanden for HK Kommunal Hoved-
staden, Winnie Axelsen, kommer og 
hilser på og ønsker os alle et godt nytår.

Winnie Axelsen vil også fortælle lidt 
om de aktuelle ting, der i øjeblikket 
er i afdelingen.

Der vil som vanligt være tilmelding til 
spisningen senest den 20. december 
2019.

Tilmelding sker pr. mail til forman-
den: flemming.g.jacobsen@mail.dk.

Medlemsmøde-Social kontrol

Deniz B. Serinci vil fortælle om social 
kontrol blandt nydanskere. 

Vi vil også høre om æresdrab og 
tvangsægteskaber ud fra hans egne 
oplevelser, og om hvordan det var at 
være barn i et tvangsægteskab.
 
Der sælges billetter til turen til 
Danmarks Sukkermuseum i Nakskov 
den 11. februar.

Tirsdag den 11. februar
kl. 10.00

Mødested:  
HK Hovedstaden

Udebesøg
Danmarks Sukkermuseum
 
Vi kører fra HK Hovedstaden mod 
Nakskov, hvor vi skal besøge Dan-
marks Sukker-museum.

Sukkermuseet er et museum, der 
beskæftiger sig med sukkerproduk-
tion på Lolland-Falster, som har haft 
en fremtrædende rolle for områdets 
erhverv og økonomi de seneste 
hundrede år.

Efter rundvisningen, kører vi videre 
til Restaurant Fjorden, hvor vi får lidt 
frokost.

Deltagerantal: 50

Deltagerpris: 150 kr.
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HK Kommunal Hovedstaden

Mandag den 2. marts
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Medlemsmøde – Kim Larsen

Ivan Liljebæk kommer og fortæller 
om Kim Larsen, samt giver nogle 
sange fra hans store repertoire.
Der vil også blive mulighed for at få 
rørt stemmebåndene.

Der sælges billetter til Mærsk tårnet 
den 18. marts.

Mandag den 30. marts
kl. 10.30   
 
Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund Mødesal

Onsdag den 18. marts
kl. 15.00

Mødested: Blegdamsvej 3 
ved receptionen

Udebesøg – Mærsk tårnet

Da vi sidst besøgte Mærsk tårnet var 
der så mange, der ikke kom med, at 
vi har valgt at gentage turen, der var 
en succes. Mærsk tårnet blev indviet 
i januar 2017.

På rundvisningen hører vi om visi-
onen for det nye fyrtårn indenfor 
sundhedsforskning på Københavns 
Universitet.

Medlemsmøde – Det nye Kina

Kom og hør journalist og tidligere kor-
respondent i Kina for DR, Jan Larsen, 
fortælle om, hvor Kina er på vej hen i 
dag.
 
Hør ham fortælle om den enorme 
udvikling som det store rige i midten 
gennemlever. 

Han kommer vidt omkring
såvel faglige spørgsmål i
 

 
Vi hører om forskningen, besøger en 
laboratorieetage, og går rundt i den 
stemningsfulde og banebrydende 
arkitektur med store auditorier og 
studiekroge bag facadens 3300 kob-
berskodder.

Fra øverste etage er byens måske 
bedste udsigt helt til Sverige.

Deltagerantal: 25  
               
Deltagerpris: 40 kr.

forbindelse med at økonomien er ved 
at blive helt omlagt, som f.eks. konse-
kvenserne af et barns politikken. 

Han fortæller om, hvad det betyder 
for verden, Kina og os, at Kinas leder 
nu er blevet enehersker på livstid.  

Der sælges billetter til Københavns 
Bymuseum den 15. april.

Onsdag den 19. februar
kl. 10.00

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Ordinær generalforsamling

Dagsorden iflg. vedtægten 
(Kan ses på seniorklubbens hjemmeside)
Den endelige dagsorden vil kunne ses 
samme sted i januar 2020.

Forslag der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen skal være formanden i 
hænde senest den 12. februar 2020.
 

Efter generalforsamlingen byder klub-
ben på et par stykker smørrebrød og 
lidt at drikke.
Tilmelding til dette kan ske på med-
lemsmødet den 4. februar eller pr. mail 
til formanden:
flemming.g.jacobsen@mail.dk

Husk også:
Afdelingens generalforsamling den  
11. marts 2020
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HK Kommunal Hovedstaden

Onsdag den 13. maj
kl. 10.00

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Tirsdag den 26. maj
kl. 10.30

Mødested: 
Forpladsen Bülowsvej 17,
1870 Frederiksberg C

Mandag den 15. juni
kl. 10.00

Mødested: 
HK Hovedstaden

Onsdag den 15. april
kl. 10.30

Mødested: 
Københavns Museum
Stormgade 20
1555 København V

Medlemsmøde - Olsen Banden

Kom og hør Per Kuskner fortælle om 
Egon, Benny og Kjeld, der var den 
muntre kriminelle trio i Olsen Ban-
den filmene bl.a. krydret med et hav 
af billeder fra både foran og bagved 
kameraet.
Der sælges billetter til Landbohøj-
skolens Have den 26. maj.

Udebesøg – Landbohøjskolens 
Have og historiske bygninger

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

Årets Skovtur

Skovturen går i år til Orø. Orø er 
en ø på godt 14 km2, der er belig-
gende inderst i Isefjorden. Øen har 
893 indbyggere og 4 byer, Bybjerg, 
Brønde, Gamløse og Næsby. På Orø 
får vi en guide om bord i bussen, der 
vil fortælle os meget mere om øen og 
dens historie.

Efter køreturen på øen, går turen til 
Orø Kro, hvor der vil blive serveret 
frokost, med 2 genstande. Inden vi 
vender næsen hjem, får vi kaffe. 

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

Udebesøg - København Museum

Vi får et til os skræddersyet fore-
drag om hvad museet har fundet på 
Rådhuspladsen i forbindelse med 
Cityringens udgravninger, og vi skal 
selvfølgelig også se nogle af de mange 
spændende ting der blev fundet. 
Deltagerantal: 25
Deltagerpris: 50 kr.

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

Vi slutter turen med en kop kaffe og 
kage.

Deltagerantal: 30
Deltagerpris: 30 kr.

Deltagerbetaling: 225 kr.

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

Det er også muligt at betale på med-
lemsmødet den 13. maj.

Sidste frist for indbetaling er fredag den 
22. maj. Indbetaling til skovturen kan 
først finde sted fra den 1. april 2020.

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

Der udsendes efterfølgende kun 
meddelelse til dem, der evt. ikke har 
fået plads - og de vil derfor naturlig-
vis få det indbetalte beløb retur.
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HK Frederiksværk - Frederikssund

Banko
Vi synger vinterens sange og 
spiller banko

9. januar

Frederiksværk 

Foredrag v. Henning Bøhm
” Med Sisyfus ombord ”  
En fortælling om hjertepa-
tients forsøg på singlehan-
ded jordomsejling

23. januar

Frederikssund

Formand

Anita Villumsen  
Telefon 4731 5654
Mobil 2897 1781
anitavillumsen@gmail.com

Næstformand

Edel Lorentsen 
Telefon 4731 2081 
edellorentsen23@gmail.com

Kasserer

Aase Knudsen
Telefon 4738 3799  
post@aaseknudsen.dk
 

Bestyrelsesmedlem

Connie Berensen
Telefon 4818 0770
coberen38@hotmail.com

AKTIVITETER HK FREDERIKSVÆRK – FREDERIKSSUND 
1. Halvår 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 på Aase Hansensvej 10.
Møderne i Frederikssund holdes på Rosenfeldt 33, Oppe Sundby

Udflugter med Bus Max. 50 deltagere!

På udflugterne kører vi med ADRIAN BUSSER.

Tilmelding skal ske senest en uge før udflugten, til Anita.

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

HK 
FREDERIKSVÆRK 
– FREDERIKSSUND

Banko
Hyggemøde og banko

6. februar

Frederiksværk 

Musikalsk underholdning  
Thomas Negrijn spiller og 
synger populære sange

20. februar

Frederikssund
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HK Frederiksværk - Frederikssund

Banko 
Vi synger forårets sange og 
spiller banko

5.marts

Frederiksværk

Seniorshop
Viser os forårets mode

2. april

Frederikssund

Banko
Påskehygge og banko

16. april

Frederiksværk

Foredrag v. Kim Greiner
” Christianshavn – rundt i 
krogene ”  Vi skal rundt i den 
gamle havneby Christians-
havn med de idylliske kana-
ler og huse fra  Chr. 4. tid

30. april

Frederikssund

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

TILMELDINING

19. marts

Frederikssund

Udvidet Banko

14. maj

Frederiksværk

Banko
Vi synger sommerens sange, 
og spiller banko

28. maj

Frederikssund

Udflugt til Storm P. Museum
Spisning: 
” Hansens Gamle Familiehave ”     

TILMELDING    

Pris Medlemmer:  275 kr,     
Gæster: 325 kr.  

Busafgang kl.9:00  
fra ”Gjethuset”, Frederiksværk

Busafgang  kl. 9:30  
bag ”Kop og Kande”  

11. juni

Frederikssund

Første møde efter ferien
Vi synger efterårets sange og 
spiller banko

13. august

Frederiksværk
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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 
Forårsprogram 2020

Kære medlemmer.

Bestyrelsen byder dig velkommen til forårets arrange-
menter og medlemsmøder. HK Service Seniorklub har 
et varieret udbud af arrangementer, som vi håber, du vil 
tage godt imod. 

Du er velkommen til at ringe til et af bestyrelsens med-
lemmer og høre nærmere. En del af arrangementerne 
ude har deltagerbegrænsning, så jo før du betaler/tilmel-
der 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).

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.

Ved indbetaling via Bank el. Netbank: 
Reg.nr. 5301 kontonr. 0274872

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

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

OBS! 
Pr. 1. januar 2020 kan du ikke betale med kontanter.  
Der kan kun betales med kort/Mobilepay. 

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

Onsdag, den 15. januar 
Kl. 10.30 

Mødested:  
Restaurant Pilen 
Pile Alle 14B

Pigerne fra Sprogø

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

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

Drikkevarer for egen regning.  

Onsdag, den 29. januar  
Kl. 12.30 - 17.00

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Nytårskur

Vi får lidt til maven og lidt til halsen 
og dejlig musik til øregangen.

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

Sidste tilmelding/betaling:
6. januar.

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

Arrangement nr. SNR0119

Pris: 
HK Service medlemmer 30 kr.
Ledsager og andre HK’ere           30 kr.

Sidste tilmelding/betaling:
6. januar.

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

Arrangement nr. SNR0242

Onsdag, den 12. februar  
Kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden 
Rund mødesal

Sangerinde Lise Nees

Vi kan komme til at høre uddrag af 
musicals som The Sound of Music, 
Tordenskjold, Cyrano, West Side 
Story og Mød mig på Cassiopeia fra 
en sangerinde, der synger med stor 
indlevelse samt knytter personlige 
oplevelser til repertoiret.

Tilmelding ikke nødvendig, du kom-
mer bare, og tag gerne en ledsager 
med.

Kaffe og brød – 30 kr. betales i pausen.
 
 Ansvarlig: 
Jannie Christiansen Tlf.  2425 4149
Annethe Thømming  Tlf. 4026 9006

Arrangement nr. SNR0243

Mandag, den 24. februar
Kl. 11.00

Mødested: 
Vi mødes på Helsingør St. kl. 
10.30 og følges til Naverhulen.

Naverhulen

Vi besøger Naverhulen i Helsingør og 
ser et spændende hus med en lang 
historie, som vi vil få fortalt lidt om. 
Vi vil også blive underholdt med lidt 
musik og sang af JARL fra Naverhu-
len.

Vi vil få serveret 3 stk. mad og en øl/
vand eller vin samt 1 snaps.

Kan I drikke mere, kan det købes til 
en rimelig pris.

OBS: Max. 40 personer – tilmelding 
efter først til mølle princippet.

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

Sidste tilmelding/betaling: 6. februar.

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

Arrangement nr. SNR0211
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HK Service Hovedstaden

Onsdag, den 11. marts 
Kl. 10.15

Mødested: 
Roskilde Domkirke 
Sdr. Våbenhus

Mandag, den 23. marts 
Kl. 10.30

Mødested: 
Rund mødesal

Rundvisning i Roskilde Domkirke

Vi har rigtig meget lyst til, at have en 
guidet rundvisning med jer, i vores 
smukke gamle domkirke, hvor kon-
ger og dronninger er stedt til hvile.

Frokoststed oplyses på dagen.

Drikkevarer for egen regning.

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, på valg er  

Kurt Børgesen
 b.  Valg af 2 bestyrelsesmedlem-

mer, på valg er Ib Larseth og 
Birgit S. Larsen

 c.  Valg af 3 suppleanter, på valg er 
Kirsten Larsson, Jytte Rask og 
Annethe Thømming

7. Eventuelt

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

Sidste tilmelding/betaling
21. februar

Ansvarlig:  
Jytte Rask Tlf. 3028 6680
Kirsten Larsson Tlf. 5045 6252

Arrangement nr. SNR0244 

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
afdelingen i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen, den 16. marts.

Såfremt du ønsker at deltage i spis-
ningen efter generalforsamlingen, 
skal du tilmelde dig senest fredag 
den 6. marts på mail eller telefon til 
Annette Ib Hamer på  
telefon 3330 2546 eller på mail til 
annette.ib@hk.dk

Torsdag, den 2. april 
Kl. 10.30

Mødested: 
Restaurant Pilen 
Pile Alle 14B

Foredrag med Poul Kragelund
”Livsmod og mælkebøtter”

Vi kan igen glæde os over et dejligt 
foredrag, som er et kalejdoskopisk 
tilbageblik i Poul’s tilværelse, syns-
punkter, anekdoter alt sammen 
humoristisk.

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

Drikkevarer for egen regning.

Pris:
HK Service medlemmer 30 kr.
Ledsager og andre HK’ere 30 kr.

Sidste tilmelding/betaling: 
17. marts.

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

Arrangement nr. SNR0245 
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HK Service Hovedstaden

Torsdag, den 30. april  
Kl. 10.00

Mødested:
Rosenborg Slot 
Øster Voldgade 4A

Tirsdag, den 12.maj  
Kl. 10.15

Mødested:
Roskilde Tekniske Skole /Vilvorde
Køgevej 131
4000 Roskilde

Torsdag den 11. juni 
Kl. 9.00 PRÆCIS

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

Datoerne er i foråret 2020

6. januar, 3. februar, 2. marts, 
6. april og 4. maj 
Alle dage kl. 11.00

Rosenborg Slot

Kom med på en spændende rund-
visning på Rosenborg. Emnet er 
Kongelig Kærlighed, og vi slutter i 
Skatkammeret under slottet.

Vi spiser et let måltid i nærheden.

Drikkevarer for egen regning.

Bowling i Bowlernes Hal  
Grøndal Multicenter

Vi bowler stadig i Bowlernes Hal 
5 gange forår og 4 gange efterår. 
Medlemskab koster 150 kr. om året. 
Baneleje 80 kr. pr. halvår. Spisning 3 
stk. smørrebrød, 1 øl/vand/vin og kaffe 
80 kr. pr. spilledag.

Rundvisning - Grønne uddannelser

Vi kan komme på en guidet tur på ca. 
2 timer, hvor vi vil opleve landets stør-
ste afdeling for grønne udddannelser 
og kurser. Vi ser drivhuse, planteskole 
og dyrehold, fine udearealer som an-
vendes i undervisningen.

Spisning efter rundvisning foretager vi 
på Tekniske Skole.

Drikkevarer for egen regning

SKOVTUR

Turen går til Svendborg, hvor vi ser en 
spændende søfartsby med krogede 
gader. Frokosten foregår på Christi-
ansminde Kursusejendom med udsigt 
over Svendborg sund.

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

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

Sidste tilmelding/betaling: 
25. marts.

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

Arrangement nr. SNR0246

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

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

Pris:
HK Service medlemmer 100 kr.
Ledsager og andre HK’ere 200 kr.

Sidste tilmelding/betaling:
27. april

Ansvarlig:
Jytte Rask Tlf. 3028 6680
Annethe Thømming Tlf. 4026 9006

Arrangement nr. SNR0247

Sidste tilmelding/betaling:
11. maj.

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

Arrangement nr. SNR0124

ÅRETS SOMMERUDFLUGT er den 13. august 2020 Sæt allerede nu kryds i kalenderen, læs mere i næste blad.
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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 1. 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 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.

Bemærk ved busture: Mødested - busholdepladsen ved 
Hillerød Station (ved hegnet mod lokalbanen). 
NB: Bussen holder kun kort tid og afgår præcist.

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

HILLERØD
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HK Seniorer Hillerød

Fredag den 10. januar
Kl. 10.45

Mødested: Ålholmhjemmet 

Rundvisning i Københavns Lufthavn

På vej til lufthavnen standser vi i 
Hvidovre og får en dejlig brunch. 
Derefter fortsætter vi til Terminal 
2, hvorfra rundvisningen starter kl. 
12.30. Turen varer ca. 2½ time og 
foregår dels til fods, dels i bus. Vi 
skal bl.a. se garager med nogle af de 
store køretøjer, brandstationen og 
fragtterminalen, ligesom vi kører helt 
tæt på området med flyene.

Hjemtransport for egen regning.

OBS. Ved tilmelding skal fulde 
navn, adresse og CPR nr. opgives. Af 
hensyn til lufthavnens sikkerheds-
bestemmelser skal vi aflevere disse 
oplysninger inden besøget.

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. Herudover spiller hun 
koncerter og akkompagnerer kor og 
solister. Ellen og Birgit har optrådt 
sammen siden 2003 i mange for-
skellige sammenhænge og har ud-
viklet et tæt musikalsk samarbejde.

Vi slutter med banko.

Kaffe/brød: 40 kr.

Fredag den 7. februar
Kl. 10.45

Mødested: Ålholmhjemmet

Bumletur Australien rundt

Kim Greiner tager os med på bumle-
tur gennem Australien. På turen be-
søger vi bl.a. Darwin, Alice Springs, 
Melbourne, Sydney, guldgraverbyen 
Broken Hill og spøgelsesbyen Cook.

Turen fører os også i outbacken, hvor 
vi skal besøge Kakadue National-

park og Ayers Rock samt hilse på 
krokodiller, kænguruer, koalaer og 
søløver.

Kaffe/brød: 40 kr.

HUSK at medbringe gyldigt ID med 
foto.

Max. deltagerantal: 40

Medlemmer: 275 kr.
Gæster: 325 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 10. januar.

Tirsdag den 28. januar
Kl. 9.30

Mødested: 
Busholdepladsen ved Hille-
rød Station (ved hegnet mod 
lokalbanen). Bussen holder 
kun kort tid og afgår præcist.
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HK Seniorer Hillerød

Tirsdag den 24. marts
Kl. 9.30

Mødested: 
Busholdepladsen ved Hille-
rød Station (ved hegnet mod 
lokalbanen). Bussen holder 
kun kort tid og afgår præcist.

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 Ravelinen, 
der ligger på Christianshavn.

Fredag den 6. marts
Kl. 10.45

Mødested: Ålholmhjemmet

Fredag den 3. april
Kl. 10.45

Mødested: Ålholmhjemmet

Årsmøde

På HK Seniorer Hillerøds årsmøde 
er der bl.a. valg til Aktivitetsudvalget 
= bestyrelsen. Dagsorden og regn-
skab fremlægges på årsmødet, som 
herved er indkaldt.

Forslag der ønskes behandlet, skal 
være Aktivitetsudvalget i hænde 
senest 8 dage forud for årsmødet. Til 
selve årsmødet er der ingen tilmel-
ding. 

Elvis i Hillerød

Flemming Lind, der i mange år 
har fortolket Elvis Presleys sange 
med stor succes, kommer til Hille-
rød. Kom og genhør kendte sange 
fra Elvis Presleys store repertoire. 

Efter årsmødet serveres smørrebrød, 
øl/vin eller vand. Af hensyn til indkøb 
er det nødvendigt at tilmelde sig, hvis 
man ønsker at deltage i spisningen. 

Vi slutter med banko.

Pris: 50 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 7. februar.

Tirsdag den 25. februar

Evt. fællestransport fra Hillerød 
Station kl. 9.26 (gældende ved 
redaktionens slutning) med 
Lokalbanen Lille Nord til
Helsingør St. Vi sidder i den
forreste vogn i toget.

Sct. Olai Kirke og Naverhulen

Kl. 09.55 samles vi i Helsingør på 
samme perron, hvortil vores tog 
ankommer.

Kl. 10.10 får vi en rundvisning i Sct. 
Olai Kirke. Efterfølgende går vi over 
i Naverhulen, hvor vi får orientering 
om Naverbevægelsen og Naver-
klubbens historie. Vi spiser frokost i 
Naverhulen, inkl. en øl/vin eller vand.

Transport for egen regning.

Max. deltagerantal: 40

Medlemmer: 100 kr.
Gæster: 125 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 7. februar.

Max. deltagerantal: 50

Medlemmer: 250 kr.
Gæster: 300 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 6. marts.

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

Kaffe/brød: 40 kr.
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Fredag den 15. maj
Kl. 10.45

Mødested: Ålholmhjemmet

Tirsdag den 9. juni
Kl. 9.00

Mødested: 
Busholdepladsen ved Hille-
rød Station (ved hegnet mod 
lokalbanen). Bussen holder 
kun kort tid og afgår præcist.

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.

Zen-Garden

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

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

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

Tirsdag den 28. april
Kl. 9.00

Mødested: Busholdeplad-
sen ved Hillerød Station (ved 
hegnet mod lokalbanen). 
Bussen holder kun kort tid 
og afgår præcist.

Orø - guidet ørundtur

Vi sejler med Østre Færge fra Ham-
mer Bakke til Orø. Ved ankomst til 
øen ”hopper” guiden på bussen, og vi 
kører rundt på øen, hvor der fortæl-
les vidt og bredt om øens historier.
Efterfølgende indtager vi frokosten 
på ”Den gode Viking”, inkl. en øl/vin 
eller vand samt kaffe.

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

Max. deltagerantal: 50

Medlemmer: 300 kr.
Gæster: 350 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 15. maj.

Vi arbejder på en tur til Nordjylland i uge 35 med bl.a. besøg på Læsø.  
Kontakt Britta Brylov på brylov@webspeed.dk for yderligere information.

Max. deltagerantal: 50

Medlemmer: 275 kr.
Gæster: 325 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 3. april.

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

Vi slutter med fødselsdagsbanko.

Kaffe/brød: 40 kr.
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HK STAT HOVEDSTADEN 
Forårsprogram 2020

Kære medlem af HK Stat Hovedstadens P & E Klub 

Bestyrelsen vil gerne ønske alle medlemmer af klubben 
et rigtigt godt nytår, og vi er glade for at kunne præsen-
tere jer for forårets program 2020.

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

OBS!  Vores første medlemsmøde er torsdag 23. januar 
2020 på Restaurant Pilen, Pile Allé 14B, 2000 Frederiks-
berg, hvor der vil være musikalsk underholdning  
v/ musikeren Thomas Negrijn.

Vi afholder medlemsmøder i HK Hovedstaden den 20. 
februar, 16. april og 28. maj 2020, 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
Restaurant Pilen

Torsdag den 23. januar 2020
kl. 10.30

OBS - ændret mødested:
Restaurant Pilen
Pile Allé 14B
2000 Frederiksberg

Musikeren Thomas Negrijn 
kommer og underholder med 
sang og guitarspil samt små 
historier.

Medlemsmøde på
Restaurant Pilen

Torsdag den 6. februar 2020
kl. 10.30

OBS - ændret mødested:
Restaurant Pilen
Pile Allé 14B
2000 Frederiksberg

Denne dag hygger vi os med 
en omgang banko.

Pris pr. plade 20 kr.

Medlemsmøde
i HK Hovedstaden

Torsdag den 20. februar 2020
 kl. 10.30

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

Foredrag med Morten og 
Lars Halskov.
Kom og hør om Hans Hedtoft 
”Skibet der forsvandt”

Besøg på Himmel- 
ekspressen på Vesterbro
 
Torsdag den 30. januar 2020
kl. 12.00

Mødested:  
Vasbygade 40

Pris inkl. kaffe/kage 75 kr.

Salg af billetter  
den 23. januar 2020

Ansvarlig: 
Jytte Hatting

Besøg på Nationalmuseet
”Mød Vikingerne”

Torsdag den 27. februar 2020
kl. 12.30

Mødested:
Nationalmuseet
Ny Vestergade 10, hovedindg.

Designer Jim Lyngvild har sat 
ansigt på vores berømte og be-
rygtede forfædre - Vikingerne 

Pris inkl. kaffe/kage: 100 kr.

Salg af billetter
den 6. februar og 20. februar

Ansvarlig: 
Nina Harboe Larsen

Medlemsmøde på  
Restaurant Pilen

Torsdag den 5. marts 2020
kl. 10.30

OBS - ændret mødested:
Restaurant Pilen
Pile Allé 14B
2000 Frederiksberg

RÅD OG RIS

Kom og vær med til at give os 
nogle gode idéer til foredrag 
og ture.



34

HK Stat Seniorer

Medlemsmøde på
Restaurant Pilen

Torsdag den 19. marts 2020
kl. 10.30

OBS - ændret mødested:
Restaurant Pilen
Pile Allé 14B
2000 Frederiksberg
 
Foredrag ”Glade fødder”
v/Henriette Tybjerg
Psykomotorisk terapeut og
mindfulness-instruktør.

 ”Jeg bærer dig gennem livet” 
hvad gør du, der er godt for 
mig?

Medlemsmøde
i HK Hovedstaden

Torsdag den 16. april 2020
kl. 10.30

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

Vi får besøg af Flemming 
Lind, som optræder og for-
tæller om rockmusiker Elvis 
Presley fra vores teenageår.

 Besøg den nordiske perle 
Royal Arena

Torsdag den 26. marts 2020
kl. 10.30

Mødested:
Hannemanns Allé 18-20, 
2300 København

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

Pris inkl. frokost: 125 kr

Salg af billetter  
den 5. marts og 19. marts

Ansvarlig: Birgit Fussinger

P & E klubbens  
ordinære generalforsamling

Torsdag den 2. april 2020 
kl. 10.30

OBS Mødested:
Kulturstationen Vanløse

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

beløbets forbrug.
5.  Behandling af indkomne 

forslag.
6. Valg
     a. 2  bestyrelsesmedlemmer
     b. 1 suppleant

Forslag til behandling skal 
være formanden i hænde 
senest 19. marts 2020

Besøg FN-byen
Nordhavnen

Torsdag den 12. marts 2020
kl. 11.00

Mødested:
Oplyses på medlemsmøde

Salg af billetter  
den 20. februar og 5. marts

Ansvarlig: 
Laila Parbst
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Byvandring på Vesterbro

Torsdag den 23. april 2020
kl. 10.30

 Mødested: 
Hovedbanegården under uret. 
Husk gode sko

Poul Kragelund er vores guide, 
han fortæller festlige  historier 
undervejs.
Turen slutter i Tove  Ditlevsen 
baggård. 

Pris inkl. frokost: 150 kr.

Salg af billetter 2. og 16. april

Ansvarlig: Birgit Fussinger

Klubbens store
”Ud i det blå tur”

Torsdag den 7. maj 2020
Tidspunkt oplyses senere.

Mødested:
Valby Station, Lyshøjgårdsvej 

Pris inkl. frokost: 200 kr.

Salg af billetter 
den 16. og 30. april

Ansvarlig: Bestyrelsen
  

Medlemsmøde på
Restaurant Pilen

Torsdag den 14. maj 2020
kl. 10.30

OBS - ændret mødested:
Restaurant Pilen
Pile Allé 14B
2000 Frederiksberg

Foredrag 
v/ Henning Oettinger.

Han vil fortælle om den 
synkefri oceandamper RMS 
Titanic, som sank efter et 
sammenstød med et isbjerg 
15. april 1912.

Medlemsmøde i  
HK Hovedstaden

Torsdag 28. maj 2020
kl. 10.30

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

Højskolelærer Helge Teglgård 
tager os ind i digteren  
Benny Andersens værksted.

Flyglet står klar, så vi  
sammen kan synge med  
på de herlige viser.

Klubbens årlige
tur til Bakken

Torsdag 4. juni 2020
kl. 12.00

Mødested:
Klampenborg station

Pris inkl. frokost: 100 kr.

Salg af billetter  
den 14. og 28. maj 

Ansvarlig: Conny Remmer 

Medlemsmøde på
Restaurant Pilen

Torsdag den 30. april 2020
kl. 10.30

OBS - ændret mødested:
Restaurant Pilen
Pile Allé 14B
2000 Frederiksberg

Foredrag 
v/ Carsten Elert, konsulent 
fra faglige seniorer. 

Han vil fortælle os:
”Hvorledes man med sikker-
hed bliver 100 år og får et 
godt liv”.  
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SENIORKLUBBEN
HK Handel Hovedstaden

Kære medlemmer
Her kommer programmet for det første halvår af 2020, 
hvor vi har tænkt os at afholde hele 10 arrangementer, 
både inde og ude, inkl. en dejlig skovtur.

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

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 HK Danmark er kollektivt indmeldt i 
Faglige Seniorer.

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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Tirsdag den 10. marts
Kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Generalforsamling

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

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

5. Eventuelt

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

Generalforsamlingen er kun for  
HK Handel Hovedstadens seniorer.
 
Hvis du ønsker at deltage i fælles-
spisning skal du bruge tilmeldingen 
bagest i bladet senest onsdag  
den 5. februar.

Udetur i marts

I dag kan der købes billetter til 
Holmens Kirke mandag den 23. 
marts.

HK Handel Hovedstaden

Onsdag den 19 februar
Kl. 10.45

Mødested:
Dantes Plads 7
1556 København V

Onsdag den 5. februar 
Kl. 10.00

Mødested: 
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Onsdag den 15. januar
Kl. 10.30

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal

Nytårskur

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

Vi giver dejlig brunch.

Skovserkonerne på Gl. Strand

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

Medlemmer: gratis
Ledsager: 30 kr.

Glyptoteket

Kom og se og hør om Carl Jacobsens 
store kærlighed.

Tilmelding 

på blanketten sidst i 
bladet senest den 19. december

Kun for HK Handel Hovedstadens 
seniorer 

Udetur i februar

I dag kan der købes billetter til 
Glyptoteket onsdag den 19. februar.

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

Billetter

til denne tur kan købes ved med-
lemsmødet onsdag den 5. februar.
 
Pris inkl. frokost: 140 kr.

Drikkevarer for egen regning.
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Onsdag den 15. april
Kl. 10.00

Mødested:
HK Hovedstaden
Rund mødesal

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.

Medlemmer: gratis
Ledsager: 30 kr.

Udetur i april

i dag kan der købes billetter til  
kegler onsdag den 22. april.
  
I dag er det sidste frist for tilmelding 
til skovturen tirsdag den 9. juni.

Tirsdag den 12. maj
Kl. 10.00

Mødested:
Kulturstationen Vanløse
Frode Jakobsens Plads 4
2700 Vanløse

Den Hvide Maasai

Bo Kristensen kommer og fortæller 
om sit liv i Kenya og Tanzania, hvor 
han arbejdede for Danida og Mel-
lemfolkeligt Samvirke i 10 år.

Han kommer i fuld Maasai udklæd-
ning og  fortæller levende om sin 
forbindelse til klanen.

Medlemmer: gratis
Ledsager: 30 kr.

Onsdag den 22. april
Kl. 10.45

Mødested:
Grøndals Centret
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Kegler

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

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

Tilmelding

skal ske ved medlemsmødet onsdag 
den 15. april.

Pris for medlemmer: 140 kr. 
Ledsager: 160 kr.

Alle får frokost og en øl eller soda-
vand samt en snaps med i prisen

Udetur i maj 

i dag kan der købes billetter til  
Nationalmuseet torsdag den 28. maj.

Skovtur 

Hvis du har modtaget en bekræf-
telse på din tilmelding, kan du 
betale for skovturen i dag.

Mandag den 23. marts
Kl. 10.00

Mødested:
Holmens Kirke
1060 København K

Holmens Kirke
Fra ankersmedje til kirke.

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

Billetter

til denne tur kan købes ved general-
forsamlingen tirsdag den 10. marts.

Pris med frokost: 140 kr. 

Drikkevarer for egen regning.
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Torsdag den 28. maj
Kl. 10.00

Mødested:
Ny Vestergade 10 
(Prinsens Palæ)
1471 København K

Tirsdag den 9. juni
Kl. 8.45

Mødested:
HK Hovedstaden

Nationalmuseet

I dag skal vi høre om Danmarks  
historie for perioden 1660-2000.
Der er sket utrolig meget, og ingen af 
os kan huske det hele, så kom og få 
det genopfrisket.

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.                   

Billetter

til denne tur kan købes på med-
lemsmødet tirsdag den 12. maj.

Pris inkl. frokost: 140 kr.

Drikkevarer for egen regning.

Tilmelding

på blanketten nedenfor senest 
onsdag den 15. april.

Pris: 275 kr.
Inkl. to genstande.

Kun for HK Handel Hovedstadens 
seniorer.

BAKKETUR 
Vi gentager succesen med at besøge Bakken og det bliver i år torsdag den 13/8. Se nærmere i bladet for efteråret.

TILMELDINGSBLANKETTER KUN FOR HK HANDEL HOVEDSTADENS SENIORER

Fulde navne og cpr. nr.:

 

Adresse:

Postnr. og by: 

E-mail:

Telefon:
           

Fulde navne og cpr. nr.:

 

Adresse:

Postnr. og by: 

E-mail:

Telefon:
           

Fulde navne og cpr. nr.:

 

Adresse:

Postnr. og by: 

E-mail:

Telefon:
           

Skovtur, 
Tirsdag den 9. juni 
Tilmelding senest den 15. april

Generalforsamling,
Tirsdag den 10. marts 
Tilmelding senest den 5. februar

Nytårskur, 
Onsdag den 15. januar 
Tilmelding senest den 19. dec. 2019

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
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HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Mail: Hovedstaden@hk.dk
Telefon: 7011 4545


