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og 

Haandværkerforening
Stiftet 24. januar 1847

Kontaktpersoner :
Formand : Murermester Niels Frigast Rasmussen, tlf. 20246350
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

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

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

Ekstern revisor

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.

Netbilletter kan tidligst købes 30 dage før billetsalg i Vestergade. Netsalg lukkes dagen 
før billetsalg starter i Vestergade.

Med venlig hilsen Festudvalget.  



UDVALG FOR UDDANNELSENSFONDEN

Møbelhandler Ebbe Chr. Johansen

Direktør Per Brøndum Andersen

El instl. Michael 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

Ekstern revisor

SOM
M

ERUDFLUGT
Tirsdag den 4. juli 2017, kl. 09.00

Afgang P-plads ved Comwell Køge Strand

Køb billetten på https://kbhf.nemtilmeld.dk/1/ fra 1. juni 2017, eller på 
vores kontor Vestergade 38, Søndag den 25. juni 2017 klokken 10.00

Brug Kupon nr. 1 ved køb af billet

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

Vi skal besøge M/S Museet for 
Søfart i Helsingør, som er et 
landsdækkende museum, der 
behandler Danmarks søfart fra 
1400-tallet til i dag. 
Vi indleder med et foredrag om 
museets tilblivelse og dets ud-
stillinger. Derefter er der tid til på 
egen hånd at se museets 
udstilling. 

Bussen afgår fra museet kl. 13.00 og turen går herefter til Kolle-
kolle i Værløse, hvor vi ankommer ca. 13.45 og vil få serveret en 
frokostbuffet med en snaps + øl/vin og slutter med en kop kaf-
fe.  Kl. 17.00 afgår bussen mod Køge, og hjemkomst forventes 
at være ca. kl. 18.00.



Fredag den 18. august 2017, kl. 18.00-23.00
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 17.15 derud 
og hjem igen klokken 
23.00. Tilmelding til bus-
transport nødvendig ved 
billetkøb.

- Husk der er fællessang

- Der vil være lodtrækning 
på indgangsbilletten om 

  2 lodsedler til varelotteriet

Vær OBS. på at dørene 
ikke åbnes før 17.45 

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

Revelsben

Pølser

Oksefilet

Glaseret skinke

Hertil serveres:

Coleslaw, brød og flødekartofler.

Til Kaffen er der kagebord 
med 3 slags kager, 

Ælbekager med creme fraice, 
Chokoladekage med jordbær 

og 
Værtens helt særlige 

chokoladedrømmelage.

Køb billetten på https://kbhf.nemtilmeld.dk/1/ fra 30. juli 2017, eller på 
vores kontor Vestergade 38, Søndag den 30 juli mellem 10.00 og 11.00 

Brug Kupon nr. 2 ved køb af billet



Tirsdag den 19. september 2017, kl. 18.30
på Odd-Fellowgaarden Køge

Hvornår er verdens lykke-
ligste nation allergladest og 
hvorfor? Danskerne anno 
2017
 
Mød tidligere livsstilsekspert 
i Den 6. Sans og Underhold-
ningschef på TV 2 Gitte Mad-
sen i et provokerende, ram-
mende og humoristisk foredrag 
omkring hvad vi danskere 
samles om og hvorfor i dag. 
I en fragmenteret hverdag, 
hvor “trusler” mod den danske 
hygge lurer bag hver en over-
skrift, er jagten på fællesskab 
mere intens end nogensinde. 
Og tiden er knap, for forslagene til, og meningerne om, det 
perfekte liv står i kø for forme den hverdag, vi så gerne vil have 
til at hænge sammen. Hør hvorfor mænd dyrker ekstremsport 
mens kvinder uddanner sig til coaches og yoga trænere. Og 
hvorfor børn hellere vil fange Pokemons end lege fanger med 
hinanden.Få et bud på hvorfor vi har tid til timevis af fokus på 
sociale medier og foran TV’et, når vi ikke har haft tid til at have 

gæster siden jul. Som en af Danmarks 
første livsstilseksperter giver Gitte Mad-
sen giver et personligt bud på og indblik 
i den folkelige dagsorden anno NU – og 
åbner debatten om hvad der i virkelighe-
den gør os glade. Allesammen – på én 
gang.

DAM
EAFTEN

Menu:

 Lækker Tapas 
før foredraget

Kaffe og én lille kage

2 glas vin

Køb billetten på https://kbhf.nemtilmeld.dk/1/ fra 15. august 2017, eller på 
vores kontor Vestergade 38, Søndag den 10. september 2017 klokken 10.00

Brug Kupon nr. 3 ved køb af billet

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



Tirsdag den 24. oktober 2017, 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 

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 15. september 2017, eller 
på vores kontor Vestergade 38, Søndag den 15. oktober 2017 klokken 10-11

Brug Kupon nr. 4 ved køb af billet



Invitation til julefrokost
Tirsdag den 5. december 2017, kl. 13.00

Restauranten i Køge Golfklub

Der indbydes til julefrokost for 
foreningens medlemmer med 
ledsagere 

Vær opmærksom på at vi i år er 
hos Køge Golf Klub.

Arrangementet er som det ple-
jer, idet vi byder på den store 
julebuffet, der sædvanen tro er 
dækket op med alle julelæk-
kerierne.
Efter spisningen vil der være 
bankospil om gavekort til 
juleænderne, og der er 
lodtrækning om vare lotteri-
sedler.

Selvfølgelig skal vi synge 
julemelodier, men i år må vi 
forsøge os med at gøre det 
uden musikledsagelse fra Otto 
Laust, idet vi ikke har noget 
klaver i golfklubben.

Julemenu:

3 slags sild
 Røde, Hvide og Karry 
serveres ved bordet 

Fiskefillermed Remulade og Citron.

Tarteletter med Høns og lækkerier 
Serveres ved bordet

Lun Flæskesteg med surt
Lune frikedeller med rødkål

Gravad Laks med Rævesovs
Hjemmelavet sylte 

med rødbeder og sennep
Æbleflæsk med blødeløg

Glaseret skinke med grøntlangkål
Hjemmelavet rullepølse 

med løg og sky

Ostebord med frugter
Hjemmelavet Ris ala Mande 

med kirbærsauce
Mandelgave fra Restauranten 

(gavekort på 300 kr)

inkl.1 Øl og 1 Snaps

JULEFROKOST

Køb billetten på https://kbhf.nemtilmeld.dk/1/ fra 1. November 2017, eller 
på vores kontor Vestergade 38, Søndag den 26. november 2017 klokken 10-11

Brug Kupon nr. 5 ved køb af billet

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



Tirsdag den 17. april 2018, 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 15. marts 2018 
og senest den 15. april 2018 kl 12.00 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
Tilmeldning nødvendig af hensyn til bespisning

Køge KopiCenter A/S - 2017
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