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HK SENIORER HELSINGØR
Velkommen til HK seniorer Helsingørs program for
2. halvår 2022. 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). 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.

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 dig til
arrangementerne.

HELSINGØR

Til nogle arrangementer kan der være begrænset antal deltagere, derfor vil medlemmerne have fortrinsret.
Ledsagere noteres på venteliste. Se under de enkelte
arrangementer.
Betaling:
Betaling skal ske senest 14 dage før til konto 5357
0378239 i Arbejdernes Landsbank. Husk at opgive dato
for arrangement samt dit telefonnummer. Hvis det
ikke er muligt, at betale via bank, kan betaling ske på et
arrangement før.
For at lette Aktivitetsudvalgets arbejde med betaling anmodes om, at medlemmerne i videst mulig udstrækning
indbetaler via BANK.
Afbud:
Ved afbud senere end 12 dage før refunderes det indbetalte beløb ikke. Der kan være begrænset antal deltagere
på nogle arrangementer, så husk først til mølle.
Ret til nødvendige ændringer i programmet forbeholdes.

Programmet er med forbehold for de pålagte restriktioner, der er eller måtte komme, som kan bevirke, at
aktiviteterne ikke kan gennemføres eller gennemføres med et mindre antal deltagere – også i Svingelport.
I så fald vil der blive givet direkte besked til de tilmeldte via SMS eller e-mail.

Formand

Kasserer

Udvalgsmedlem

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

Lennart Rasmussen
anneochlennart@gmail.com

Ingelise Nielsen
ingebertil@gmail.com

Næstformand

Udvalgsmedlem

Suppleant

Jonna Rodemann
jonnarodemann@mail.dk

Birgitte Haugaard
bhd3060@hotmail.com

Ebbe Gyrming
ebbe.gyrming@gmail.com
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Revysangens genklang
Kom til nogle hyggelige timer, hvor
vi bliver underholdt af en duo, som
synger viser af bl.a. Liva Weel, Lulu
Ziegler, Marguerite Viby og helt op
til vores tid. Der fortælles anekdoter
om de enkelte viser. Der serveres en
let anretning med vin, øl og vand.
Torsdag den 11. august
kl. 11.00

Pris:
Medlemmer
Ledsager

130 kr.
170 kr.

Tilmelding og betaling:
Senest den 28. juli.
For medlemmer med ledsager.

Mødested:
Svingelport 8 A, Helsingør

Hvem ved hvad?
Som noget helt nyt arrangeres en
quiz i almen viden. Ikke den enkeltes viden, men vores samlede viden.
Mottoet er ”er vi flere ved vi mere”.

Torsdag den 8. september
kl. 11.00
Mødested:
Svingelport 8 A, Helsingør

Vi deler deltagerne op i grupper og
udleverer en række spørgsmål på
papir. Så har grupperne den aftalte
tid til at finde svar på så mange af
spørgsmålene som muligt.
Vinderne vil være den gruppe, der
har flest rigtige svar. Der vil være
præmier med lidt ”mundgodt” til
gruppen med de fleste rigtige svar.
Aktivitetsudvalget vil være ”dommerpanel”.

Når vinderne er fundet, vil der være
en lettere servering ved bordene.
Pris:
MedlemmerGratis
Ledsager
40 kr.
Tilmelding og betaling:
Senest den 25. august.
For medlemmer med ledsager.

Byvandring i Dan Turèlls fodspor

Tirsdag den 20. september
Mødested:
Vi mødes kl. 10.45
Reventlowsgade 7 ved
Hovedbanegårdens bagindgang
(overfor Istedgade).

Denne gang skal vi sammen med
Poul Kragelund i Onkel Dannys
fodspor. Under vejs opsøger vi de
steder, han så malende har
beskrevet i sine stemningsmættede
tekster. Vi hører om hans liv i
miljøet og får en række smagsprøver
på hans letløbende poesi. Og helt i
digterens ånd nyder vi undervejs (for
egen regning) en genstand på et af
hans stamværthuse. Rundvisningen
slutter, hvor Dan Turèll boede de sidste 15 år af sit liv. Vi får serveret en
let frokost på hans stamværtshus,
der ligger lige i nærheden.

Pris:
Medlemmer
160 kr.
Ledsager
210 kr.
Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding og betaling:
Senest den 9. september.
Medlemmer har fortrinsret til dette
arrangement. Ledsagere noteres på
venteliste.
25 pladser – så først til mølle.
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Helsingørs historie
Bent Skou fortæller historien fra
Flynderborg over Erik af Pommern
indførelse af Øresundstold til Skibsværftet og Kulturværftet.
Torsdag den 13. oktober
Kl. 13.00

Denne dag fejrer vi også vores
41 års fødselsdag med kaffe
og lagkage.

Pris:
MedlemmerGratis
Ledsager
40 kr.
Tilmelding og betaling:
Senest den 29. september.
For medlemmer med ledsager.

Mødested:
Svingelport 8 A, Helsingør

Dronningens Smykkeskrin

Onsdag den 19. oktober
Mødested:
Vi mødes kl. 10.45 ved indgangen til museet Amalienborg
Slotsplads, Chr. VIII’s Palæ,
1257 København K.

Vi skal til Amalienborg, hvor man
markerer Hendes Majestæt Dronningens 50-års regensjubilæum.
Udstillingen præsenterer for første
gang nogensinde over 200 kendte
og mindre kendte smykker fra Dronningens smykkesamling.

Pris:
Medlemmer
160 kr.
Ledsager
210 kr.
Drikkevarer for egen regning.

Hvert smykke i udstillingen bærer
en historie og refererer til en eller
flere private eller officielle begivenheder i Dronningens 50-årige
regeringsperiode.

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

Tilmelding og betaling:
Senest den 5. oktober.

25 pladser – så først til mølle.

Vi går rundt på egen hånd i museet.
Derefter finder vi et godt sted i nærheden, hvor vi spiser frokost.

Banko Light
Så tager vi igen en omgang hyggelig
banko, hvor I får 3 bankoplader og vi
spiller 4 spil samt 2 ekstra spil. Der
serveres kaffe og æbleskiver.
Ved pladen fuld er der sidegevinster.
Ved lodtrækning på pladen fuld er
der ”trøstepræmie”.
Torsdag den 10. november
Kl. 13.00
Mødested:
Svingelport 8 A, Helsingør

Der bliver også afholdt et amerikansk lotteri med gode præmier.

Pris:
Medlemmer
Ledsager

70 kr.
110 kr.

Tilmelding og betaling:
Senest den 28. oktober.
For medlemmer med ledsager.
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Julefrokost

Tirsdag den 29. november
kl. 12.00
Mødested:
Skydeselskabet, Stengade 46,
Helsingør

Vi gentager succesen fra 2021 og
holder julefrokost i Skydeselskabets
hyggelige restaurant, hvor vi får serveret en rigtig dejlig julefrokost med
1 øl eller vand samt snaps og kaffe
og chokolade.

Pris:
Medlemmer
Ledsager

Der er traditionen tro mandelgave,
konkurrence og lodtrækning om
gode præmier på ”indgangsbilletten”.

For medlemmer med ledsager.

250 kr.
350 kr.

Tilmelding og betaling:
Senest den 18. november.

Yderligere drikkevarer for egen
regning.

Banko 2023

Torsdag den 12. januar 2023
kl. 11.00
Mødested:
Svingelport 8A, Helsingør

Traditionen tro starter vi året med
bankospil med gode præmier. Man
får 3 bankoplader. Der spilles 6 spil
og 2 ekstraspil. Der sluttes med en
let anretning med en øl eller vand.
Ved pladen fuld er der sidegevinster.
Ved lodtrækning på pladen fuld er
der ”trøstpræmie”. Der bliver også
afholdt et amerikansk lotteri med
gode præmier.

Pris:
Medlemmer
Ledsager

80 kr.
120 kr.

Tilmelding og betaling:
Senest den 29. december
For medlemmer med ledsager

Aktiviteter – 2. halvår 2022

Dato i 2022 / 2023

Emne

Sted

11. august

Revysangens genklang

Svingelport 8A, Helsingør

8. september

Hvem ved Hvad

Svingelport 8A, Helsingør

20. september

I Dan Turèlls fodspor

København

13. oktober

Helsingørs historie

Svingelport 8A, Helsingør

19. oktober

Dronningens Smykkeskrin

København

10. november

Banko Light

Svingelport 8A, Helsingør

29. november

Julefrokost Skydeselskabet

Stengade 46, Helsingør

12. januar 2023

Banko

Svingelport 8A, Helsingør

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

