16. juli 2020

Nyhedsbrev august 2020.
Bestyrelsen har den 25. juni været samlet til bestyrelsesmøde. Det første efter Corona nedlukningen. Bestyrelsen har i perioden afholdt 3 telefonmøder.
Som tidligere meddelt, blev vores generalforsamling flyttet til den 16. september
2020. Med dette brev er der vedlagt en indbydelse, vi glæder os til at se jer.
Generalforsamlingen vil blive afholdt efter de fra sundhedsministeriets udsendte
retningslinier.
Vore rejseaktiviteter blev begge aflyst, på grund af de ændrede rejseregler.
Bestyrelsen er blevet kontaktet af Nilles rejser om vi var interesseret i at forsøge
rejsen til Dourofloden i 2021. Perioden bliver 21. august 2021 til 28. august 2021.
Når vi ved mere meddeler vi dette på vor hjemmeside og i nyhedsbrevet. Bestyrelsen har sagt ja til at arbejde videre med dette.
Bestyrelsen ønsker vore medlemmer og deres familie en god sommer. Selvom det
i skrivende stund mere ligner et efterår.
På gensyn til vore kommende arrangementer, som bestyrelsen og aktivitetsudvalgene tilbyder.
Vi ses
Ole Jensen

Formand Ole Jensen, Aalborg tlf. 98113881 email: x15843@tdc.dk
Kasserer Karin Mikkelsen, Tranbjerg tlf. 86291629 email: seniorklubtdc@gmail.com
Seniorklubbens hjemmeside: www.seniorklubbentdcjylland.dk

Aktivitetsudvalg vest.
Der arrangeres udflugt til Hedegårdens Vingård den 18. august 2020.
Vi kører mod Aarhus, hvor vi får morgenkaffe i bussen. Vi mødes med vores guide på Dokk1,
her er der mulighed for toiletbesøg.
Herefter skal vi på en spændende tur til Aarhus Ø, det nye kvarter på havnefronten med boligområder, uddannelser, byhaver, strandbar med videre. Herfra går turen videre til Aarhus havn,
med industrien, kajen for krydstogtsskibe og terminalen for vandflyveren mellem Aarhus og
København. Sluttelig kører vi op til Aarhus domkirke hvor vi får fortællingen om kirken og et
kik indenfor.
Vi kører til Egå Marina hvor vi skal nyde en to retters menu, vikingegryde med kartoffelmos
og tilbehør, dessert citronfromage.
Klokken 14.00 kører vi til Hedegårdens Vingård hvor vinbonden Simon byder os velkommen
og starter med en velkomstdrink, efterfulgt af rundvisning i vinmarken.
I arrangementet er der også historien om vinfremstilling i vineriet ved Ønologen, hvor der
fremstilles rød – hvidvin, rose, portvin og champagne og meget mere. Vi slutter med Kellermesteren i gildestuen med prøvesmagning af lidt af hvert fra vinkælderen. Dertil lidt pølser og
brød.
Turen går hjemad klokken 16.45.
Alt dette for blot 250.00 kroner pr person.
Køreplan:
• Holstebro p.plads ved Støberigården klokken 07.45
• Herning Møllegade klokken 08.30
• Ankomst til Dokk1 klokken 10.00 hvor vi møder guiden
• Ankomst Egå marina klokken 12.30 afgang klokken 14.00
• Ankomst til Hedegårdens Vingård klokken 14.15, afgang klokken 16.45
• Hjemkomst Herning klokken 18.30. Holstebro klokken 19.15
Tilmelding sker til:
Asger Knudsen telefon 30311677, Connie Ehmsen telefon 20406615
Harry Virkelyst telefon 96268344, Hanne Nielsen telefon 97403390
Sidste frist for tilmelding den 9. august.
Venlig hilsen
Aktivitetsudvalg vest

Aktivitetsudvalg Østjylland.
Hermed info om forventede arrangementer fra 1. august til 1. oktober 2020, såfremt der er faldet ro på Coronaen. Hvis der IKKE er faldet ro på pandemien kan vi ikke garantere at arrangementerne afholdes. Når I ringer for at tilmelde jer, vil I få at vide om arrangementet gennemføres eller er aflyst.
Fredag den 11. september klokken 14.00 kommer en ”gammel” kending fra tidligere, foredragsholder Jørgen Skammerits og underholder med et foredrag om humor i sygeplejen.
Tilmelding fra den 18. august 2020 fra klokken 09.00 til Grethe Bundgård på telefon
86142848.
Torsdag den 15. oktober 2020 kører vi til Gjerrild kro for at få de årlige stegte ål eller wienerschnitzel. Vi starter fra Viby torv klokken 10.00.
Tilmelding fra 1. september 2020 klokken 09.00 til Grethe Bundgård på telefon 86142848.
husk at meddele om du/I ønsker ål eller wienerschnitzel.
Åleturen koster 200.00 kr. pr. Person som indbetales til Bent Grølsted på reg.nr. 3642 konto
nr. 3642124927.
Vi anbefaler at I følger hjemmesiden www.seniorklubbentdcjylland.dk kig under arrangementer. Her vil der være oplysninger omkring eventuelle aflysninger af planlagte arrangementer,
eller der er en rulletekst på forsiden.
Aktivitetsudvalg Østjylland.
Randers – Djurs.
Onsdag den 2. september klokken 10.00, sensommertur til lille Vildmose centret. Busafgang
klokken 10.00 fra p. Plads ved Randers FC træningsbaner, Viborgvej 92, 8920 Randers NV.
Ved ankomst til vildmosecentret besøger vi først museet. Derefter er der frokost i Cafe Soldug.
Efter frokost er der guidet bustur ud i Vildmosen, hvor man kan opleve en fantastisk natur og
et rigt dyreliv. Inden hjemturen slutter vi af med kaffe i Cafe Soldug.
Deltagergebyr 175 kroner.
Tilmelding senest den 24. august på telefon 86431551 eller e-mail joa@kabelmail.dk
Onsdag den 7. oktober klokken 10.00 mødelokalet Klostergade 4. Besøg af Randers Amtsavis. Vi starter med kaffe og hyggeligt samvær. Efterfølgende vil Chefredaktør Axel Præstemark fra Randers Amtsavis fortælle historien om, og driften af et moderne bladhus, såvel
skrevne som digitale medier.
Onsdag den 4. november klokken 10.00. Mødelokalet Klostergade bankospil. Vi starter med
kaffe og hyggeligt samvær. Efterfølgende afholder vi vores store årlige bankospil.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling på hotel Pejsegården i Brædstrup.
Medlemmerne indbydes til generalforsamling den 16. september 2020, på hotel Pejsegården i
Brædstrup. I lighed med tidligere år er der mulighed for at tage en ledsager med. Der serveres
morgenkaffe med en lille en til ganen fra klokken 10.15.
Generalforsamlingen starter klokken 11.00. Her deler vi os i 2 grupper, medlemmerne går til
generalforsamling. Ledsagerne samles i et andet lokale hvor der er underholdning i form af
sang og musik. Efter generalforsamlingen samles vi til spisning med vin og kaffe. Underholdningen klarer duoen Offenbach.
I lighed vil der være bustransport fra følgende steder:
Østjydske distrikt
Nordjydske distrikt
Hjørring A-Z: 07.15
Aarhus Viby torv: 09.00
Skanderborg banegården: 09.20
Brønderslev banegården: 07.40
Bouet, Kvickly: 08.00
Silkeborg Jydsk arena: 09.20
Viborg Tinghallen: 09.00
Aalborg Th Boss gade: 07.45
Randers FC træningsbaner, Viborgvej 92: 08.15 Th Saursvej pendlerpladsen: 07.55
Haverslev cirkle k: 08.35
Hadsten banegården: 08.35
Horsens frakørsel 56a: 09.40
Sydjydke distrikt
Vestjydske distrikt
Esbjerg Sædding centret: 07.15
Skive trafikterminal: 07.10
Vejen afk. 68 Mac Donald: 07.55
Holstebro Støberigården: 08.00
Kolding rutebilstationen: 08.15
Herning Møllegade: 08.50
Fredericia banegården vest: 08.45
Vejle Borgvold: 09.15
Busserne returnerer klokken 17.00
Ønsker du en ledsager med til arrangementet koster dette 200.00 kr. Ved tilmelding af ledsager skal man indbetale 200.00 kr. til konto reg nr. 3642 konto nr. 3642124927, husk at anføre afsender og et kryds ved betalt ledsager. Anden form for betaling aftales ved tilmelding. Seneste tilmelding 10. september.
Tilmeldingskupon.
Navn ........................................................ ledsager 200 kr....... ikke betalt .........
Adresse .................................................... Post no........ by ...............................
Reg/løn no. ......................... Telefon no ................ Mail ........................................
Kører selv .................. Stig på bussen i ..................................................
Tilmelding er bindende. Ved udeblivelse opkræves et gebyr på 400.00 kr. Pr. Tilmeldte. Afbud modtages indtil den 15. september. Bliver du forhindret på dagen, kan afbud meddeles på
telefon 20200865, Ole Jensen fra klokken 08.00.
Tilmelding kan ske via www.seniorklubbentdcjylland.dk eller fremsendes til Bent Grølsted,
Jeppe Aakjærsvej 21 8230 Aabyhøj. Husk posten tager 5 til 7 dage. Du kan også fremsende
på mail ibg@post10.tele.dk Tilmelding slutter den 10. september.
Bestyrelsen glæder sig til at hilse på vore medlemmer denne dag.

