HK Seniorer Helsingør

2
14

HK SENIORER HELSINGØR
Velkommen til HK seniorer Helsingørs program for 2.
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.

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.

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 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. 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

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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Sommerfest på terrassen

Torsdag den 8. august
kl. 12.00 i Svingelport 8A,
Helsingør.
For medlemmer med ledsager

Vi holder en hyggelig sammenkomst
i haven og på den smukke terrasse i
Svingelport 8A, hvor I føres hen til de
dejlige varme himmelstrøg i Sydeuropa – via nogle dejlige smagsoplevelser med god vin til.
Der vil være overraskelser under
sammenkomsten.

Kom og hør et spændende
foredrag om Jarl Gerners liv

Torsdag den 12. september
kl. 13.00 i Svingelport 8A,
Helsingør
For medlemmer med ledsager

Tirsdag den 24. september
kl. 9.58 med
Kystbanen fra Helsingør
(Vi sidder i bagerste vogn)
Medlemmer har fortrinsret til
dette arrangement. Ledsagere
noteres på venteliste
25 pladser – så først til mølle

Torsdag den 10. oktober
kl. 13.00 i Svingelport 8A,
Helsingør
For medlemmer med ledsager

Jarl har været igennem en hård barndom, hvor hans forældre blev skilt –
men en kærlig farmor lærte Jarl at se
problemer som udfordringer, der kan
vendes, så man får det bedste ud af
en situation – sæt ”kikkerten for det
positive øje og se det halvfyldte, frem
for det halvtomme, glas”, hvilket har
fulgt Jarl gennem livet - bl.a. gen-

Pris:
Medlemmer
Ledsager

110 kr.
160 kr.

Betales senest den 25. juli.
Tilmelding:
Senest den 25. juli.

nem sit virke som skoleinspektør på
Borupgårdskolen i Snekkersten.
Der serveres kaffe og kage.
Pris:
Medlemmer
Ledsager

Gratis
40 kr.

Betalte senest den 29. august.
Tilmelding:
Senest den 29. august.

Vesterbro-vandring
m/Poul Kragelund

Transport og drikkevarer for egen
regning.

Turen starter på Hovedbanegården
(under uret), hvor vi hører om dens
historie. Derefter starter Vesterbro-vandringen, der begynder i Istedgade og vi får mange festlige historier
undervejs gennem Vesterbro.
Turen slutter i Toves baggård ”Barndommens Gade” – hvor vi spiser i det
150 år gamle, lokale spisested ”Klubben” v/Tove Ditlevsens Mindehave,
Enghavevej 4.

Pris:
Medlemmer
Ledsager

Kom og hør en spændende
fortælling om Louisiana og omegn

Denne dag fejrer vi HK seniorer
Helsingør 38 års fødselsdag med
kaffe og lagkage.

Bent Skov Larsen fortæller om Louisianas historie fra dengang området
var en del af Humlebæk havns areal,
senere ejet af Alexander Brun fra
herregården Krogerup og Busky de
Neergaard. I 1956 overtaget af direktør Knud W Jensen, der åbnede sit
kunstmuseum 14. august 1958.

120 kr.
170 kr.

Betales senest den 10. september.
Tilmelding:
Senest den 10. september.

Pris:
Medlemmer
Ledsager

gratis
40 kr.

Betales senest den 26. september.
Tilmelding:
Senest den 26. september.
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Besøg på Regensen

Tirsdag den 22. oktober
kl. 9.58 med Kystbanen fra
Helsingør til Nørreport st.
(Vi sidder i forreste vogn)
Medlemmer har fortrinsret til
dette arrangement. Ledsagere
noteres på venteliste
30 pladser – så først til mølle

Besøg på Regensen, St. Kannikestræde
2, København. Rundvisning kl. 11:00
Vi får en rundvisning på Regensen, der
tager ca. 60 minutter. På turen vil vi
komme til at høre om Regensens historie, arkitektur og ikke mindst de mange
”skøre” traditioner, der stadig holdes i
hævd på Regensen. På turen rundt om
kollegiet vises regensgården med frk.
Lind, den gamle kirkefløj, fægtekælderen, den gamle viceprovstebolig og
Regensens bibliotek.

kl. 13.00 i Svingelport 8A,
Helsingør
For medlemmer med ledsager

På flere opfordringer har vi igen banko
i Svingelport 2 gange om året.
Man får 3 bankoplader og vi spiller
4 spil samt 2 ekstra spil. Øl og vand
serveres under spillet og der sluttes af
med kaffe og æbleskiver.
Ekstra plader kan købes for 10 kr. Ved
pladen fuld er der sidegevinster. Ved
lodtrækning på pladen fuld er der ”trøstepræmie”. Der bliver også afholdt et
amerikansk lotteri med gode præmier.

Troels Kløvedals ”Frihedens værksted”- M/S Museet for Søfart

Torsdag den 21. november,
kl. 12.45 mødes vi ved
M/S Museet for Søfart, Ny
Kronborgvej 1, Helsingør
Medlemmer har fortrinsret til
dette arrangement. Ledsagere
noteres på venteliste
30 pladser – så først til mølle

Pris:
Medlemmer
Ledsager

90 kr.
140 kr.

Betaling senest den 8. oktober.
Tilmelding:
Senest den 8. oktober.

Bemærk der er en del trapper.

Banko light 2. halvår 2019

Torsdag den 14. november

Efterfølgende varm frokostret på Det
Lille Apotek, der ligger lige i nærheden.
Transport og drikkevarer for egen
regning.

Udstillingen sætter fokus på livet og
rejserne med Nordkaperen – tæt på
og i pagt med naturen. Man kan bl.a.
opleve klip fra rejserne med Nordkaperen og ikke mindst en lang række
af Troels Kløvedals private ejendele.
Udstillingen er lavet i samarbejde
med Troels Kløvedal og Naturhistorisk
Museum i Aarhus.
Vi får en guidet rundvisning og slutter
af med kaffe og kage i Cafeen.

Pris:
Medlemmer
Ledsager
Betales senest den 31. oktober.
Tilmelding:
Senest den 31. oktober.

Pris:
Medlemmer
110 kr.
(uden årskort til museet)
Ledsager
160 kr.
(uden årskort til museet)
Medlemmer
70 kr.
(med årskort til museet)
Ledsager
120 kr.
(i følgeskab med årskortholder)
Betales senest den 7. november.
Tilmelding:
Senest den 7. november.

50 kr.
80 kr.
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Julefrokost 2019

Tirsdag den 3. december
kl. 12.00 i Helsingør
Golfklubs restaurant,
Gl. Hellebækvej 73, Helsingør

Vi mødes igen i år i Helsingør Golf Klub
hyggelige restaurant, hvor vi får serveret en rigtig dejlig julefrokost med 1 øl
eller vand samt snaps og kaffe m.v.
Der er traditionen tro mandelgave og
lodtrækning om præmier på ”indgangsbilletten”.

Pris:
Medlemmer
Ledsager

225 kr.
325 kr.

Betaling senest den 19. november.
Tilmelding:
Senest den 19. november.

Yderligere drikkevarer for egen regning.

For medlemmer med ledsager
Banko – 1. halvår 2020
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.
Ekstra plader kan købes for 10 kr.

Torsdag den 9. januar
kl. 11.00 i Svingelport 8A,
Helsingør
For medlemmer med ledsager

Pris:
Medlemmer
Ledsager

60 kr.
90 kr.

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

Ved pladen fuld er der sidegevinster.
Ved lodtrækning på pladen fuld er
der ”trøstpræmie”. Der bliver også
afholdt et amerikansk lotteri med
gode præmier.

Aktiviteter – 2. halvår 2019

Dato i 2019

Emne

Sted

08. august

Sommerfest

Svingelport 8 A, Helsingør

12. september

Jarl Gerner

Svingelport 8 A, Helsingør

24. september

Vesterbro byvandring

København

10. oktober

Louisianas historie

Svingelport 8 A, Helsingør

22. oktober

Regensen

København

14. november

Banko light

Svingelport 8 A, Helsingør

21. november

Troels Kløvedal – M/S Museet for søfart

Helsingør

03. december

Julefrokost

Helsingør Golfklub

09. januar

Banko

Svingelport 8 A, Helsingør

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

