HK SENIORER HELSINGØR
Velkommen til HK seniorer Helsingørs program for 2. halvår 2018.
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 udvalgsmedlem Birgitte Haugaard på e-mail
bhd3060@hotmail.com. Ved mail skriv venligst dit telefonnummer og postnummer eller på
mobiltelefon 2221 9025 (helst i dagtimerne). Eller evt. til Jonna Rodemann på e-mail
jonnarodemann@mail.dk eller mobiltelefon 2288 9033.
Birgitte Haugaard bekræfter tilmeldingen.

Betaling:

Betaling skal ske enten på et arrangement før eller indsættes senest 14 dage før på
konto 5357 0378239 i Arbejdernes Landsbank, Helsingør afdeling. Husk at påføre navn og til
hvilket arrangement, der indbetales til samt dit telefonnummer.

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 aktivitetsudvalget m.v. findes.
Via hjemmesiden kan du nemt og hurtigt tilmelde dig til arrangementer.

Formand
Jytte Büron
Næstformand
Jonna Rodemann
Kasserer
Lennart Rasmussen
Udvalgsmedlem Birgitte Haugaard
Udvalgsmedlem Ebbe Gyrming
Suppleant
Ingelise Nielsen
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Torsdag den 9. august til Hillerød, kl 15.30
Tog med LilleNord fra Helsingør og
Gribskovbanen fra Gilleleje kører hver ½ time.
For medlemmer med ledsager

Hyggelig sejltur på slotssøen
med ”Den Lille Færge”.
Vi mødes på Torvet i Hillerød ved ”færgelejet” kl. 15.30.
Inden sejlturen drikker vi kaffe med kage på Cafe Vivaldi.
Sejlturen er kl. 17.15 og tager 1 time – undervejs får vi
fortalt
lidt om slottet, slotshaven m.v. Der er en overraskelse,
når vi
sejler. Derefter er det på egen hånd.
Transport for egen regning.
Pris:

Medlemmer kr. 75.
Ledsager kr. 110.

Betaling senest den 26. juli.
26 pladser – så først til mølle
Tilmelding:
Torsdag den 13. september, kl. 13.00
Svingelport 8 A, Helsingør
For medlemmer med ledsager

Senest den 26. juli.

Elvis Presley - livemusik
Kom og hør Helsingørs egen Elvis Presley alias
Flemming Lind, som fortolker Elvis Presley sange helt
forrygende. Han optræder mere i udlandet end hjemme.
Flemming Lind har udgivet flere CD’er med sine Elvisshows. I august 2017 udgav han en minde-cd i
anledning af 40 året for Elvis’s død.
Når han er i Danmark, tager han bl.a. rundt på
plejecentre og underholder. Sandwich og Elvis drink Cola el.lign.
Pris:

Medlemmer gratis.
Ledsager kr. 40.

Betaling senest den 30. august.
Tilmelding:

Tirsdag den 25. september 2018, kl. 09.38
med Kystbanen fra Helsingør st. (Vi sidder i
bagerste vogn) til Nørreport st. og videre til Valby
St.
For medlemmer med ledsager

Senest den 30 august.

Olsen Bandens 50-års
jubilæumsudstilling
I 2018 åbnede en særudstilling om banden hos Nordisk
Film i Valby. Her kan man se flere end 100 rekvisitter,
herunder Egons kupplaner, Bennys hat og gule sokker
samt originale manuskripter og billeder fra optagelserne.
Det foregår i det studie, hvor filmene i sin tid blev til.
Vi får en rundvisning på ca. 1 ¼ time, hvorefter vi spiser
på Cafe Avanti.
Transport og drikkevarer for egen regning.
Pris:

Medlemmer kr. 200.
Ledsager kr. 250.

Betaling senest den 13. september.
Tilmelding:
30 pladser – så først til mølle
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Senest den 13. september.

Torsdag den 11. oktober, kl. 13.00
i Svingelport 8 A, Helsingør
For medlemmer med ledsager

Tina Jørgensen ”Kroejer”
Kom og hør Tina Jørgensen, på udebane fortælle om
dele af sit liv, både før og efter hun blev ”Kroejer”.
Mange medlemmer kender Tina fra vore besøg på
Borgerkroen, når vi har haft arrangementer i Helsingør.
Vi serverer kaffe med lagkage for at fejre 37 års dagen
for klubbens stiftelse.

Pris:

Medlemmer gratis.
Ledsager kr. 40

Betaling senest den 27. september.
Tilmelding:

Tirsdag den 23. oktober 2018, kl. 09.38 med
kystbanen fra Helsingør st. (vi sidder i forreste
vogn) til Østerport st. og videre med bus A1 til
Christiansborg Slot.
For medlemmer og ledsager.

Senest den 27. september.

Thorvaldsens Museum
Museet åbnede i 1848 og er den første offentlige
museumsbygning i Danmark og er bygget til formålet.
Museet rummer billedhugger Bertel Thorvaldsens
skulpturer, tegninger og relieffer. Rummer også
Thorvaldsens private store malerisamling og genstande.
Vi får en rundvisning som varer 1 time. Bagefter spiser vi
frokost på Skindbuksen, som ligger i gåafstand.
Transport og drikkevarer for egen regning.
Pris:

Medlemmer kr. 120
Ledsagere 160 kr.

Betaling senest 9. oktober.
Tilmelding:

Senest den 9. oktober.

25 pladser - så først til mølle.

Torsdag den 8. november, kl. 13.00
i Svingelport 8 A, Helsingør
For medlemmer og ledsager.

Foredrag om Storm P.
Lis Frederiksen holder et spændende foredrag om
malere, tegneren, skuespilleren og forfatteren Storm P,
som var et hyperaktivt, morsomt, velmenende og
hjertevarmt menneske, der bevarede sit barnesind hele
livet igennem. Næsten overalt hos Storm P er der tale
om en sympati med det, der fremkalder smilet, altså
hverken hån eller satire……
Kaffe og kage.
Pris:

Medlemmer gratis.
Ledsager kr.40.

Betaling senest den 27. oktober.
Tilmelding:
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Senest den 27. oktober.

Tirsdag den 4. december, kl. 12.00
Helsingør Golfklub, Gl. Hellebækvej 73,
Helsingør
For medlemmer og ledsager.

Julefrokost 2018
Vi mødes i Helsingør Golf Klub hyggelige restaurant,
hvor vi får serveret en rigtig dejlig julefrokost med 1 øl
eller vand samt snaps og kaffe. Der er traditionen tro
mandelgave og lodtrækning om præmier på
”indgangsbilletten”.
Yderligere drikkevarer for egen regning.
Pris:

Medlemmer kr. 225.
Ledsager kr. 325.

Betaling senest den 20. november.
Tilmelding:

Torsdag den 10. januar 2019, kl. 11.00 i
Svingelport 8 A, Helsingør
For medlemmer med ledsager

Senest den 20. november.

Nytårs Banko 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”.
Pris:

Medlemmer kr. 60.
Ledsager kr. 90.

Betales senest 29. december.
Tilmelding:

09. august
13. september
25. september
11. oktober
23. oktober
08. november
04. december
10. januar

Tilmelding senest den 29. december.

Sejltur på Slotssøen
Hillerød
Elvis Presley livemusik
Svingelport 8 A
Olsen Banden 50 års jubilæum Tog til Valby
Tina Jørgensen fra Borgerkroen Svingelport 8 A
Thorvaldsens museum
Tog til København
Storm P. foredrag
Svingelport 8 A
Julefrokost 2018
Helsingør Golf klub
Nytårs bankospil 2018
Svingelport 8 A

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