Nyhedsbrev oktober - november 2019.
Dette brev skrives, hvor kalenderen siger begyndende efterår. Vi må glæde os over de lune og
skønne dage.
Med dette nyhedsbrev som dækker frem til december, vil I kunne se, hvad der sker i
aktivitetsudvalgene. Som tidligere fortalt afholder vi den 3. oktober vort sædvanlige
efterårsarrangement på Hotel Pejsegården. Bestyrelsen håber, at I møder talstærkt frem.
Bestyrelsen arbejder allerede nu med nye aktiviteter til 2020.
Generalforsamlingen er fastsat til den 30. april 2020, og vores efterårs arrangement er fastsat til
den 1. oktober 2020.
Vi planlægger et flodkrydstogt på Douro floden i Portugal. På nuværende tidspunkt kender vi
afrejse datoen, som er den 1. august 2020. Der vil blive afholdt et informationsmøde i vore lokaler
i Slet. Datoen kommer i nyhedsbrevet for december 2019. Med dette nyhedsbrev vil du også
modtage seniorklubbens kalender.
Nu da nyhedsbrevet udkommer 4 gange i løbet af året, kan du med fordel holde dig orienteret på
hjemmesiden www.seniorklubbentdcjylland.dk. Her vil du altid finde en ajourført aktivitetskalender.
Bestyrelsen og aktivitetsudvalg glæder sig, til at hilse på vore medlemmer, i den kommende
vintersæson.
Venlig hilsen
Ole Jensen

Aktivitetsudvalg nord.
Julehygge tur torsdag den 14. november 2019.
På opfordring fra flere sider arrangerer vi igen i år en tur til SKULPTURPAKEN i Blokhus. Vi sørger
for en lækker buffet, øl, vand & et par snapse, kaffe og kage.
Der bliver efter spisningen tid til på egen hånd at gå rundt og se herlighederne.
Bus nr. 1 afgår klokken 12.00 fra A-Z Hjørring og klokken 12,25 fra Brønderslev banegård.
Bus nr. 2 afgår klokken 12.00 fra Aalborg Thomas Boss Gade og klokken 12.20 fra pendlerpladsen
Th. Saurs Vej, Kvickly Bouet klokken 12.30.
Prisen for at deltage er kun 150,00 kr. pr. næse.
Tilmelding kun personlig henvendelse pr telefon fra mandag den 21.oktober klokken 09.00 til
fredag 25. oktober klokken 16.00 til:
Majbritt Olesen 29908876, Poul Trysøe 40831718, John Nielsen 21453486, Svend Christensen
29606397, Bo Magnussen 20203274.
Vi glæder os til at se dig.
Hilsen fra aktivitetsudvalg nord

Aktivitetsudvalg vest.
Tiden nærmer sig for vores traditionsrige julearrangement. I år er det torsdag den 5. december, vi
mødes klokken 11.00, i Valgmenighedens fest lokaler Skolegade 32, Holstebro.
Pris pr. deltager 250,00 kr.
Tilmelding senest den 25. november til:
Harry telefon 96268344, Asger telefon 97154545, 30311677, Connie telefon 20406615, Hanne
telefon 97403390.
I følge seniorklubbens vedtægter skal der foretages valg til aktivitetsudvalget, det gør vi inden
middagen.
Husk der er 10 parkeringspladser bag kirken, på modsat side som festlokalet, og et nyt parkeringshus, hvor gruspladsen var.
På gensyn den 5. december, aktivitetsudvalg vest.
Aktivitetsudvalg syd.
Julefrokost.
I år bliver den årlige julefrokost torsdag den 21. november 2019 og vi mødes på Krybily kro.
For kun 250,00 kr. pr. person bliver der serveret den store juleanretning inkl. 2 genstande, kaffe,
the og småkager. Der tilbydes transport fra Esbjerg og Vejle.
Bindende tilmelding fra den 21. oktober til den 4. november til Ulla Malling telefon 29243415
mail: ullamalling@stofanet.dk eller til Margit Ebsen, telefon 20117101 mail: kaj@cee.dk
Ved tilmeldingen bedes du oplyse, om du kører selv eller tager bussen. Ingen buskørsel fra
Fredericia.
Du bedes benytte netbank: Reg.nr. 0758 konto nr. 3223051412, beløbet bedes indbetalt senest
1 uge efter tilmeldingen.
Busafgang:
Esbjerg museumspladsen klokken 09.45, Vejen afkørsel 68 Mc Donald klokken 10.25, Kolding
rutebilstation klokken 10.45, Vejle Borgvold klokken 11.15. Busserne returnerer klokken 16.30
Aktivitetsudvalg syd
Aktivitetsudvalg øst.
Har du husket at tilmelde dig Åleturen, ellers har du til den 4. oktober 2019. Det er Grethe, som
har tilmeldingen på telefon 86142848. Prisen er 200,00 kr. pr. person. Se mere i månedsbrevet for
august - september.
November.
Fredag den 8. november 2019 klokken 14.00, afholder vi vort sædvanlige bankospil med alle de
sædvanlige fine gevinster og amerikanske lotteri. Tilmeldingen sker til Ilse på telefon 86281028 fra
den 2. oktober efter klokken 09.00.
December.
Vi nærmer os sidste arrangement i 2019. Det er julefrokosten som bliver den 5. december klokken
12.00 på Sabro kro. Med busafgang fra Viby torv klokken 11.00. Tilmeldingen sker til Ilse på
telefon 86281028 fra den 1. november efter klokken 09.00 og til den 30. november. Pris pr. person
er 200,00 kr. som skal indbetales på bank reg. nr. 3642 konto nr. 3642124927 eller mobil Pay
24406225.
Aktivitetsudvalg Østjylland.

Randers - Djurs.
Onsdag den 9. oktober, 25 års jubilæumsfest på Restaurant Funders, Randers golfklub.
Vi mødes klokken 12.00 ved Restaurant Funders, Himmelbovej 22, 8920 Randers NV.
Her skal vi fejre klubbens 25 års jubilæum, med smagfuld buffet med tilhørende drikkevarer ad
libitum. Efterfølgende vil der være lidt festlig underholdning, Vi slutter af med kaffe og kage. Pris
pr. deltager 175.00 kr. Tilmelding senest den 4. oktober på telefon 86431551, eller mail:
joa@kabelmail.dk.
November.
Onsdag den 6. november klokken 10.00 mødelokalet Klostergade, Bankospil. Vi mødes til kaffe og
hyggeligt samvær. Efter følgende afholder vores store årlige bankospil med fine gevinster.
Venlig hilsen bestyrelsen
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