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Haandværkerforening
Stiftet 24. januar 1847

Kontaktpersoner :
Formand : Murermester Niels Frigast Rasmussen, tlf. 56657946
Formand for festudvalget : Kioskejer Max Jensen, tlf. 22501847

www.køgebhf.dk - Email koegebhf@gmail.com
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FORMAND

Murermester Niels Frigast Rasmussen

BESTYRELSEN

Murermester Niels Frigast Rasmussen

El instl. Michael Jensen

Møbelhandler Ebbe Chr. Johansen

Statsaut. revisor Søren Windahl

Direktør Per Brøndum Andersen

Kioskejer Max Jensen

Bankdirektør Flemming Christensen

SUPPLANTER

Virksomheds Konsulent. Jesper Delin

Under Direktør Klaus Jensen

UDVALG FOR ALEXANDRASTIFTELSEN

Statsaut. revisor Søren Windahl

Kioskejer Max Jensen

Direktør Per Brøndum Andersen

El instl. Michael Jensen

UDVALG FOR UDDANNELSENSFONDEN

Møbelhandler Ebbe Chr. Johansen

Direktør Per Brøndum Andersen

El instl. Michael Jensen

UDVALG FOR 2. APRIL

Murermester Niels Frigast Rasmussen

Bankdirektør Flemming Christensen

Undredirektør Klaus Jensen

FESTUDVALGET

Kioskejer Max Jensen

Direktør Per Brøndum Andersen

El instl. Michael Jensen

Virksomheds Konsulent. Jesper Delin

Kasserer

Bankdirektør Flemming Christensen

Intern  revision

Bankfuldmægtig Kurt Frederiksen

Bankdirektør Freddy Madsen

Statsaut. Revisor

Statsaut. revisor Niels Olin Andersen

SOM
M

ERUDFLUGT

Bestyrelse pr. marts 2015

                                 Tilmelding og betaling via internettet.

Det er nu muligt, at købe billetter til foreningens arrangementer over internettet via 
portalen Nem Tilmeld. https://kbhf.nemtilmeld.dk/1/

Brug link fra hjemmesiden www.køgebhf.dk om tilmelding elektronisk.
På Nem Tilmeld følger du blot beskrivelsen, som fremkommer på skærmen.

Hvert medlem kan som hidtil alene købe højst 2 billetter, dvs. til dig selv og ægtefælle/
samboende. Såfremt man ønsker at sidde sammen med andre medlemmer må 

billetterne købes på vort kontor i Vestergade, Alexandrastiftelsen.  
Billetter kan tidligst købes 30 dage før billetsalg i Vestergade. Netsalg lukkes dagen 

før billetsalg starter i Vestergade.

Med venlig hilsen Festudvalget.  

Tirsdag den 5. juli 2016, kl. 08.30

Afgang P-plads ved Comwell Køge Strand

Køb billetten på https://kbhf.nemtilmeld.dk/1/ fra 21. maj 2016, eller på 
vores kontor Vestergade 38, Søndag den 19. juni 2015 klokken 10.00

Brug Kupon nr. 1 ved køb af billet

Pris pr. person kr. 300,-
Max. antal deltagere 200

Vær opmærksom på at vi starter en halv time tidligere end vi 
plejer. Det skyldes at vi skal syd over og vi derfor skal køre lidt 
længere. Ligeledes vil det være sådan, at vi er lidt længere om 
at komme hjem igen, nok en time senere end vi plejer. Det kan 
godt blive en lang dag, men den er fyldt til bristepunktet med 
oplevelser. Når vi flytter busserne, vil Mogens Nielson forsøge 
at hoppe ombord og fortælle lidt om egnen hvor vi kører. 

Vi skal besøge Krenkerup Bryggeri, med tilhørende smag-
sprøve, og vi får en rundvisning om hvordan man arbejder på 
et microbryggeri. Første rundvisning starter kl. 10.00 medens et 
andet hold nyder smagsprøve.
OBS Der er IKKE adgang hverken godset eller parken.

Vi skal også besøge Knuthenlund,  
en oplevelse i økologi. Her guides 
vi rundt af godsejer Susanne Hov-
mand-Simonsen, og efterfølgende 
er der smagsprøver fra en buffet i 
teltet i haven. I gårdbutikken findes 
et bredt udvalg af delikatesser 
også den berømte danske kirse-

bærvin fra Frederiksdal Nord for Nakskov. Hvert par vil blive 
forsynet med et kilo af godsets økologiske hvedemel til at tage 
med hjem, så man kan forsøge sig ud i bagekunsten. 
Når sulten virkelig melder sig slutter vi i Bangs Have i Maribo 
med at der serveres lidt frokost for os, sammen med en øl og 
en snaps.



Fredag den 19. august 2016, kl. 17.30-23.00
KØGE GOLFKLUB

OBS i år er det en fredag.

Succesen fortsætter. 
   

Vi skal igen i år være i 
restauranten hos Køge 
Golfklub Gl. Hastrupvej 
12. Hvis det er besværligt 
at komme til golfklubben 
vil der køre bus fra Køge 
torv klokken 16.45 derud 
og hjem igen klokken 
22.45. Tilmelding til bus-
transport nødvendig ved 
billetkøb.

- Husk der er fællessang

- Der vil være lodtrækning 
på indgangsbilletten om 

  2 lodsedler til varelotteriet

Der kan ikke reserveres 
pladser denne aften. 
Kom i god tid, hvis I 

ønsker at sidde sammen. 

Pris pr. person kr. 300.-
Max. antal deltagere 120 

Tirsdag den 20. september 2016, kl. 18.30
på Odd-Fellowgaarden Køge

Slip humoren løs.
 
Sådan betegner Søs Egelind sit foredrag, og mon ikke hun 
ved noget om humor og positivt livssyn. Hun formår at formidle 
budskabet på en måde der både fremkalder latter og efter-
tænksomhed.

Strees-barometeret falder så det 
bliver sjovere i hverdagen og man 
kan også se det skæve i en given 
situation. Kan man selv bestemme 
om livet skal være Sjovt?

Gu kan man så !!!!
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Menu:
Varmrøget Laks 

med urtedressing

Fra Grill buffet
Barbecue spareribs

Grillpølser
Okseculotte

Unghanebryst.

Forskellige salater, coleslaw 
og små bagte kartofler med sesam.

Mazarin med chokolade 
og bær coulis

Kaffe fra buffet

Hertil kan vælges 4 x 0,4 l øl 
eller 4 glas vin

Køb billetten på https://kbhf.nemtilmeld.dk/1/ fra 2. juli 2016, eller på vores 
kontor Vestergade 38, Søndag den 31 juli mellem 10.00 og 11.00 

Brug Kupon nr. 2 ved køb af billet

Menu:

 Lækker Tapas 
før foredraget

Kaffe og én lille kage

2 glas vin

Køb billetten på https://kbhf.nemtilmeld.dk/1/ fra 13. august 2016, eller på 
vores kontor Vestergade 38, Søndag den 11. september 2016 klokken 10.00

Brug Kupon nr. 3 ved køb af billet

Pris pr. person kr. 300.- 
Max. antal deltagere 125 



Invitation til julefrokost
Tirsdag den 6. december 2016, kl. 13.00

på Odd-Fellowgården Køge

For foreningens medlemmer 
med ledsager. Der serveres det 
store juletagselvbord med alle 
julelækkerierne.  Sild og brød 
står på bordene.

Der afholdes bankospil 
om 10 gavekort 

Der er lodtrækning  på billet-
ten om en gavekurv til værdi kr. 
500,- og 2 lodsedler til varelot-
teriet 

Vi synger julesange  og fhv. 
musikskoleleder Otto Laust 
Hansen.akkompagnere.

Julemenu:

Gammeldags-modnede
 røde, hvide sild og karrysalat.

Fiskefilet og Tarteletter

Varmrøget og gravad laks 
samt Sylte

Juleskinke, æbleflæsk, 
Frikadeller, Lun leverpostej, 
Julepølse og ribbensteg.

Dejlige Oste og 
Ris a´lamande.

Kaffe

Til menuen serveres en 
juleøl og en snaps pr person. 

JULEFROKOST
Tirsdag den 25. oktober 2016, kl. 18.30   

på Odd-Fellowgården Køge

Sædvanen tro vil der også 
være vores, efterhånden
sindsoprivende bankospil 
og quiz.
 
Der vil være en and på
højkant i gættekonkurrence 
til bedste bord

Er der flere, der har lige
mange rigtige svar, 
vil der være lodtrækning.

Kom i god tid.  
Der er ikke reserverede 

pladser denne aften.

Pris pr. person kr. 300.-
Max. antal deltagere 120 
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MENU:

Stegte ål og stuvede kartofler 
(friturestegte.)

Islagkage med chokolade 
og brændt marenge

Kaffe

1 øl pr. person 
og 1 halv flaske snaps pr. bord.

Alternativt engelsk bøf

Køb billetten på https://kbhf.nemtilmeld.dk/1/ fra 18. september 2016, eller 
på vores kontor Vestergade 38, Søndag den 16. oktober 2016 klokken 10-11

Brug Kupon nr. 4 ved køb af billet

Køb billetten på https://kbhf.nemtilmeld.dk/1/ fra 29. oktober 2016, eller på 
vores kontor Vestergade 38, Søndag den 27. november 2016 klokken 10-11

Brug Kupon nr. 5 ved køb af billet

Pris pr. person kr. 300.-
Max. antal deltagere 120



Tirsdag den 18. april 2017, kl. 19.00
Generalforsamling

på Odd-Fellowgården Køge
Husk at sætte kryds i kalenderen.

Ønsker I at deltage i generalforsamlingen og spisningen 
denne aften, så husk at indsende kupon nr. 6 af hensyn til 

bestilling af mad.
Der vil blive serveret 2 stk. luksus smørrebrød samt 

1 stk. ostemad hertil 1 øl samt 1 snaps, og kaffe
efter generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen serveres øl/vand.

Kupon nr. 6 indsendes tidligst den 1. april 2017 
og senest den 18. april 2017 til:

Kioskejer
Max Jensen

Liljevej 3
4600 Køge

Mailadr. liljevej3@gmail.com 
Kan også bruges til tilmelding.

Med venlig hilsen
Festudvalget

Formand Niels Frigast Rasmussen
Kioskejer Max Jensen

Husk også elektronisk tilmeldling

Køge KopiCenter A/S - 2016
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