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Køge Borger- 
og 

Haandværkerforening
Stiftet 24. januar 1847

Kontaktpersoner
Formand

Niels Frigast Rasmussen, tlf. 20 24 63 50
e-mail: murer.nielsras@mail.dk

Festudvalget 
Max Jensen, tlf. 22 50 18 47

e-mail: kima.liljevej@gmail.com
www.køgebhf.dk

e-mail: koegebhf@gmail.com



side  2

Bestyrelse og udvalg m.m. pr. marts 2021
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FORMAND
Murermester 

Niels Frigast Rasmussen

BESTYRELSEN
Murermester 

Niels Frigast Rasmussen
El install. Michael Jensen

VVS install. Thomas Thyge
Stats.aut. revisor Søren Windahl
Direktør Per Brøndum Andersen

Kioskejer Max Jensen
Bankdirektør 

Flemming Christensen

SUPPLEANTER
Salgsdirektør Søren Madsen

Advokat Birgit Thrusholm

UDVALG FOR EJENDOMME
Stats.aut. revisor Søren Windahl

Kioskejer Max Jensen
Direktør Per Brøndum Andersen

El install. Michael Jensen

UDDANNELSENSFONDEN
Direktør Per Brøndum Andersen

VVS install. Thomas Thyge

FESTUDVALGET
Kioskejer Max Jensen

Direktør Per Brøndum Andersen
El install. Michael Jensen
Advokat Birgit Thrusholm

Alexandrastiftelsen
Stats.aut. revisor Søren Windahl

Kioskejer Max Jensen
Direktør Per Brøndum Andersen

El install. Michael Jensen 

Å-grunden
Direktør Per Brøndum Andersen
Murermester Niels F. Rasmussen
Stats.aut. revisor Søren Windahl

Kasserer
Bankdirektør 

Flemming Christensen

Ekstern revisor
Statsaut. revisor 

Rasmus Dehn Larsen 
Addere-Revision
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Kære Medlemmer
Velkommen til sæsonen 2021/2022.

Året, vi netop har forladt, var ikke noget at skrive hjem om. Det 
ene arrangement efter det andet måtte aflyses. Det var vores leve-
randører (restauranter og andre) meget kede af, men det kunne jo 
ikke være anderledes.

Det er også med en hvis usikkerhed, at vi præsenterer dette nye 
program for 2021/2022. Vi kan kun bande og sende covid-19 ad 
he……… til. For vi trænger til at se hinanden. Pas på Jer selv indtil 
vi ses.

Tilmeldinger:
Til Jer kære medlemmer, så skal I have tak for, at I har taget in-
ternettet og nemtilmeld til Jer i en sådan grad, som det har været 
tilfældet. Det har gjort det nemmere at administrere og sende med-
delelser om både aflysninger og tilbagebetaling af forudbetalinger 
retur til Jer. Tilmeldinger foretages på: 

https://kbhf.nemtilmeld.dk
Derfor er det besluttet, at der i fremtiden ikke vil være åbent for 
billetsalg i Vestergade. Er man ikke dus med internettet, kan man 
måske få hjælp af børn eller børnebørn til at blive tilmeldt. Alterna-
tivt kan man den næstsidste weekend før arrangementet aflevere 
en kuvert med tilmeldingseddel og kontantbetaling i Max Jensens 
postkasse på Liljevej 3, Køge, og hører man herefter intet, er man 
automatisk tilmeldt.

Husk derfor intet billetsalg i Vestergade

Festudvalget laver arrangementer for medlemmerne.
Vi ser frem til Jeres deltagelse.
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Festudvalget vil især bede Jer om at bemærke et særligt 
arrangement den 22. januar 2022. Se inde i bladet.

Læg også mærke til at der i programmet er et arrangement, 
der kun er for medlemmer.
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1 Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 24. august 2021, kl. 19.00

på Teaterbygningen Køge

Husk at sætte kryds i kalenderen.

Under generalforsamlingen serveres øl/vand.

Efter generalforsamlingen er foreningnen vært ved et 
par stykker smørrebrød og selvfølgelig også lidt 

flydende til ganen. 

Ønsker I at deltage i generalforsamlingen og 
spisningen denne aften, så husk tilmelding på: 

https://kbhf.nemtilmeld.dk

Mød op og gør din 
indflydelse gældende.

 

Med venlig hilsen
Niels Frigast Rasmussen

Formand
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Fiskebuffet 
på 

Restaurant Arken, Køge Lystbådehavn
Onsdag den 15. september 2021 kl. 18.30

Igen i 2021 byder foreningen medlemmerne på restaurant 
Arkens helt ekstraordinære, store fiskebuffet. 

Vi forundres hvert år, når vi ser det udbud, der er af fisk, 
og ærgrer os over, at vores maver slet ikke kan rumme alle 

de forskellige retter, som vi bliver præsenteret for. 

Men så må vi bare nøjes med det, som vi virkelig kan lide.

Pris pr. person kr. 350,-
Max antal deltagere 120 personer.

Billetsalg på https://kbhf.nemtilmeld.dk 

Husk kun for medlemmer

Der udleveres 5 drinksbilletter ved indgangen. 
Disse kan anvendes til øl, vand, vin og irsk kaffe.

Alternativ menu er:
Lækker Steak, der skal bestilles særskilt.
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Susse Wold
Foreningen vil gerne byde velkommen til medlemmer med 
ledsager til en aften på hotel Comwell Køge Strand, hvor vi 

skal indtage en god middag, og efterfølgende vil 
Susse Wold underholde deltagerne med lidt anekdoter 

fra sit liv og arbejde.

Menu: 
Velkomstdrik

Røget laks • sennepsmayo • 
rødbede crudités • rugbrød • karse

Stegt kylling • blomkål • 
crudités • hasselnød • hønseblanquette

Citron fromage • crumble • marengs • lakrids

Tirsdag den 5. oktober 2021, klokken 18.30
Hotel Comwell Køge Strand

Pris pr. person kr. 350,-
Max antal deltagere 150 personer.

Billetsalg på https://kbhf.nemtilmeld.dk 
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Medlemsaften 
i 

Braunsteinhuset, Køge Havn
xxxdag den xx. november 2021 kl. 19.00
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Pris pr. person kr. 100,-
Max antal deltagere 95 personer.

Billetsalg på https://kbhf.nemtilmeld.dk 

Husk kun for medlemmer

 Håndboldspilleren 
Lars Jørgensen 

kommer og fortæller anekdoter om sit liv i dansk håndbold.

Foreningen forsøger sig med et foredrag. Det er noget vi ikke 
har forsøgt før i foreningen, men vi synes det fortjener en 
chance. Efter foredraget er foreningen vært ved en pizza og 
helt sikkert også lidt flydende ganevæske, qua det sted vi 
afholder arrangementet.

Måske er håndbold noget 
for dig, er det det? 

Så er her lagt op til at få et
indblik i damelandsholdets 

assistent træners oplevelser.

U D G Å R



side  8

JU
LE

FR
O

K
O

ST

Tirsdag den 7. december 2021, klokken 13.00
Hotel Niels Juel

Pris pr. person kr. 350,-
Max antal deltagere 120 personer.

Billetsalg på https://kbhf.nemtilmeld.dk 

Menu:
Tre slags sild, krabbesalat, stegte sild, fiskefilet med hjem-

merørt remoulade, gravad laks med rævesauce, æg og rejer, 
rejer, kalvesylte med peberrodscreme og tyttebær, andebryst i 
appelsinsirup og rødkål, hønsesalat med bacon, julemedister 
med grønlangkål, glaseret skinke, tarteletter med skaldyr og 

asparges, flæskesteg med hjemmelavet rødkål, marcipanrou-
lade med chokolade og nødder, dansk brieost med druer og 

frugtsalat, ris a’lamande med kirsebærsauce. 
Kaffe og te på buffeten.

På bordet serveres en snaps og en øl og 3 drinksbilletter. 

Deltag i vores traditionsrige julefrokost, 
med hvad der hører til ganen i december måned. 

Vi indbyder også til vores sindsoprivende banko-
spil med de flotte gevinster, og mon ikke der 

ligeledes er lidt underholdning.

                 Mød op og kom i julestemning.

For medlemmer og ledsager
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Festudvalget forsøger at kigge i krystalkuglen.

Samfundsudviklingen gør, at vi igen beder om 
Jeres mailadresse.

Det er meget nødvendigt - for 
datakommunikation er nutiden.

Vi forsøger at skaffe mailadresser på alle 
medlemmer, således at vi i fremtiden

kan kommunikere hurtigt og 
effektivt med alle.

Send os derfor jeres mailadresse, så I fremover 
kan modtage nyheder fra foreningen.

Foreningens mailadresse er:

koegebhf@gmail.com

Har I ikke nogen mailadresse, kan foreningen måske 
få lov at sende post til et barn eller 

barnebarns mailadresse.

Vi vil opfordre alle til, at vi får Jeres 
mailadresser i vores system, 

da det fremover vil hjælpe os meget.

Obs Mailadresser
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Foreningsjubilæum
175 år med 

Køge Borger- og Haandværkerforening
Hotel Comwell, Køge 

Lørdag den 22. januar 2022 klokken 18.30 

175

Foreningen har sat alle sejl til og lagt kræfter i at 
indbyde foreningens medlemmer med ledsager, til at 

være med til at fejre vores 175 års jubilæum på 
hotel Comwell i Køge.

Vi kan afsløre, at entertainer, sanger og skuespiller 
Annette Heick 

har sagt ja til at være konferencier hele aftenen, og hun 
medbringer sit eget orkester og hyggepianist. 

Lur mig om hun ikke også selv underholder lidt undervejs, 
og hun har lovet at skrive en sang til os.

Dresscode: Festtøj

fortsættes næste side

Foto: Ditte Capion
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Hotel Comwell har tilbudt os en 4-retters lækker menu 
med tilhørende vine ad libitum.

Menu: 
Velkomstdrik

Dyrekølle • æble • svampecreme • grønkål
Rimmet kammusling • selleri • peberrodsfløde • dildolie

Oksefilet • kejserhatte • persillerod 
karamelliseret løgpuré • kalveglace

Parfait • havtorn • saltet karamel • kokos • sponge cake
Natmad

Pris for medlem kr. 175,-
Pris for ledsager kr. 350,-

Max antal deltagere 350 personer.
Billetsalg på https://kbhf.nemtilmeld.dk 

Aftenen igennem holder baren åbent og tilbyder ud over øl, vand 
og vin, også tre drinks gin/tonic, rom/cola og isbjørn, 

efter eget ønske, så sig bare skååååål.

Orkesteret er samtidig back op for aftenens sanger 

   

Bobo Moreno 

der optræder 2 gange 45 minut-
ter, så der skal holdes godt fast 

i damerne, når han crooner 
på nogle af de gammelkendte 

melodier, som vi husker dem fra 
teenage årene. 

Lad os så bare få danset!

Reserver dagen allerede nu, det bliver et brag af en fest.

Foto: Liselotte Rosell
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2 Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 26. april 2022, kl. 19.00

på Teaterbygningen Køge

Husk at sætte kryds i kalenderen.

Under generalforsamlingen serveres øl/vand.

Efter generalforsamlingen er foreningnen vært ved et 
par stykker smørrebrød og selvfølgelig også lidt 

flydende til ganen.

Ønsker I at deltage i generalforsamlingen og 
spisningen denne aften, så husk tilmelding på: 

https://kbhf.nemtilmeld.dk

Mød op og gør din indflydelse gældende.
 

Med venlig hilsen
Niels Frigast Rasmussen

Formand


