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Haandværkerforening
Stiftet 24. januar 1847

Kontaktpersoner:
Formand

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

Aktivitetsudvalget: 
Søren Madsen, tlf. 20 46 72 41
e-mail: aktivitetkbhf@gmail.com

www.køgebhf.dk
e-mail: koegebhf@gmail.com
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Kære Medlemmer
Velkommen til sæsonen 2022/2023

Efter et par år med en række aflysninger af vores tiltænkte 
arrangementer på grund af coronapandemien lykkedes det 
endelig at afvikle vores 175 års jubilæumsfest i marts i år. 
Endvidere kunne vi afholde vores generalforsamling, som ”vi 
plejer”  i april måned. Vi håber at kunne forsætte denne trend 
i den kommende sæson.

Gennem de senere år har vi set større udsving i interessen 
for vore sædvanlige arrangementer. Vi har derfor i år udvalgt 
de mest populære og ændret lidt i tidspunkterne for afhol-
delsen af disse, så også vore arbejdende medlemmer har 
mulighed for at deltage. 

Eventuelle ændringer i programmet vil kunne forekomme.

Tilmelding og betaling via internettet

Billetter til foreningens arrangementer købes over internettet via 
portalen NemTilmeld, såfremt du oplever problemer med dette, 
kontakt da aktivitetsudvalget på e-mail: aktivitetkbhf@gmail.com, 
Søren Madsen, telefon 20 46 72 41 eller Niels Rasmussen, telefon 
20 24 63 50. 

https://kbhf.nemtilmeld.dk 

Brug evt. link fra hjemmesiden www.køgebhf.dk 

På NemTilmeld følger du blot vejledningen på skærmen. 

Salg af billetter lukkes ca. en uge før afholdelse af arrangementet. 

Husk derfor intet billetsalg i Vestergade.
Udvalget planlægger arrangementer for medlemmerne.

Vi ser frem til jeres deltagelse.
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Bestyrelse og udvalg m.m. pr. maj 2022
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FORMAND
Murermester 

Niels Frigast Rasmussen

BESTYRELSEN
Murermester 

Niels Frigast Rasmussen
El install. Michael Jensen

Stats.aut. revisor Søren Windahl
Direktør Per Brøndum Andersen

VVS install. Thomas Thyge
Salgsdirektør Søren Madsen

Bankdirektør 
Flemming Christensen

SUPPLEANTER
Advokat Birgit Thrusholm
Kioskejer Tim Agertoug

UDVALG FOR EJENDOMME
Stats.aut. revisor Søren Windahl

VVS install. Thomas Thyge
Direktør Per Brøndum Andersen

El install. Michael Jensen

UDVALG FOR 
UDDANNELSESFONDEN

Direktør Per Brøndum Andersen
VVS install. Thomas Thyge

AKTIVITETSUDVALGET
Salgsdirektør Søren Madsen

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

Kasserer
Bankdirektør 

Flemming Christensen

Ekstern revisor
Statsaut. revisor 

Rasmus Dehn Larsen 
Addere-Revision
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Fiskebuffet:
Igen i 2022 bydes medlemmerne på restaurant Arkens helt 
store fiskebuffet, der simpelthen indeholder alt, hvad der 

lever under vandoverfladen (næsten). 

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

Køb billet på https://kbhf.nemtilmeld.dk 

Husk kun for medlemmer

Der udleveres 4 drinksbilletter ved indgangen. 
Disse kan anvendes til øl, vand, vin og irsk kaffe.

Alternativ menu er:
Lækker Steak, der skal bestilles særskilt.

Vi afholder også quiz med flotte præmier 
til alle ved det vindende bord.
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Tirsdag den 6. december 2022 kl. 17.00
Odd-Fellowgaarden 
Jernbanegade 10, Køge

Pris for medlemmer kr. 325,-
Pris for ledsager kr. 375,-

Max antal deltagere 130 personer.
Køb billet på https://kbhf.nemtilmeld.dk 

Der indbydes til julefrokost for foreningens medlemmer med 
ledsager. Vi byder på en overdådig julebuffet, der forhåbent-
lig behager alle. Efter frokosten vil der være bankospil med 
flotte præmier, og mon ikke aktivitetsudvalget tager et par 

snapseviser med.

For medlemmer 

med ledsager

Julebuffet:
Kryddermodnede sild i dild creme fraiche, karry-marinerede 
sild med æbler og mango, stegt fiskefilet med citron og grov 
remoulade, varmrøget laks med krydderurter, gravad laks 
med dildsennep, ferskvandsrejer med citron & urtemayo, 
tarteletter med høns i asparges, sylte med sennep og rød-
beder, faringlaseret juleskinke med grønkål, gammeldags 
æbleflæsk, andebryst, råmarineret rødkål med tranebær, 
lun leverpostej med bacon og champignon, ribbensteg og 

medister med klassisk rødkål.
Dejlige oste fra Europa med druer & kiks.

Ris a l’amande med kirsebærsauce 
samt masser af hjemmebagt brød.

 På bordet serveres en snaps og en stor øl. 
Efter buffeten serveres kaffe.

3 drinksbilletter udleveres ekstra ved indgangen.

Onsdag den 14. september 2022 kl. 18.30
Restaurant Arken 
Køge Lystbådehavn Bemærk 

tidspunktet
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Foredrag

Simi Jan
Foreningen vil gerne byde velkommen til medlem-

mer med ledsager til en aften, hvor vi skal høre 
Simi Jan’s foredrag: 

”Da Taliban tog magten, 
en barsk beretning fra frontlinjen”. 

Før foredraget er foreningen vært for en mindre 
middag med lidt drikkelse.

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 17.30
Venue Køge, Ved Stadion 4,1. 

(indgang bag tribunen)

Pris for medlemmer kr. 300,-
Pris for ledsager kr. 350,-

Max antal deltagere 150 personer.
Køb billet på https://kbhf.nemtilmeld.dk 
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Simi Jan 
Journalist, forfatter, ordstyrer 

og foredragsholder.

International korrespondent for 
TV 2 Nyhederne siden 2006.

Middag serveres kl. 17.30 
med dertil hørende drikkelse.

Der udleveres 3 drinkskuponer 
til vin/øl/vand. 

Under foredraget (kl. 18.30-20.30 med pause) 
serveres kaffe og lidt sødt.

Bemærk 

tidspunktet

For medlemmer 

med ledsager
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3 Tirsdag den 25. april 2023 kl. 18.00
Odd-Fellowgaarden 
Jernbanegade 10, Køge

Medlemmer, der ønsker både at deltage i vores generalfor-
samling og spisning denne aften, skal huske, at tilmelding 

skal foretages på https://kbhf.nemtilmeld.dk.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til bespisning.

Det er gratis at deltage.

Menu:
Under generalforsamlingen serveres øl og vand. Efter gene-
ralforsamlingen serveres smørrebrød og et stykke med ost. 

Alle medlemmer kan deltage, dog kan max.130 personer 
deltage i den efterfølgende spisning. 

Her er deltagelse efter ”først til mølle-princippet”.

Ordinær generalforsamling

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

HUSK, når du køber lodder i Varelotteriet, 
så støtter du også lokale initiativer.

Bemærk 

tidspunktet.

Kun for 

medlemmer


