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Nye programmer og frivillige
medarbejdere på H-N-R
Radioen har fået 2 nye medarbejdere som sender live radio
Birgit Søgaard
Studievært
Birgit er en erfaren dame på radiofronten og nu er turen kommet l Hvidovre. Hun startede på
Amagerlands Lokalradio som aﬂøser for 10 år siden.
Der spillede hun blandet musik og e"er lidt d blev hun fast studievært, hvor hun spillede 3 mers
Countrymusik i 3 år.
Birgit har ald været meget interesseret i musik. Af den grund har hun gået meget l koncerter. Musiksmagen er meget blandet, lige fra Il Divo, Kandis og Countrymusik.
Dog går hun mest op i Countrymusik, og det bringer hende l diverse fesvaller hvert år.
Hun er vært på følgende program: ”Søndagshygge”

&

Herdis Klintholt
Studievært

Herdis' første rigge møde med musikken var da hun, som ung, købte sin første 78er plade. Det var med
Ole Neumann (Lille Per) og singlen: "Hej for dig".
Hendes første radiojob var som frivillig i 2010 og hun kom hurgt l at kunne lide tanken om at lave
lokalradio. Hun er bosat på Nørrebro og om sommeren hygger hun sig i sin kolonihave på Amager.
Derudover laver hun en del frivilligt arbejde for ældresagen.
Hun er vært på følgende program: ”Musikmaskinen”
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HNR’s sendeplan:
Tirsdage:

17:00 - 00:00

KB Møde / Nyt og Gammelt

Fredage:

10:00 - 11:00

Fiskers Pladebar. v/Chrisan Fisker

11:00 - 12:00

Jukeboxen v/Lars Ry@er

12:00 - 14:00

Den Gamle. v/Torben Jensen

14:00 - 21:00

Nyt og Gammelt.

21:00 - 23:00

Tweak. v/Johnny Fredsgaard & Michael Hansen

23:00 - 09:00

Nyt og Gammelt.

09:00 - 11:00

Aktuelt i Hvidovre. v/Nørregren el. Schreiber

11:00 - 12:00

Ugens Kunstner. v/Keld Fischer

12:00 - 13:00

Swing i æteren. v/Jørgen Frank

13:00 - 14:00

Ska@ekisten. v/Kathy Hesselbjerggaard

14:00 - 18:00

Musikmaskinen. v/Herdis Klintholt

18:00 - 09:00

Et bedre liv. v/Hans & Brita Ekberg

09:00 - 10:00

Cafe Danmark. v/ Daniel B Jørgensen

10:00 - 12:00

Send en hilsen. v/Nørregren el. Schreiber

12:00 - 15:00

Søndagshygge. v/Birgit Søgaard

15:00 -

Nyt og Gammelt.

Lørdage:

Søndage:

******************************************************

Husk lodtrækning d. 1 søndag. i mdr.
NÆSTE MEDLEMSBLAD UDKOMMER
MARTS 2018.
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Formanden har ordet:
E"er en sommer med meget blandet vejr hele sommeren, er
det nu igen blevet e"erår, hvor vi kan glæde os over at mødes
l bankospil i de hyggelige lokaler på Risbjerggård.
Se nærmere under arrangementer og bemærk venligst at vi
stadig mødes torsdag i stedet for mandag.
Sommerturen l Stege var velbesøgt og vi havde en dejlig dag,
hvor vejrguderne lsmilede os med tørvejr.
Vi vil forsøge at lave et lignende arrangement igen l sommer.
Jeg skal også erindre om generalforsamlingen mandag den 12.
februar 2018. Se indkaldelse andet sted i bladet
Den øvrige bestyrelse og jeg siger jer alle tak for den gode opbakning l vore arrangementer i 2017. En stor tak l Hvidovre
Pensionist Forenings Bestyrelse og deres medlemmer for det
gode samarbejde.
Med håbet om et godt og lykkebringende 2018 l alle.
P. B. V.
Rita Nielsen.
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Arrangementer:
Tilmelding 4l arr. er anført under det enkelte arrangement.
Herunder kan du læse, hvad der er af
planlagte arrangementer - slut 2017/forår 2018.
Lørdag d. 9. Dec.

Julebanko.
Risbjerggaard, Hvidovrevej 241 kl. 14:00
(Dørene åbnes kl. 12.30)

Søndag d.17. Dec.

Julestue med Gløgg og Æbleskriver.
Risbjerggaard, Hvidovrevej 241 kl. 14:00

Torsdag d. 11. jan.

Banko.
Risbjerggård Hvidovrevej 241 kl.19.00
(Dørene åbnes kl.17.30)

Torsdag d.8.feb.

Banko.
Risbjerggård Hvidovrevej 241 kl.19.00
(Dørene åbnes kl.17.30)

Mandag 12. feb.

Generalforsamling.
Risbjerggaard, Hvidovrevej 241 kl. 19:00

Torsdag d.8.marts

Banko.
Risbjerggård Hvidovrevej 241 kl.19.00
(Dørene åbnes kl.17.30)
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Indkaldelse 4l Generalforsamling:
Mandag d. 12 feb. 2017 kl. 19:00
(Dørene åbnes kl. 18:30)

Risbjerggaard, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre.
Dagsorden i følge vedtægter:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af stemmetæller
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Indkommende forslag
6. Konngent fastsæ@else.
7. Valg l bestyrelse.
- Valg af Suppleanter
8. Valg af Revisor samt Revisor Suppleant.
9. Eventuelt. (Bemærk at intet kan vedtages)
Husk: Alle forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 22. januar 2018.
Send forslag l:
HNR’s Venner - Hvidovre Enghavevej 2c - 2650 Hvidovre.
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Husk !! Årets Julestue:
Søndag den 17. December kl. 14:00
Risbjerggaard, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre.

Hvidovre PensionisMorening og HNR’s Venner byder på Gløgg og
æbleskiver samt overraskelser.
Den årlige tradion er, at vi år e"er år samles og ønsker hinanden en
glædelig jul - og dét laves der ikke om på.
Igen i år bydes der på et GRATIS mini-julebankospil med gevinster, der
hører julen l. Der vil naturligvis være øl - vin og vand at købe.
Vi glæder os l at se dig l en hyggelig e"ermiddag i julens tegn.
Med stor julehilsen,
Bestyrelsen.
*******************************************************
HUSK LODTRÆKNING DEN 1. SØNDAG I HVER MÅNED
DIREKTE PÅ HNR 95,2 FM - mellem kl. 10:00 - 12:00.

Tidspunktet for aOentning af gevinst bliver
oplyst i radioen samdig med trækningen
Hvis man er forhindret i at aOente sin gevinst på det oplyste dspunkt
er man velkommen l at ringe på det - i radioen - oplyste nummer.
*******************************************************
Sådan betaler du konngent via NetBank.
Bankoverførsel: Regnr.: 1551 Konto: 8669686
Giro overførselskort Art 01 - Konto: 8669686
(Husk at angive medlemsnummer i beskedfeltet)
Eller betal gerne l Julestuen i December 2017.
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Bestyrelsen ønsker alle
en rigg glædelig jul samt
et godt og lykkebringende nytår.

Vi takker alle medlemmer for
de mange gode oplevelser i 2017.

Vi ses i 2018.

På bestyrelsens vegne:

Rita Nielsen
Formand.
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