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LAD DIG INSPIRERE AF  
INDSIGT OG UDFORDRINGER
 
Velkommen til seniorprogrammet 
for første halvår af 2019, som lander 
hos dig i vinterens mørke. Arrange-
menterne løber dog, helt til foråret 
så småt igen skifter til sommer. 

HK Hovedstadens Seniorklubber by-
der indenfor i varmen til en symfoni 
af arrangementer i starten af 2019. 
Vi har forsøgt at sætte en buket 
sammen af så forskellige arrange-
menter, at der forhåbentligt er noget 
for enhver smag blandt HK Hoved-
stadens seniorer.

Ved at deltage i et eller flere af ar-
rangementerne 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 læg-
ger vi nemlig stor vægt på det sociale 
samvær med den faglige kant.

Din seniorklub finder du i indholds-
fortegnelsen, og studér så program-
met og vælg de arrangementer, du 
har lyst til at deltage i. Du 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 et vågent øje med de 
arrangementer, som holdes i Helsin-
gør, Frederiksværk-Frederikssund og 
Hillerød. For de begivenheder retter 
sig ganske vist særligt mod seniorer 
fra de tre områder. Men disse arran-
gementer 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 rigtig meget til at møde dig 
til et eller flere af arrangementerne.
 
Venlig hilsen
Seniorklubberne 
i HK Hovedstaden
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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 & pensioni-
ster for i samarbejde med afdelingen at varetage medlem-
mernes interesser. At afholde møder, foredrag, virksom-
hedsbesøg og andre aktiviteter. 

VELKOMMEN i klubben!
Når du bliver pensioneret eller går på efterløn, så deltag 
i Seniorklubbens aktiviteter. Alle efterlønsmodtagere og 
pensionister i HK Industri Hovedstaden er berettigede 
til at være medlemmer af Seniorklubben. Vi holder 10 
medlemsmøder om året, en generalforsamling, en skov-
tur og en julefrokost. Herudover arrangerer vi udeture og 
udflugter. Mød op til arrangementerne og vær sammen 
med gamle ”kolleger” og få et par hyggelige timer. Du skal 
ikke tilmelde dig, bare mød op! Der bliver serveret kaffe 
/ te. Du kan tage en ledsager med til medlemsmøderne, 
dog ikke til klubbens årlige generalforsamling. Er det 
første gang du møder op på et medlemsmøde, så spørg 
efter en af klubbens bestyrelsesmedlemmer, der så vil 
være dig behjælplig. 

Udeturer, udflugter
Tilmelding til udeture/udflugter sker på medlemsmø-
derne eller til den kontaktperson, der står anført un-
der 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 kontaktpersonen.

Medlemsmøderne i HK Huset
Svend Aukens Plads 11, 2300 København S – Rund mødesal
Transport: Metro til Islands Brygge, bus 5C, 12, 33, 34.

Medlemsmøderne i Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4, 2500 Valby (v/Toftegårds Plads) 
Elevator til 5. sal
Transport: Valby S-station, bus 1A, 4A, 18, 132

Tidspunkt: Kl. 10.00 til ca. kl. 12.00

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

Formand

Gøther Mathisen
Mobil 4072 5502
g@birch-mathisen.dk

Næstformand

Jan Byvard
Mobil 2491 8325
byvard@gmail.com

Kasserer

Ingrid Filges
Mobil 2696 7397
ingridfilges@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Winnie Johnsen
Mobil 2614 1587
johnsen@digidata.dk

Bestyrelsesmedlem

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

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

Suppleant

Lillian Rasmussen
Mobil 5121 2556
lillian@gronnegaarden.net

Kontakt i HK it, medie & 
industri Hovedstaden

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

Forår 2019 Kl. Sted

Mandag 28.01 10.00 Medlemsmøde: 
Valby Kulturhus

Onsdag 20.02 11.00 Kegler: 
Grøndal Multicenter

Mandag 25.02 10.00 Medlemsmøde: 
Valby Kulturhus

Mandag 04.03 11.00 Generalforsamling:  
HK Huset

Tirsdag 19.03 11.00 Udetur: Livgarden

Mandag 25.03 10.00 Medlemsmøde:  
Valby Kulturhus

Tirsdag 16.04 11.00 Udetur: Nærmere oplys-
ninger på medlemsmødet

Mandag 29.04 10.00 Medlemsmøde: 
Valby Kulturhus

Onsdag 08.05 10.30 Udetur: Valbyparken

Mandag 27.05 10.00 Medlemsmøde: HK Huset

Onsdag 04.06 09.00 Skovtur til Orø: Valby st.

Aktiviteter - Forår 2019

INDUSTRI
AFD. 1
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HK IMI Industri Hovedstaden Afd. 1

Medlemsmøde

Mandag 25. februar
kl. 10.00

I Valby Kulturhus 

Min vej til HK IMI ved  
Peter Jaques Jensen.

Udetur Keglespil i  
Grøndal MultiCenter.

Onsdag 20. februar 
kl. 11.00

Pris: 165 kr
Keglespil, smørrebrød, øl, snaps 
og kaffe.

Mødested: Hvidkildevej 64
2400 København NV
Bus 2A til Hulgårdsvej 0,7 km til 
centeret, eller tag bus 21, f.eks. 
fra Flintholms Station.

Tilmelding: senest 28. januar.

Kontaktperson: Jan.

Udetur Guidet rundtur  
Livgardens Historiske Samling

Tirsdag 19. marts, kl. 11.00

Pris: 100 kr. Husk billed-ID

Mødested: Gothersgade 100
Max 30 pers. 

Spisning restaurant Jacobsen på 
Kultorvet.

Tilmelding: senest 4. marts.

Kontaktperson: Lillian Rasmussen.

Medlemsmøde

Mandag 28. januar 
kl. 10.00

I Valby Kulturhus

Joanitterne underholder med  
guitar og sang.

Med følgende Dagsorden:

1. Velkomst- herunder godkendelse 
af forretningsorden.

2. Valg af dirigent - herunder  
nedsættelse af stemmeudvalg.

3. Beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af:
 a. 3. bestyrelsesmedlem (2 år)
 b. 2. bestyrelsessuppleanter (1år)
6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være 
bestyrelsen i hænde senest man-
dag den 18. februar og sendes til 
klubbens formand, se adressen på 
side 4.

Efter generalforsamlingen er klub-
ben vært ved et par stykker mad og 1 
øl/vand. Kun adgang for medlemmer.

Generalforsamling

Mandag 4. marts
Kl 11.00

I HK Huset, Rund mødesal
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HK IMI Industri Hovedstaden Afd. 1

Udetur

Tirsdag 16. april 
kl. 11.00

Stedet er endnu ikke fastlagt.

Nærmere oplysninger kommer på  
medlemsmødet eller kontakt vores 
formand Gøther.

Skovtur til Orø

Tirsdag 4. juni 
kl. 9.00

Vi mødes på Lyshøjgårdsvej ud 
for Valby Station og kører i bus til 
Orø, hvor vi får en overdådig fro-
kostbuffet og derefter en guidet 
rundtur og sluttelig kaffe og kage.

Pris: 250 kr.
Inkl. mad og 2 genstande. 

Tilmelding: senest 27. maj.

Kontaktperson: Winnie.

Medlemsmøde

Mandag 29. april
kl. 10.00

I Valby Kulturhus
 
Med bumletog fra Borup til 
Singapore ved Kim Greiner.

Medlemsmøde

Mandag 27. maj
kl. 10.00

I HK Huset, Rund Mødesal 

Vi får besøg af Ronja fra Rigsar-
kivet, der vil give os inspiration til 
søgning i arkiverne. 

Udetur

Onsdag 8. maj
kl. 11.00

I Valbyparken

Vi nyder den smukke rosenpark 
og får noget at spise og drikke. Vi 
mødes ved bus 3 endestation.

Pris: 100 kr. 
inkl. mad. 
  
Tilmelding: senest 29. april. 

Kontaktperson: Ingrid.

Medlemsmøde

Mandag 25. marts
kl. 10.00

I Valby Kulturhus

Seniorer & antiinflammatorisk 
kost ved Perille Kruse.



HK IMI Industri Hovedstaden Afd. 1

9 dages busrejse til Gardasøen 18.- 26. maj 2019

REJSEPROGRAM 

Kom med på 9 dages busrejse hvor vi bland andet skal
opleve Venedig, Marcuspladsen, sejltur på gardasøen 
med besøg i Limone samt vingårds besøg med let frokost 
(smagsprøver på vine).

Pris pr. person i delt dobbeltværels 5.400 kr.
Enkeltværelsestillæg pr. person 750 kr.
(Drikkevarer er ikke inkluderet)

Prisen inkluderer bl.a.:
4-stjernet bus 
2 x overnatning i Tyskland + 6 x overnatning ved Gardasøen
8 x morgenmad samt aftensmad
1 x let frokost med tilhørende vine/sprut
Alle udflugter på hele rejsen

Ingrid Filges

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

OPLEV VERDEN 
MED REJSEKAMMERATERNE

Opsamlingsrute
Valby • Høje Tåstrup • Ølby • Vordingborg 
Nykøbing Falster • Gedser

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

Sidste tilmeldingsfrist 15. marts 2019.

På denne rejse kan alle HK medlemmer samt deres 
familie og venner deltage. 

Ring efter 8 siders udførligt rejseprogram med foto.

Hvor skal den næste rejse gå hen?
Der forhandles om en rejse 6 dage med fly/bus til Tjekkiet 
sidst i september 2019. Der besøges forskellige byer samt 
en enkel dag i Prag. Skriv/ring hvis du har andre ønsker.

Gøther Mathisen 

Mobil 4072 5502
g@birch-mathisen.dk

7

Rejsekammeraternes kontaktpersoner:  (mht. spørgsmål og program)

Her kan du vores hotel: Giardino Verdi, Riva del Garda
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HK IMI Seniorklubben afd. 5

Formand

Mary Christensen
Mosevej 15, 1., 2800 Lyngby
Telefon 6167 5541

Kasserer

Grete Mietke
Telefon 3675 7667 
Mobil 2044 4081

Sekretær

Lene Svendsen
Telefon 4494 1075
Mobil 2398 1075

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Nielson
Telefon 6177 4284

Bestyrelsesmedlem

Connie Hansen
Telefon 4011 6381 

Suppleant

Jørgen Zester
Telefon 4345 8543
Mobil 2897 8860

Suppleant

Inger Lindstrøm
Telefon 4494 2814
Mobil 2894 1300

Kontaktperson i HK  
it, medie & industri Hovedstaden

Jane Rigtrup
Telefon 3330 2436
01rig@hk.dk 

(Kun i forbindelse med  
HK-faglige spørgsmål)

SENIORKLUBBENS ARRANGEMENTER
1. halvår 2019

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.

Medlemsmøderne afholdes i denne halvdel af 2019:

HK Hovedstaden, Rund mødesal
Svend Aukens Plads 11

Transport: Metro til Islands Brygge Station

Tidspunkt: kl. 10.00 til ca. kl. 12.30 

Ingen tilmelding – bare mød op, gerne med en ledsager.
Det er gratis at deltage i medlemsmøderne, og der vil 
blive serveret kaffe, te og kildevand. 

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

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

Ændring af telefonnummer eller nedlægning af 
fastnettelefon ring venligst til Mary Christensen.

Bemærk!
For disse arrangementer er følgende gældende:

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

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

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

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

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

HK IMI
SENIOR-

KLUBBEN
AFD. 5



HK IMI Seniorklubben afd. 5

9

Onsdag den 27. februar 
kl. 11.00

Mødested: 
Grøndal Multicenter
Hvidkildevej 64 
2400 København NV

Tirsdag den 12. februar 
kl. 10.00

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

Tirsdag den 8. januar 
kl. 10.00

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

Nytårskur med  
musikunderholdning ved  
Peter Søvad

Kom og vær med til en festlig 
formiddag med underholdning. Klub-
ben byder på et glas vin og lidt snacks.

Bagefter evaluering af vores Polens 
tur 2018. De, der ikke var med på 
turen, er velkommen til at spise med, 
3 halve - 1 øl/vand 80 kr. 

Foredrag med Mette Bovin 
"Mit liv med normader i Afrika"

Mette Bovin har arbejdet i noma-
de-stammen Wodaabe i mere end 20 
år, og har lært deres sprog, fulfulde. 
Mette Bovin blev adopteret ind i no-
madestammen efter en årrække. Kan 
også fortælle, hvordan det gik for sig.

"Mobaba og Mette" på billedet.
Mobada er lige færdig med den fine-
ste dans for 125 unge på række. 
Mette Bovin adopterede Mobaba i 
1986, da han var 2 år gammel, og sad 
i et klæde på hendes ryg, når de gik.

Keglespil i Grøndal Multicenter  
(Det gamle Bellacenter)

Pris: 170 kr.

Inkl. 3 stk. smørrebrød, 1 øl, 1 snaps 
og kaffe med småkager. Keglespil 
med præmier til de bedste spillere.

Tilmelding:  
Kegler onsdag den 27. februar.

Tilmelding: 
Ring til Mary og bestil mad inden 
onsdag den 2. januar 2019.

Mødetid: kl. 10.45

Forudgående tilmelding:  
I salen den 12. februar er nødvendig.
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HK IMI Seniorklubben afd. 5

Tirsdag den 26. marts 
kl. 10.00 

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

Tirsdag den 9. april 
kl. 10.30

Mødested: 
Bjerget 2
2400 København NV

Tirsdag den 30. april 
kl. 10.30

Mødested: 
Maskinvej 4
2860 Søborg

Generalforsamling 

Dagsorden er som følger:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Bestyrelsens beretning
5. Regnskab (klubkassen)
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse i henhold til 
vedtægterne
8. Eventuelt

Herefter serveres lidt at spise samt 
en øl/vand. 

Besøg på bjerget 2

Robert Andersen vil fortælle om 
dengang han drog på langfart.

Herefter er der mulighed for at spise 
3 stk. mad, 1 øl/vand/snaps, kaffe og 
kage.

Besøg på Vinduesmuseet i Søborg

VILLUM Window Collection rummer 
300 historiske vinduer fra 1600-tallet 
og frem til i dag. 
 
Udstillingen er enestående i kraft af 
den omfattende fysiske samling af tek-
niske, håndværksmæssige og stilhisto-
riske eksempler på vinduets udvikling. 

Den nye permanente samling af 
vinduer iscenesættes i udstillingen, 
som en rejse igennem historien, hvor 
tidsepoker, vinduestyper og fremstil-
lingsteknikker sammenkobles med et 
humanistisk syn på vinduet i form af 

Tilmelding:  
Bispebjerg den 9. april og  
Vinduesmuseet den 30. april.

Pris: 125 kr.

Forudgående tilmelding:  
I salen den 26. marts er nødvendig.

 

vinduets betydning for arkitekturen, 
byplanlægningen og menneskets 
livskvalitet.  

Mødetid: kl. 10.15

Forudgående tilmelding:  
I salen den 26. marts er nødvendig.
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HK IMI Seniorklubben afd. 5

Tirsdag den 28. maj
kl. 11.00

Mødested: 
Korsbæk på Bakken
Dyrehavsbakken
Dyrehavevej 62
2930 Klampenborg

Tirsdag den 7. maj 
kl. 10.00

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

Foredrag med Connie Svendsen

Connie Svendsen er noget så sjæl-
dent som stewardesse og foredrags-
holder.

 Hun har en smittende positiv tilgang 
til livet, og har en fantastisk evne 
til at dele ud af sine erfaringer og 
gode råd, så de kan anvendes både 
privat og på arbejdspladsen. Connie 
Svendsen er en fantastisk fore-
dragsholder, hvis humør smitter alle.

Hun holder foredrag om  
Det Lille Ekstra. 

Skovtur Korsbæk på Bakken,  
vi får en guidet rundvisning

"I Korsbæk på Bakken kan du opleve 
den helt særlige stemning af Mata-
dor. Vi får mulighed for på nært hold 
og med genkendelsens glæde, at 
opleve et stykke Danmarks historie 
gennem Lise Nørgaards Matador i 
Korsbæk på Bakken.

Efter rundvisningen er der spisning 
på Postgården.

Tilmelding:  
Til Korsbæk på Bakken den 28. maj.

Mødetid: kl. 10.45

Pris: 
Medlemmer 225 kr.
Ledsagere 300 kr.

Forudgående tilmelding: 
I salen den 7. maj er nødvendig.
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Grafisk seniorklub

GRAFISK SENIORKLUB
1. halvår 2019

Grafisk Seniorklub er en klub for alle seniorer, der i sit 
arbejdsliv har haft tilknytning til en grafisk arbejdsplads.
Så har du været på en grafisk arbejdsplads, har du mu-
lighed for her at møde nogle af dine gamle kollegaer.
Vi holder vores møder i Damhuskroens Palmehave, anden 
tirsdag i måneden.

Indgangen er fra Auroravej, lige før byggepladsen, eller fra 
hjørnet af Auroravej og Roskildevej.

GRAFISK 
SENIORKLUB

Busserne 6A, 13, 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 noget at drikke, kaffe, øl eller vand.

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

Formand

Erling Schrøder 
Telefon 2348 3185
beer@live.dk

Næstformand

Diana Lorentzen 
Telefon 2028 3123
dianalorentzen@gmail.com

Kasserer

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

Sekretær

Dagmar Rasmussen
Telefon 2712 1965
dagmar.rasmussen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Flemming Nielsen
Telefon 4011 9770
sinklair2017@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem

Ove Rasmussen
Telefon 5151 9168
ovecarl@mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Ulla Jørgensen
Telefon 6091 2518
ullaj@hvidovrenettet.dk

Suppleant

Willy Døj
Telefon 4257 0144
wido1944@gmail.com 

Suppleant

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

Suppleant

Carsten Pedersen
Telefon 2040 5574
clspedersen2@gmail.com 
 
Hjemmeside:

www.hkgrafisk-seniorklub.dk
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Grafisk seniorklub 

Summemøde

Tirsdag den 14. maj
kl. 11.00

Summemøde er dagen hvor 
vi fortæller hinanden hvor 
gode vi var, og taler om 
hvordan 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 11. juni
kl. 11.00

Vores meget populære bak-
ketur til Den Hvide Hest, hvor 
vi skal have en lækker buffet, 
afsluttende med kaffe o.s.v.

Prisen på bakketuren er ikke 
fastsat endnu.

Nytårskur 

Tirsdag den 8. januar
kl.11.00

Vi ønsker hinanden godt nyt-
år, og der vil, som sædvanlig, 
være mulighed for at købe 
lidt at skåle med samt noget 
smørrebrød.

Generalforsamling

Tirsdag den 12. marts
kl. 11.00

Vi afholder vores første ordi-
nære generalforsamling, med 
dagsorden ifølge vedtægterne.

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

Peter Jacques Jensen

Tirsdag den 12. februar
kl. 11.00

IMI’s nye formand kommer og 
fortæller om hvordan det er 
at tage over efter Ulla Jep-
pesen, og hvilke visioner han 
har om fremtiden.

Halonen Lindgreen duo

Tirsdag den 9. april
kl. 11.00

Duoen underholder med 
meget forskelligt musik, fra 
gamle Chuck Berry numre til 
Kim Larsen og Evert Taube.

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 2019. Aktivitetsudvalget glæder os til at se dig 
til vores arrangementer. 

Tilmelding:   
Til alle arrangementer er tilmelding nødvendig og  
bindende og skal ske senest 14 dage før på: 
HKSH hjemmeside www.hksh.dk eller til Birgitte  
Haugaard på e-mail  bhd3060@hotmail.com eller på  
mobiltelefon 2221 9025 (helst i dagtimerne). Evt. til 
Jonna Rodemann på e-mail jonnarodemann@mail.dk 
eller mobiltelefon 2288 9033. Ved mail skriv venligst dit 
telefonnummer og postnummer.  
Birgitte Haugaard bekræfter tilmeldingen. 

Betaling
Betaling skal ske enten på et arrangement før eller 
indbetales 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 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  
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 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 14. februar

kl. 11.00 i Svingelport 8 A, 
Helsingør.

Denne dag er der kun adgang 
for medlemmer.

Tirsdag den 26. februar, 

kl. 11.00. Mødested på Café 
Chaplin, Kampergade 3C, 
Helsingør.

For medlemmer med ledsager.

Torsdag den 10. januar

kl. 11.00 i Svingelport 8 A, 
Helsingør.

For medlemmer med ledsager.

Nytårs Bankospil 2019

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.
  
Ekstra plader kan købes for 10 kr. 
Der bliver også afholdt et amerikansk 
lotteri med gode præmier.

Ved pladen fuld er der sidegevinster. 
Ved lodtrækning på pladen fuld er der 
”trøstpræmie”. 

Indkaldelse til årsmøde 2019

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 Aktivitets-
udvalget (formanden) i hænde senest 
8 dage før årsmødets afholdelse.

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

Besøg Chaplin m/foredrag af  
Jan Ryberg
 
Chaplin er et privat bo- og beskæf-
tigelsestilbud, der siden 2003 har 
sikret trygge og udviklende rammer 
for mennesker med “nedsat funkti-
onsevne”. Der arbejdes hver dag på at 
sikre meningsfuldt arbejde, hjem-
melige botilbud, samt dannende og 
kompetencegivende uddannelser.
Det pædagogiske udgangspunkt er 
den systemiske og narrative teori 
med udgangspunkt i at enhver er 
ekspert i sit eget liv. Under foredraget 
får vi serveret brunch incl. kaffe/the. 

Efter årsmødet serveres et let trak-
tement med drikkevarer. Og denne 
dag er det gratis.

Tilmelding:
Til spisningen er nødvendig af 
hensyn til indkøb af traktement og 
senest den 2. februar.

Pris:  
Medlemmer 110 kr.
Ledsager 150 kr. 

Betales senest den 12. februar.

Tilmelding:  
Senest den 12. februar.

Pris:  
Medlemmer 60 kr. 
Ledsager 90 kr. 

Betales senest 2. januar. 

Tilmelding: 
Senest den 2. januar.
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Torsdag den 9. maj 

kl. 13.00 i Svingelport 8 A, 
Helsingør. 

For medlemmer med ledsager.

Guitarist – Ib Jørgensen spiller op 
til fællessang og fortæller historier. 

Kom og hør én mand og hans guitar, 
der fortolker sange fra hjertet f.eks. 
Leonard Cohen, Bob Dylan, Beatles, 
Cornelis Vreeswijk og danske Seba-
stian, John Mogensen, Kim Larsen, 
Lars Lilholt m.fl.  Sange på opfordring 
er muligt, hvis Ib kender disse.
Der serveres kaffe med kage. 

Pris:  
Medlemmer gratis og ledsager kr.40.

Betales senest den 27. april.

Tilmelding:
Senest den 27. april.  

HK Seniorer Helsingør

Tirsdag den 9. april.  

kl. 13.45. Mødested Prins  
Jørgens Gård 1, København K.

For medlemmer med ledsager.
25 pladser så først til mølle.

Rundvisning i De kongelige  
Repræsentations-Lokaler og  
Tårnrestauranten.

Lis Frederiksen guider os gennem de 
flotte sale, bl.a. i Den ovale Tronsal, 
som er Danmarks svar på ”The oval 
Office” i Det Hvide Hus, Washington DC. 

Og oplev alle de smukke rum med 
Bjørn Nørgaards gobeliner i Riddersa-
len bag det nyrenoverede Fløjlsgemak.

Vi slutter med at bearbejde de dejlige 
indtryk over en kop kaffe og kage i 
Tårnrestauranten.

Pris: 
Medlemmer 110 kr.
Ledsager 160 kr.  

Betaling senest den 28. marts.
                          
Tilmelding: 
Senest den 28. marts.

Torsdag den 14. marts,

kl. 13.00 i Svingelport 8 A, 
Helsingør.

For medlemmer med ledsager.

Historien om Horserød

Kom og hør Peter Frandsen senior-
forsker ved Rigsarkivet fortælle om 
Horserød.  Den 1. maj 2018 var det  
100 år siden de røde barakker i  
Horserød-lejren blev skabt.

Vi skal primært høre om 2. verdens-
krig, hvor barakkerne   først blev 
brugt som interneringslejr for tyske 
flygtninge i 1940-41, og ledende 
kommunister fra 1941-43 og fra 
1943-44 blev lejren brugt til mod-
standsfolk og jøder. Mange blev 
sendt videre til koncentrationslejre. I 
sommeren 1944 blev modstandsfol-
kene overført til Frøslevlejren. 

Der serveres kaffe og kage.

Pris:  
Medlemmer gratis 
Ledsager 40 kr. 

Betales senest den 2. marts.

Tilmelding:  
Senest den 2. marts.
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Tirsdag den 4. juni, 

kl. 09.00 med bus fra Helsin-
gør Station ved vandsiden.

For medlemmer med ledsager.

49 pladser så først til mølle.

Sommerudflugt 2019 -  
Malergården ved Grevinge  
– en perle af et kunstnerhjem

Vi kører til Gevninge med pit stop 
undervejs. Kl. 11 er vi fremme ved de-
stinationen, hvor vi får en rundvisning 
og hører historien om Malergården, 
der tager sin begyndelse tilbage i 1943 
og her fjernt fra alfarvej kan man 
opleve en perlerække af Sigurd Swa-
nes landskabsmalerier og blomster-
billeder i sammenhæng med familien 
Swanes personlige rammer. 
Der bliver også mulighed for at gå en 
tur i den smukke blomsterhave. 

Derefter kører vi videre til en dejlig fro-
kost på ”Vadestedet”  i Holbæk Marina.
Drikkevarer for egen regning.

Pris:  
Medlemmer 250 kr.  
Ledsager 325 kr.  

Betales senest den 21. maj.

Tilmelding: 
Senest den 21. maj.

HK Seniorer Helsingør

Dato i 2019 Emne Sted

10 januar Nytårs bankospil Svingelport 8 A

14. februar Årsmøde Svingelport 8 A

26. februar Foredrag Jan Ryberg Kampergade 3C, Helsingør.

14. marts Foredrag om Horserødlejren Svingelport 8 A

09. april De kongelige Repræsentationslokaler Christiansborg, København 

09. maj Guitarist Ib Jørgensen Svingelport 8 A

04. juni Sommerudflugt Malergården ved Grevinge

Aktiviteter – 1. halvår 2019

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

KOMMUNAL SENIORKLUB
1. halvår 2019

Kære medlem

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

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

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 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.

Såfremt alle billetter ikke bliver solgt på medlemsmødet, 
kan disse efterfølgende købes ved henvendelse til kasse-
reren 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

Onsdag den 16. januar 
kl. 10.30

Mødested: HK Hovedstaden
Rund mødesal

Onsdag den 13. februar 
kl. 10.30

Mødested: HK Hovedstaden 
Rund mødesal 

Medlemsmøde – Nytårskur

Vi vil som tidligere igen i år, med hygge-
ligt samvær ønske hinanden godt nytår.

Næstformanden for HK Martin 
Rasmussen kommer og hilser på og 
ønsker os alle et godt nytår. 

Martin Rasmussen vil bl.a. fortælle 
om sine visioner for det fremtidige 
seniorarbejde.

Medlemsmøde - Otto Brandenburg

I et musikalsk foredrag vil Lilian 
Hjorth-Westh fortælle om Otto Bran-
denburg. Baggårdspumaen som han 
ofte blev kaldt. 

To Lys på et bord, livet er en dejlig 
gave eller så længe skuden kan gå, 
er blot nogle af de sange mange nik-
ker genkendende til. Men han kunne 
også spille skuespil, lave film og han 

Vi ser frem til en hyggelig formiddag 
sammen med HK’s næstformand 
Martin Rasmussen.

Der vil som vanligt være tilmelding 
til spisning senest den 20. december 
2018.

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

lagde stemme til mange tegnefilm. 
Hans talent var meget stort.

Otto Brandenburg levede fra 1934 til 
2007 og hans liv var lige så farverigt 
som hans mange roller.

Der sælges billetter til besøg i Det 
Kongelige Festkøkken tirsdag den 
26. februar 2019.

Tirsdag den 26. februar 
kl. 10.15

Mødested: Christiansborg,  
Ridebanen 27

Udebesøg - Det Kongelige Festkøkken
 
Få en omvisning i det kongelige fest-
køkken som funkler i al sin kobber-
pragt. Vi kommer på en rejse tilbage 
i tiden til 15. maj 1937, til forbere-
delserne til Christian den 10.s 25 års 
regeringsjubilæum - til et taffel til 
275 gæster.

 

Deltagerantal: 30
Deltagerpris: 40 kr.

Torsdag den 28. februar 
kl. 10.30

Mødested: HK Hovedstaden
Rund mødesal

Ordinær Generalforsamling

Dagsorden iflg. vedtægten
(Se på den kommunale hjemmeside)

Den endelige dagsorden vil kunne 
ses på seniorklubbens hjemmeside i 
januar 2019.

Forslag der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen skal være formanden i 
hænde senest den 21. februar 2018.

Efter generalforsamlingen byder 
klubben på et par stykker smørrebrød 
og lidt at drikke.

Tilmelding til dette sker på med-
lemsmødet den 13. februar eller pr. 
mail til formanden:  
flemming.g.jacobsen@mail.dk

Husk også:
Afdelingens generalforsamling 
den 6. marts kl. 17.00.
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HK Kommunal Hovedstaden

Torsdag den 14. marts 
kl. 10.30

Mødested: HK Hovedstaden
Rund Mødesal

Medlemsmøde - Fremme af lighed  
i sundhedssystemet

Kom og hør Margit Velsing Groth og 
Mogens Elmer give deres bud på 
vigtigheden af lighed i sundhedssy-
stemet. Hvad er gået galt?

 Og hvad kan der rettes op på, så vi 
alle uanset alder og køn kan få et 
godt liv, med sundhed til alle.

Der sælges billetter til Mærsk Tårnet 
den 25. marts.

 
 

Tirsdag den 9. april 
kl. 10.30   
 
Mødested: HK Hovedstaden
Rund mødesal

Mandag den 25. marts
kl. 14.50

Mødested: Blegdamsvej 3  
ved receptionen

Udebesøg - Mærsk Tårnet

Mærsk tårnet blev indviet i januar 
2017. På rundvisningen hører vi om 
visionen for det nye fyrtårn indenfor 
sundhedsforskning på Københavns 
Universitet. 

I hører om forskningen, besøger en 
laboratorieetage, og går rundt i den 
stemningsfulde og banebrydende 
arkitektur med store auditorier og 

Medlemsmøde  
- Et helt liv i København

Kom og hør og oplev  
Carl-Einer Jørgensen

Her kan du møde en rigtig  
Københavner, som har boet og levet 
hele sit lange liv inden for voldene.

Carl Ejner har været med under  
anden verdenskrig, har været initia-

studiekroge bag facadens 3300  
kobberskodder. 

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

Deltagerantal: 25
Deltagerpris: 40 kr.

tivtager til starten på Nabo  
Østerbro, et mødested for mennesker 
der trænger til en snak og en kop 
kaffe. Carl Ejner har gjort så meget 
godt for så mange.

Der sælges billetter til Kastellet  
den 25. april. 
 

Torsdag den 25. april
kl. 10.15

Mødested: Ved flagstangen i 
Kastellet

Udebesøg - Kastellet

Kastellet er et af de bedst bevarede 
fæstningsanlæg i Nordeuropa. Det 
stod klar til brug i 1664. I dag anven-
der forsvaret overvejende bygning-
erne som kontorer.

Siden 1980erne er der foregået nogle 
ganske omfattende retableringer, så 

kernefæstningen nu igen er intakt med 
vand på alle sider.

OBS! Kastellets gader er brolagte og 
voldene belagt med grus, så husk 
fornuftigt fodtøj og lunt tøj, da rundvis-
ningen foregår meget i det fri.

Deltagerantal: 30
Deltagerbetaling: 20 kr.
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HK Kommunal Hovedstaden

Mandag den 6. maj
kl. 10:30

Mødested: HK Hovedstaden
Rund mødesal

Onsdag den 22. maj
kl. 10.30

Mødested: 
HK Hovedstaden

Tirsdag den 18. juni 
kl. 10.00

Mødested: 
HK Hovedstaden

Medlemsmøde - 
Pigerne på Sprogø

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

Foredraget er ledsaget af mange 
samtidige og nutidige billeder.

Udebesøg - Nyvang Holbæk

Vi skal på bustur til Holbæk, An-
delslandsbyen Nyvang. Her kan du 
opleve mejeri, Brugsen, smedje, 
husmandssted, forsamlingshus og 
gamle forretninger med gamle varer på 
hylderne.

 Vi får en god travetur i hele byen og du 
medbringer godt fodtøj og godt humør. 
Foreningen er vært ved lidt mad og en 
øl eller vand.

Den årlige SKOVTUR

Så er det tid til den årlige skovtur. I 
år går turen til ULKERUP OG ANNE-
BJERG. Vi gør holdt ved Ulkerup og ser 
en nedlagt landsby fra det 17. århund-
rede beliggende langt ude i skoven. Vi 
kan lytte til Ulkerup Sjælene, der står i 
skoven og hvisker. 

Efter besøget i Ulkerup går turen til 
Annebjerg, hvor der er dækket op 
til frokost, med to genstande. Efter 
frokost er der mulighed for et besøg i 
Glasmuseet, før kaffen serveres. Igen 
i år vil der blive trukket lod om flotte 
præmier.

Vi satser på at være hjemme ved HK 
huset omkring kl. 18.00.

Vi satser på at være hjemme ved HK 
huset omkring kl. 18.00.

Deltagerantal: 50
Deltagerpris: 200 kr.

Deltagerbetaling: 225 kr.

Betaling/tilmelding: Indbetaling skal  
se til Arbejdernes Landsbank,  
reg. nr. 5301 kontonr. 027 48 64.  
BEMÆRK ny bankforbindelse!

Ønsker du at bruge girokort kan 
dette fås ved henvendelse til kas-
sereren Arne Nielsen e-mail: lone.
algreen@webspeed.dk - tlf. 29 66 79 
42, senest fredag den 24. maj. Ind-
betaling til skovturen kan først finde 
sted fra den 1. april 2019.

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

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

Der sælges billetter til turen til  
Nyvang Holbæk



22

Hyggemøde og banko 

10. januar

Frederikssund 

Musikalsk underholdning  
v./ Nicolai Bang
Nicolai har vi haft før til at spille 
melodier vi kan synge med på.

24. januar

Frederiksværk

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 2019

Vigtige oplysninger !: 
Alm. møder inkl. Kaffe/brød samt øl/vand 20 kr.
Foredrag 30 kr.
Spilles der banko, 4 plader 20 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 deltager !

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

HK Frederiksværk - Frederikssund

Udvidet banko

Med mange gode gevinster.

7. februar

Frederikssund 

Fastelavn

21. februar

Frederiksværk
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HK Frederiksværk - Frederikssund

Livshistorie fra Polen og Buerup
Hans-Peter Tams fortæller sin 
livshistorie.  Da forældrene ikke 
ville melde sig ind i Naziparti-
et, tvangsforflyttes familien til 
Polen.  

Præst Thomas Rønberg
Holder foredrag om sit virke 
som Fængselspræst.

25. april

OBS. Frederikssund

Årsmøde  
Efter årsmødet,en let 
anretning. Tilmelding til Anita !! 
senest en uge før mødet !!

21. marts

Frederiksværk

Vi synger forårets sange, 
og spiller banko

9. maj

Frederiksværk

Seniorshop
Seniorshop kommer og frister 
med forårets mode

4. april

Frederikssund

Første møde efter ferien

8. august

Frederikssund

Udflugt til Sct.Hans Museum    
Spisning: ” Skoemagerkroen ” 
Kr. Såby.  Afg. Frederiksværk. 
9:30 -  Frederikssund. 10:00

Pris: 
Medlemmer 275 kr.
Gæster  325 kr.

6. juni

Udflugt

Duo´en Søren og Torben 
Underholder os med musik:    
Bl.andet , Dansk Top melodier, 
Grand Prix, Kim Larsen, osv.   

23. maj

OBS. Frederiksværk

I sin fortælling kommer Hans- 
Peter også omkring minderne 
som Sydslesvigs feriebarn i 
Buerup.

7. marts

Frederikssund
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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 
 
Suppleant

Karin Tronhjem Petersson 
Telefon 2339 9517 
karinpetersson@mail.dk

HK SERVICE HOVEDSTADEN 
Forårsprogram 2019

Kære medlemmer.

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

Du er velkommen til at ringe til et af bestyrelsens medlem-
mer og høre nærmere. En del af arrangementerne ude, har 
deltagerbegrænsning, så jo før du betaler/tilmelder dig, jo 
større chancer er der for deltagelse. 

Du er også velkommen til at tage en ledsager med.  
Alle HK Seniorer er meget velkomne, men hvis du ikke er 
medlem af HK Service, betales der som ledsager.  
Medlemmerne i Frederikssund, Hillerød og Helsingør 
(Nordsjælland), som hører under os, har stadig deres 
egne aktiviteter (se i programmet).

HUSK AT!
Registrering af betalingen er 
afgørende for tilmeldings-
dato 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)

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

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

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

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

SERVICE

Torsdag den 24. januar, 
kl. 12.30 - 17.00 

Mødested: HK Hovedstaden, 
Rund mødesal

Nytårskur

Nu har vi igen mulighed for at møde 
nye og  gamle venner til en hyggelig 
eftermiddag med noget dejlig mad og 
drikke fra huset.

De musikalske toner kommer fra Fyn 
med mulighed for en dans og man kan 
synge med på noget herlig musik.

 

Pris:
HK Service medlemmer 100 kr.
Ledsager - andre               150 kr.

Tilmelding/betaling: 4. januar.

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

Arrangement nr. SNR0119

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

Torsdag den 7. februar
kl. 10.30

Mødested:  
Vanløse Kulturhus, Festsalen

Foredrag om Storm P

Poul Kragelund kommer og fortæller 
om Storm’s finurlige "Fluer", klovner, 
slagfærdige vagabonder og elskelige 
"Grog-historier".

”Hellere vakle ud ad den rette vej 
end marchere rask frem ad den fejle" 
Storm P citat. 

Tirsdag den 19. februar 
kl. 9.50

Mødested: 
Christiansborg Slotskirke/
Prins Jørgens Gård

Det kongelige festkøkken

I kælderen under Christiansborg 
ligger det store festkøkken. Under 
omvisningen kommer vi bag kulis-
sen til de kongelige tafler før og nu. 
Omviseren fortæller om tilberedning 
og servering af kongelig mad gen-
nem tiderne. Festkøkkenet har en af 
Europas største og fineste samlinger 
af kobberkøkkentøj.

Frokoststed oplyses på dagen.

Drikkevarer for egen regning.

Obs. Max 60 personer - tilmelding 
efter først til mølle princippet.

Pris: 
HK Service medlemmer 100 kr.
Ledsager og andre            150 kr.
 
Sidste tilmelding/betaling:
21. januar.

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

Arrangement nr. SNR0230

Tilmelding er ikke nødvendig. 
Du møder bare op og tag gerne en 
ledsager med.

Kaffe og brød 20 kr. betales i pausen.

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

Arrangement nr. SNR0229

Onsdag den 13. marts
kl. 10.30 

Mødested: 
Vanløse Kulturhus, 
Festsalen

Foredrag om Nordisk Fjer  
Koncernens sammenbrud

Anders Wejrup har haft Nordisk Fjer 
sagen helt tæt inde på kroppen de 
seneste 25 år.

Et fantastisk og svært forståeligt 
erhvervsdrama, som ændrede store 
dele af dansk lovgivning på erhvervs-
området. Anders giver, på en levende 
og engageret måde, et enestående 
og unikt indblik bag facaden i  
Nordisk Fjer Koncernen.

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

Kaffe og brød - 20 kr. betales i pausen. 
 
 Ansvarlig: 
Karin Petersson - Tlf. 2339 9517
Jannie Christiansen - Tlf. 2425 4149

Arrangement nr. SNR0231
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HK Service Hovedstaden

Onsdag den 10. april 
kl. 10.30

Mødested: 
Vanløse Kulturhus, Festsalen

En fiskekone fra Gl. Strand fortæller

Doris Marx blev den sidste af de 
navnkundige skovserkoner, der stod 
og solgte fisk ved Gl. strand. Da 
hun stoppede efter 44 år, forsvandt 
denne store turistattraktion fra det 
Københavnske gadeliv. I dag kan vi 
så genoplive den tid gennem Doris 
spændende beretninger og små 
anekdoter.

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

Kaffe og brød - 20 kr. betales i pausen.

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

Arrangement nr. SNR0232

Mandag den  29. april 
kl. 10.00

Mødested: 
Ved indgangen til Operaen.

Rundvisning i Operaen 

Kom med og få en spændende 
guidet rundvisning i Operaen. Oplev 
den smukke foyer, Olaf Eliassons 
lysskulpturer og udsigten over Kø-
benhavns havn. Vi ser også salen og 
kommer bag scenen med de enorme 
flytbare scenefelter.

Efter rundvisningen spiser vi en let 
anretning i nærheden. Drikkevarer 
for egen regning.

OBS! Max. 60 personer. Tilmelding 
efter først til mølle princippet.

Pris:
HK Service medlemmer 100 kr.
Ledsager og andre 150 kr.

Sidste tilmelding og betaling:
18. marts.
 
Ansvarlig:  
Kirsten Larsson - Tlf. 5045 6252
Karin Petersson - Tlf. 2339 9517

 Arrangement nr. SNR0233  

Datoerne er i foråret:
7. januar, 4. februar, 
4. marts, 1. april, 6. maj 

kl. 11.00 

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 80 
kr. pr. spilledag.

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

For mere information kontakt 
formanden for HK Senior Idræt, 
Ib Larséth - Tlf. 2481 9151.

Onsdag den 27. marts 
kl. 10.30

Mødested: HK Hovedstaden, 
Rund mødesal

Dørene åbnes kl. 09.30

Generalforsamling (Senior)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Beretning
5. Indkomne forslag
6. Valg iflg. vedtægterne

a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
b. Valg af 3 suppleanter 

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være afdelingen 
i hænde senest 7 dage før generalfor-
samlingen, den 20. marts med posten.

Såfremt du ønsker at deltage i 
spisningen efter generalforsam-
lingen, skal du tilmelde dig senest 
fredag den 14. marts på tilmeldings-
kuponen på side 27.

Ansvarlig:  
Randi Larséth - Tlf. 2348 5309
Ib Larséth - Tlf. 2481 9151
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HK Service Hovedstaden

Tirsdag den 28. maj
Kl. 10.30

Mødested:
Bådene v/Nationalbanken

Torsdag den 20. juni 
Kører præcis kl. 10.00 
Afkrydsning fra kl. 9.30

Vi kører fra HK Hovedstaden, 
Svend Aukens Plads 11, 
2300 København S
 
Forventet hjemkomst 
kl. 18.00 - 18.30

Torsdag den 9. maj 
kl. 9.00

Mødested: Gothersgade 128, 
1123 København K 

Havnerundfart

Vi sejler en guidet tur i Københavns 
Havn en times tid og derefter spiser 
vi frokost tæt ved vandet, med drik-
kevarer for egen regning.

OBS! Max 50 personer med først til 
mølle princip.

Skovtur

I år går skovturen over sundet til 
Bosjôkloster Slot og Fricks  
Spettkaksbageri.
Bosjôkloster Slott er smukt belig-
gende ved Ringsjôn. Efter frokost er 
der rundvisning, hvor vi ser den gamle 
spisesal fra 1300 tallet samt den im-
ponerende slotshave. Husk Pas/legi-
timation med foto. Vi kan kun være 78 
personer, så først til mølle princippet.

Botanisk Have

Oplev en 1 ½ times guidet tur i Bo-
tanisk Have’s smukke omgivelser - 
inde som ude - i det spirende forår. 

Efterfølgende frokost med drikkeva-
rer for egen regning.

OBS! Max 50 deltagere med først til 
mølle princip.

Pris:
HK Service medlemmer 100 kr.
Ledsager og andre 150 kr.

Sidste tilmelding/betaling: 10. april.

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

Arrangement nr. SNR0234 

Pris:
HK Service medlemmer 100kr.
Ledsager og andre               150 kr.

Sidste tilmelding/betaling:  30. april.

Ansvarlig: 
Jannie Christiansen - Tlf. 2425 4149
Randi Larseth - Tlf. 2348 5309

Arrangement nr. SNR0235

Pris:
HK Service medlemmer 200 kr
Ledsager og andre 300 kr.

Tilmelding/betaling:
Senest 2. maj.

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

Arrangement nr. SNR0124

Fulde navne og cpr. nr.: 

Adresse: E-mail:

Postnr. og by:                       Telefon:

Tilmeldingskupon: Generalforsamling
Onsdag den 27. marts 2019

Kun for HK Sevice Hovedstadens seniorer
Tilmelding senest den 14. marts 2019

Sendes til HK Service Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 KBH S.

Årets sommertur: torsdag, den 15. august 2019 - Husk at sætte kryds i kalenderen.
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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 2019 

Tilmelding til arrangementer skal ske til:
Else Juul Jensen. Telefon 2192 0460. 
else.juul.jensen@hotmail.dk

Alle ture er efter først-til-mølle-princippet. Husk at 
kontakte Else Juul Jensen for at høre om der er plads på 
turene, inden du indbetaler beløbet. Ved tilmelding skal 
du opgive mobilnr./tlf.nr. Sidste frist for indbetaling er 
den dato, der står i programmet.

NB: Du kan højst medtage én gæst pr. arrangement.
Ved betaling via netbank skal du huske at opgive dato 
for arrangementet. Indbetaling skal ske til: Arbejdernes 
Landsbank reg.nr. 5358 konto nr. 0000 509213.

Afmelding til arrangementerne skal ske senest 12 dage 
før, for at det indbetalte beløb kan refunderes.

Bemærk ved busture: Indtil videre holder bussen på 
Carlsbergvej (over broen fra stationen) og på Frederiks-
borgCentrets p-plads ved Svømmehallen, med mindre 
andet er anført i programmet. NB: Ved ændring af  
afhentningssted, vil der blive givet information herom.

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 11. januar
Kl. 10.45

Mødested: Ålholmhjemmet 

Arbejdermuseet

I 1982 startede opbygningen af 
museet, og den første permanente 
udstilling så dagens lys i 1984. Vi skal 
bl.a. se de permanente udstillinger om 
”1950’erne”, ”Familien Sørensen - en 
arbejderfamilie fra 1885-1990” samt 
”Industriens historie gennem 150 år”.

Vi spiser frokost i museets restau-
rant Ølhalle, inkl. 1 øl/vin eller vand.

En fiskekone fra Gl. Strand fortæller

Doris Marx blev den sidste af de 
navnkundige skovserkoner, der stod 
og solgte fisk ved Gl. Strand. Da hun 
stoppede efter 44 år, forsvandt denne 
store turistattraktion fra det køben-
havnske gadeliv. I dag kan vi så gen-
oplive den tid gennem Doris’ spæn-
dende beretninger og små anekdoter.

Vi slutter med banko.

Kaffe/brød: 40 kr.

Fredag den 1. februar
Kl. 10.45

Mødested: Ålholmhjemmet

Stig Ulrichsen fortæller om makker-
parret Preben Kaas og Jørgen Ryg

Han fortæller historien om deres 
opvækst, barndom, ungdom, det korte 
voksenliv, kvinder, alkoholen og glæ-
derne på deres vej gennem deres alt 
for korte liv. Vi hører historien om deres 
første møde, der endte med, at de for 
første gang stod på scenen sammen i 
1960, bragt sammen af Stig Lommer.

Kom tæt på den formidable komik og 
de skrøbelige personer bag den - og 
hør nogle af de sjove anekdoter om 
de to, der blev folkeeje og fik den 
ære at komme på et dansk frimærke.

Kaffe/brød: 40 kr.

Hjemtransport for egen regning.

Max. deltagerantal: 40

Medlemmer: 200 kr.
Gæster: 250 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 11. januar.

Tirsdag den 26. februar
Kl. 9.00

Bus fra Hillerød St./ 
Carlsbergvej med opsamling på 
FrederiksborgCentrets p-plads  
v/Svømmehallen.

Medicinsk Museion

Medicinsk Museion blev grundlagt som 
Medicinsk Historisk Museum i 1906 af 
en gruppe københavnske læger.
Museet råder i dag over et af verdens 
største og rigeste medicinske sam-
linger. Udstillingerne tager afsæt i de 
mange medicinhistoriske genstande, 
ligesom vi møder den helt aktuelle 
medicinske forskning og praksis.

Vi får en guidet rundvisning, hvor vi 
bl.a. hører om fortidens kropsforstå-

elser og op til en aktuel sundhedsud-
fordring som fedme.

Vi spiser frokost på Cafe Petersborg, 
inkl. 1 øl/vin eller vand.

Hjemtransport for egen regning.

Max. deltagerantal: 50

Medlemmer: 220 kr.
Gæster: 270 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 1. februar.

Tirsdag den 22. januar
Kl. 9.15

Bus fra Hillerød St./Carls-
bergvej med opsamling 
på FrederiksborgCentrets 
p-plads v/Svømmehallen
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HK Seniorer Hillerød

Tirsdag den 26. marts
Kl. 9.30

Bus fra Hillerød St./Carls-
bergvej med opsamling 
på FrederiksborgCentrets 
p-plads v/Svømmehallen

DR-huset

Selv om de første medarbejdere flyt-
tede ind i DR’s nye hovedsæde i Øre-
staden allerede i 2006-2007, var byg-
geriet først helt færdigt i 2010. Vi får en 
rundvisning bag kulissen og håber, at 
det også vil være muligt at kigge forbi 
Koncerthuset. Dette kan desværre ikke 
garanteres i skrivende stund.

Vi slutter med frokost i DR-huset, 
inkl. 1 øl eller vand.

Hjemtransport for egen regning.

Max. deltagerantal: 50

Medlemmer: 250 kr.
Gæster: 300 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 1. marts.

Fredag den 1. marts
Kl. 10.45

Mødested: Ålholmhjemmet

Årsmøde

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

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

Fredag den 5. april
Kl. 10.45

Mødested: Ålholmhjemmet

Fredag den 3. maj
Kl. 10.45

Mødested: Ålholmhjemmet

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

Konsulent i Faglige Seniorer Carsten 
Elert giver os opskriften i ord og 
billeder.

Og der skulle være garanti - for som 
Carsten siger: ”Skulle du ikke blive 
100 år, er du velkommen til at klage”.

Duoen Søren & Torben underholder 
med sang og musik

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

Under alle omstændigheder vil vi få 
serveret gode staldtips om det at få 
et godt liv som ældre.

Kaffe/brød: 40 kr.

Vi slutter med banko.

Kaffe/brød: 40 kr.

Efter årsmødet serveres smørrebrød, 
øl/vin eller vand. Af hensyn til indkøb 
er det nødvendigt at tilmelde sig, 
hvis man ønsker at deltage i spisnin-
gen. Vi slutter med banko.

Pris: 60 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 1. februar.
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HK Seniorer Hillerød

Fredag den 7. juni
Kl. 10.45

Mødested: Ålholmhjemmet

Fredag den 6. september
Kl. 10.45

Mødested: Ålholmhjemmet

Tirsdag den 18. - 19. juni
Kl. 9.00

Bus fra p-pladsen ved  
Teglgårdssøen (krydset  
Carlsbergvej/Hammersholtvej)

”Lykken er en halv lagkage”  
v/Irma Torres

Irma Torres fortæller om sin omtum-
lede og barske barndom i 30’ernes 
Nazi-Tyskland, og om hvordan hun 
som barn - sammen med tusindvis 
af andre tyskere - kom til Danmark 
som flygtning i de urolige måneder 

Kongernes Nordsjælland

Museumsinspektør Ida R. Klahn 
fortæller historien om, hvordan slot-
tene Frederiksborg, Fredensborg og 
Hirschholm gennem tiden har været 
kongernes fristeder, hvor roen, 

2-dages sommertur til Lolland

med overnatning i Maribo på Hotel 
Søpark, som ligger ved Søndersø og 
tæt på centrum. Vi skal bl.a. besøge 
Danmarks Sukkermuseum i Nak-
skov, hvor vi får en rundvisning. Vi 
besøger også Dodekalitten i Krage-
næs: 12 stenstøtter, hver 7-9 m høje.

Dag 2 kører vi til Knuthenborg 
Safaripark. Her får vi en af parkens 
guider med i bussen, som fortæller 
om dyrene, deres levevilkår - og om 
de mange sjældne træer og planter. 
Vi skal også en tur med ”abetoget”.

Tirsdag den 21. maj
Kl. 8.30

Bus fra Hillerød St./Carls-
bergvej med opsamling 
på FrederiksborgCentrets 
p-plads v/Svømmehallen

Slotsudflugt til Bosjökloster  
Sverige

Vi kører gennem det forårsgrønne 
Sydsverige til det smukke 900-år 
gamle Bosjökloster, som er flot belig-
gende ved Ringsøerne midt i Skåne. 
Her får vi en rundvisning på dansk i 
slot og park.

Til frokost får vi en to-retters menu i 
slottets restaurant. Inkl. 1 øl/vin eller 
vand samt kaffe.

HUSK - vi skal have ID (pas eller kø-
rekort) med ved indrejse i Sverige.

Max. deltagerantal: 50
 
Medlemmer: 350 kr.
Gæster: 400 kr.

Sidste frist for tilmelding:
Fredag den 3. maj.

omkring krigens afslutning i 1945. 
Hun beretter om livet i danske flygt-
ningelejre, hvordan hun vendte til-
bage til Tyskland og alligevel kom til 
at tilbringe sit voksenliv i Danmark. 

Kaffe/brød: 40 kr. 

naturen og jagten kunne dyrkes i 
kort afstand til København. 

Vi slutter med banko.

Kaffe/brød: 40 kr. 

Prisen inkluderer:
4* turistbus, 2-retters middag/buf-
fet (drikkevarer for egen regning), 
1 overnatning, morgenbuffe, entre til 
Sukkermuseet og Knuthenborg samt 
frokost inkl. 1 øl/vin eller vand.

Max. deltagerantal: 50

Pris pr. prs. i delt dobb.vær.: 1.150 kr.
Tillæg for enkelt.vær.: 200 kr.

Sidste frist for tilmelding: 
Fredag den 3. maj.
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HK STAT HOVEDSTADEN 
Forårsprogram 2019

Kære medlem af HK Stat Hovedstadens P & E Klub 

Bestyrelsen vil gerne ønske alle medlemmer af klubben 
et rigtig godt nytår, og vi er glade for at kunne præsentere 
jer for forårets program for 2019.

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

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

Vores første medlemsmøde er torsdag den 24. januar 
2019 på Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 
4, 2720 Vanløse, hvor der vil være musikalsk underhold-
ning v/ Troels Christensen.

OBS! Vi afholder medlemsmøder i HK Hovedstaden den 
21. februar og den 16. maj 2019, på Svend Aukens Plads 
11, 2300 København S. (Læs nærmere i programmet).

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

Praktiske oplysninger: 
• Til vores medlemsmøder på Kulturstationen Vanløse, 

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

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

• Drikkevarer er for egen 
regning.

• Husk altid at medbringe 
din billet til det gældende 
arrangement.

Formand

Conny Agnes Remmer
Telefon 2622 0079
Conny_Remmer@hotmail.com

Næstformand

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

Bestyrelsesmedlem

Nina Doris Schlichter
Telefon 2890 2551
Ninaschlichter@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Jytte Hatting
Telefon 2238 7371
Jyttehatting@youmail.dk

Bestyrelsesmedlem

Laila Parbst
Telefon 2310 3220
Lailaparbst@hotmail.com

Suppleant

Karin Thøgersen
Telefon 6165 5565
acn.belogi@gmail.com

 
 
 
 
Sekretariat for klubben

HK Stat Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
2300 København

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

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

STAT
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Medlemsmøde på
Kulturstationen Vanløse

Torsdag den 24. januar
kl. 10.30

Underholdning
v/Troels Christensen

Medlemsmøde på
Kulturstationen Vanløse

Torsdag den 7. februar
kl. 10.30

Foredrag
v/ Christian Eugen-Olsen
"Dronningens tidligere cere-
monimester"

Besøg i
Vangede Kirke

Torsdag den 14. februar
 kl. 11.00

Mødested:
Vangedevej 50,
2820 Gentofte

Pris inkl. frokost: kr. 100,00

Salg af billetter  
den 24. januar og 7. februar

Ansvarlig: Jytte Hatting

Besøg på
Nordisk Film i Valby

Torsdag den 31. januar
kl. 10.30

Mødested: 
Mosedalsvej 14, 2500 Valby

Pris inkl. frokost: kr. 150,00

Salg af billetter  
den 24. januar

Ansvarlig: Birgit Ahlquist

Medlemsmøde i
HK Hovedstaden

OBS! 
Svend Aukens Plads 
(rund mødesal)

Torsdag den 21. februar
Kl. 10.30

Foredrag v/ Knud Haargaard
"Min tid i bagmandspolitiet"

Rundvisning på
Frederiksberg Slot

Torsdag den 28. februar
OBS! kl. 16.00

Mødested
ved Hovedindgangen
Roskildevej 28A,
2000 Frederiksberg

Pris inkl. frokost: kr. 150,00

Salg af billetter 
den 7. februar & 21. februar

Ansvarlig: Jytte Hatting
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Rundvisning i
Mærsk Tårnet

Torsdag den 14. marts
OBS! Kl. 16.45

Mødested:
Blegdamsvej 3B
2200 København N

Pris inkl. frokost: 150 kr.

Salg af billetter
den 21. februar & 7. marts

Ansvarlig: Nina Schlichter 

P&E Klubbens
ordinære generalforsamling

Torsdag den 4. april 
kl. 10.30

Mødested:
Kulturstationen Vanløse

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

rådighedsbeløbets forbrug
5. Behandling af indkomne 

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

Forslag der ønskes behandlet, 
skal skriftligt være formanden 
i hænde senest den 21. marts

Medlemsmøde på
Kulturstationen Vanløse

Torsdag den 21. marts
kl. 10.30

Råd & Ris

Besøg på
LAURITZ.COM

Torsdag den 11. april
kl. 10.30

Mødested: 
Dynamovej 11
2730 Herlev

Pris inkl. frokost: 75 kr.

Salg af billetter
den 21. marts & 4. april

Ansvarlig: Birgit Ahlquist

Klubbens 40 års
JUBILÆUMSFEST

Torsdag den 28. marts 
Tidspunkt oplyses senere på 
et medlemsmøde

Mødested:
Oplyses på medlemsmøde

Pris: 200 kr.

Salg af billetter
den 7. & 21. marts

Ansvarlig: Bestyrelsen

Medlemsmøde på
Kulturstationen Vanløse

Torsdag den 7. marts
OBS! Kl. 10.00

Foredrag om livskvalitet
v/ Michael Brautsch præst 
ved Frederiksberg Kirke
(Kendt fra udsendelsen
gift ved første blik)
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Medlemsmøde på
Kulturstationen Vanløse

Torsdag den 2. maj
kl. 10.30

Foredrag v/ Jørgen Oulund´s
møde med kannibaler

Rundvisning i
Den Sorte Diamant

Torsdag den 9. maj 
Kl. 11.00

Mødested:
Søren Kierkegaards Plads 1,
1221 København K

Pris inkl. frokost: 100 kr.

Salg af billetter
den 4. april & 2. maj

Ansvarlig: Laila Parbst

Klubbens store
"Ud i det blå" tur

Torsdag den 23. maj
Tidspunkt oplyses senere på 
et medlemsmøde

Mødested: 
Valby Station
Lyshøjgårdsvej

Pris inkl. frokost: 200 kr.

Salg af billetter
den 2. & 16. maj

Ansvarlig: Conny Remmer

Klubbens årlige 
udflugt til Bakken

Torsdag den 6. juni
kl. 12.00

Mødested: 
Klampenborg Station

Pris inkl. frokost:  100 kr. 

Salg af billetter 
den 2. & 16. maj

Ansvarlig: Conny Remmer

Medlemsmøde i
HK Hovedstaden

OBS! 
Svend Aukens Plads 
(rund mødesal)

Torsdag den 16. maj
kl. 10.30

Foredrag om
Nordisk Fjer Koncernen´s 
sammenbrud
v/ Anders Wejrup

Sejltur på
Bagsværd Sø

Torsdag den 25. april 
kl. 11.00

Mødested: 
Lyngby Station

Pris inkl. frokost: 175 kr.

Salg af billetter  
den 21. marts og 4. april

Ansvarlig: Jytte Hatting
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SENIORKLUBBEN
HK Handel Hovedstaden

Kære medlemmer
Her kommer programmet for det første halvår af 2019, 
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 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
 
Ellen 

Bestyrelsesmedlem
 
Tom 

Suppleant
 
Lis 

Suppleant
 
Irene 



37

HK Handel Hovedstaden

Torsdag den 21. februar
Kl. 10.45

Mødested: Grøndals Centret 
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Torsdag den 7. februar 
Kl. 10.00

Mødested: HK Hovedstaden
Rund mødesal

Tirsdag 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 noget til hals og mave.

Undgå Alzheimer

Foredrag ved Josée Linnemann  
”Kan vi undgå Alzheimer”

Handler primært om, hvad vi kan gøre 
for at undgå Alzheimer og demens.

Tag gerne en ledsager med.

Kegler

Nu er det igen muligt at spille kegler 
i Grøndals Centret, og det glæder os 
meget. Kom derfor og deltag.

Tilmelding 
På blanketten sidst i 
bladet senest den 19. december.

Tilmelding 
Skal ske ved medlemsmødet torsdag 
den 7. februar.

Pris: 125 kr. inkl. smørrebrød,  
2 genstande og kaffe.

Udetur i februar
I dag kan der købes billetter til  
kegler torsdag den 21. februar.

Pris: 125 kr. inkl. smørrebrød, 
2 genstande og kaffe.

I dag er det også sidste frist for 
tilmelding til generalforsamling ons-
dag den 13. marts, hvis du ønsker at 
deltage i spisningen.

Onsdag den 13. marts
Kl. 10.30

Mødested: HK Hovedstaden 
Rund mødesal

Generalforsamling

Dagsorden:
Velkomst
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Indkomne forslag
4. Valg af 
 a) Næstformand for 2 år
 b) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 c) 2 suppleanter for 1 år
5. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 

bestyrelsen i hænde senest onsdag 
den 6. 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 den 7. februar.

Udetur i marts
I dag kan der købes billetter til DR 
”Bag kulissen” mandag den 25. marts.

Pris: 125 kr. inkl. frokost og 1 genstand.

GODT NYTÅR TIL ALLE
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Mandag den 25. marts
Kl. 10.15

Mødested: DR Byen
Emil Holms Kanal 20
2300 København S

Mandag den 8. april
Kl. 10.00

Mødested: HK Hovedstaden 
Rund mødesal

DR ”Bag Kulissen”

Hvis du kunne tænke dig at få et 
større indblik i Danmarks største 
medievirksomhed, skal du selvfølge-
lig med på denne rundvisning.

Pigerne på Sprogø

Kom og hør om kvindehjemmet på 
Sprogø, og nogle af de triste skæb-
ner derfra.

Carsten Egø Nielsen kommer og 
fortæller os om begge dele.

Billetter 
Til denne tur kan købes ved general-
forsamlingen onsdag den  
13. marts.

Pris: 125 kr. inkl. frokost og 1 genstand.

Udetur i april
I dag kan der købes billetter til  
Politimuseet tirsdag den 30. april.

Pris: 125 kr. inkl. frokost.
Drikkevarer for egen regning.

I dag er det sidste frist for tilmelding 
til skovturen torsdag den 13. juni.

Tirsdag den 14. maj
Kl. 10.00

Mødested:  
Kulturstationen Vanløse 
Frode Jakobsens Plads 4
 2720 Vanløse

Om John Mogensen

John Mogensen er jo ”oppe i tiden”. 
Ivan Liljebæk kommer og fortæl-
ler om hans liv og karriere. Og ikke 
mindst vil han synge en masse af 
John Mogensens dejlige sange…  
og I må godt synge med.

Tirsdag den 30. april
Kl. 10.45

Mødested: Politimuseet
Fælledvej 20
2200 København N

Politimuseet

Dyk ned i politiets historie på en an-
derledes og spændende måde, når 
en pensioneret betjent fortæller om 
korpsets oprindelse i 1600-tallet og 
frem til vore dage.

Billetter
Til denne tur kan købes på med-
lemsmødet mandag den 8. april.

Pris: 125 kr. inkl. frokost.
Drikkevarer for egen regning.

Udetur i maj
I dag kan der købes billetter til Frede-
riksberg Have mandag den 27. maj.

Pris: 125 kr. inkl. frokost.
Drikkevarer for egen regning.

Skovtur
Hvis du har modtaget en bekræf-
telse på din tilmelding, kan du be-
tale for skovturen på mødet i dag.
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Mandag den 27. maj
Kl. 10.15

Mødested: 
Foran porten ind til 
Frederiksberg Have ved  
Frederiksberg Rundel

Torsdag den 13. juni
Kl. 09.45

Mødested: DGI-Byen
Tietgensgade/Ingerslevsgade

Frederiksberg Have

Vi besøger Frederiksberg Have, som 
blev omdannet fra barokhave til en 
romantisk landskabshave i begyn-
delsen af 1700-tallet. Kom og se de 
mange smukke bygninger, og hør om 
de gamle konger.

Rundvisning med guide

Skovtur

Nu er det tid til at nyde den danske 
sommer. Vi kører ud i det grønne, og 
kommer til et dejligt spisested. Vi har 
bestilt det kolde bord med lune retter. 

Der er indlagt en lille overraskelse 
efter frokost.

Inden vi igen vender næsen hjemad, 
skal vi nyde en kop kaffe med kage.

Billetter
Til denne tur kan købes på med-
lemsmødet tirsdag den 14. maj.

Pris: 125 kr. inkl. frokost.  
Drikkevarer for egen regning.
 

Tilmelding
på blanketten nedenfor senest 
mandag den 8. april.

Pris: 275 kr. Inkl. to genstande.

Kun for HK Handel Hovedstadens 
seniorer.

TILMELDINGSBLANKETTER KUN FOR HK HANDEL HOVEDSTADENS SENIORER

Fulde navne og cpr. nr.:

 

Adresse:

Postnr. og by: 

E-mail:

Telefon:
           

Fulde navne og cpr. nr.:

 

Adresse:

Postnr. og by: 

E-mail:

Telefon:
           

Fulde navne og cpr. nr.:

 

Adresse:

Postnr. og by: 

E-mail:

Telefon:
           

Skovtur, 
Mandag den 13. juni 
Tilmelding senest den 8. april

Generalforsamling,
Onsdag den 13. marts 
Tilmelding senest den 7. februar

Nytårskur, 
Tirsdag den 15. januar 
Tilmelding senest den 19. december

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


