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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 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.

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.

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 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.

HELSINGØR

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.
Formand

Kasserer

Udvalgsmedlem

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

Lennart Rasmussen
anneochlennart@gmail.com

Ebbe Gyrming
ebbe.gyrming@gmail.com

Næstformand

Udvalgsmedlem

Suppleant

Jonna Rodemann
jonnarodemann@mail.dk

Birgitte Haugaard
bhd3060@hotmail.com

Ingelise Nielsen
ingebertil@gmail.com
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Nytårs Bankospil 2020

Torsdag den 9. januar
Kl. 11.00 i Svingelport 8A,
Helsingør.

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. Ekstra plader kan købes for 10 kr.
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

60 kr.
90 kr.

Betales senest den 27. december
Tilmelding:
Senest den 27.december 2019.

For medlemmer med ledsager

Indkaldelse til årsmøde 2020

Torsdag den 13. februar
Kl. 11.00 i Svingelport 8A,
Helsingør
Denne dag er der kun adgang
for medlemmer

Indkaldelse til årsmødet offentliggøres hermed i dette program i henhold
til Aktivitetsudvalgets retningslinjer.
Dagsorden og regnskab fra Aktivitetsudvalget fremlægges på årsmødet.
Indkomne forslag skal være Aktivitetsudvalget (formanden) i hænde
senest 8 dage før årsmødets afholdelse.

Efter årsmødet serveres et let traktement med drikkevarer. Og denne dag
er det gratis.
Tilmelding:
Til spisningen er nødvendig af
hensyn til indkøb af traktement og
senest den 31. januar.

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

Kom og hør byrådspolitiker
Michael Mathiesen

Torsdag den 12. marts
Kl. 13.00 i Svingelport 8A,
Helsingør.
For medlemmer med ledsager

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 forskellige aktiviteter, er medvirkende til, at
kulturen blomster i kommunen.

Der serveres kaffe med brød
Pris:
Medlemmer
Ledsager

Gratis
40 kr.

Betales senest den 27. februar.
Tilmelding:
Senest den 27. februar.

HK Seniorer Helsingør

4
16

Diakonissestiftelsen på Frederiksberg

Tirsdag den 17. marts
Kl. 9.18 med Kystbanen fra
Helsingør. (Vi sidder i bagerstevogn)
Medlemmer har fortrinsret til
dette arrangement. Ledsagere
noteres på venteliste.
25 pladser – så først til mølle.

En rundvisning på Diakonissestiftelsen 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 alterbrødsbageriet. 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
Ledsager

110 kr.
160 kr.

Betales senest den 3. marts.
Tilmelding:
Senest den 3. marts.

Guidet rundvisning
på Helsingør Kirkegård

Torsdag den 16. april
Kl. 11.00 Vi mødes ved P-pladsen mellem Kapellet og
Kirkegårdens kontor. Adresse:
Møllebakken/Gurrevej.
Medlemmer har fortrinsret
til dette arrangement. Ledsagere noteres på venteliste.
25 pladser – så først til mølle

Kirkegårdens historie går helt tilbage
til 1500-tallet og man har bestræbt
sig på at tage vare på bevaringsværdige 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.

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

100 kr.
130 kr.

Betaling senest den 2. april.
Solidt fodtøj anbefales til rundvisningen.

Tilmelding:
Senest den 2. april

Efter rundvisningen spiser vi frokost

Forårstur til museet Rungstedlund

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.

Karen Blixen var en eventyrer, en
stærk kvinde med en særlig skæbnetro. Oplev hele hendes historie
fra tabet af faderen Wilhelm Dinesen, over hendes tid i Afrika til det
internationale gennembrud med Syv
fantastiske fortællinger, når en af
Karen Blixen museets alvidende omvisere 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
Ledsager
Betales senest den 28. april.
Tilmelding:
Senest den 28. april.

160 kr.
210 kr.
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Tirsdag den 9. juni

Sommerudflugt til Sverige

Kl. 09.00 med bus fra Helsingør Station ved vandsiden.
Forventet hjemkomst ved 17tiden.

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 imponerende slotshave.

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

Efter rundvisningen spiser vi frokost i
klosteret.

Betales senest den 26. maj.

HUSK pas/ kørekort eller
legitimation med billede.
For medlemmer med ledsager.

Pris:
Medlemmer
Ledsager

Tilmelding:
Senest den 26. maj.

49 pladser så først til mølle.

Aktiviteter – 1. halvår 2020

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

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

275 kr.
350 kr.

