Side 1

Nyhedsbrev december 2019
Med dette nyhedsbrev, som dækker december 2019 samt januar og februar, marts 2020, vil bestyrelsen og
vore aktivitetsudvalg ønske alle vore medlemmer en glædelig jul, samt et godt nytår.
Dette nyhedsbrev byder på mange spændende oplevelser fra vore aktivitetsudvalg.
Bestyrelsen tilbyder 2 spændende rejsemål i 2020. Som tidligere fortalt et flodkrydstogt på Douro floden i
Portugal, med afgang den 1. August fra Aalborg og Billund lufthavn.
Derudover tilbyder vi en flyrejse til Amalfikysten, ved Napoli i Italien, med afgang den 06. juni 2020 fra
Aalborg lufthavn.
Informationsmøde.
Bestyrelsen inviterer til et informationsmøde torsdag den 15. januar i vore lokaler Sletvej 8. 8310. Tranbjerg (det tidligere autoværksted) nedkørslen vil være markeret med et flag på skiltet ”Foreningshuset”.
Mødet starter klokken 12.00, der serveres 2 håndmadder, samt en øl eller vand. Ønsker du ikke at spise
starter informationerne klokken 12.45. Tilmelding til mødet sker til Ole Jensen på telefon 98113881 frem
til den 10 januar.
Informationen gives af rejseledere fra NILLE og begge rejseledere vil være med på turene. På mødet kan
du tilmelde dig rejserne. Kan du ikke deltage i mødet - kan til melding foretages fra den 16. januar på telefon 98113881.
Sidste tilmelding:
Til Krydstogtet på Dourofloden er sidste frist den 31. januar 2020, og til flyrejsen til Amalfikysten er sidste tilmelding den 28. februar 2020, ved tilmelding skal bruges alle navne som står i passet. Udførlig omtale af rejserne kan findes på seniorklubbens hjemmeside www.seniorklubbentdcjylland.dk.
Vi glæder os til at se jer denne dag.
Fællesmøde med aktivitetsudvalgene.
Her behandlede vi hvorledes vi fremover skal håndtere den nye datalov, således at vi undgår at se store bødeforlæg.
Nye medlemmer modtager ved indmeldelsen en samtykkeerklæring fra kassereren. Denne skal underskrives, og returneres.
Desværre ser vi dødsfald blandt vore medlemmer, hidtil har det været således at den efterladte forsatte
medlemskabet. Dette tillader den nye datalov ikke. Det betyder ikke, at din efterladte ikke kan forsætte
som medlem. Der skal blot rettes henvendelse til kassereren Karin Mikkelsen. Der vil blive fremsendt en
samtykkeerklæring som så skal returneres.
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Nyhedsbreve.
Mødet besluttede at der udsendes 4 nyhedsbreve med posten, du vil modtage efter følgende plan.
Ca. 1. december som dækker december 2019, januar, februar og marts 2020
Ca. 1. april som dækker, April, Maj, Juni, Juli.
Ca. 1. august som dækker August, September, Oktober, november
Ca. 1. december som dækker december 2020, januar, februar, marts 2021
Du kan altid holde dig orienteret via seniorklubbens hjemmeside, som opdateres straks der er nyt. Adressen er www.seniorklubbentdcjylland.dk.
Det var alt for denne gang. Endnu engang glædelig jul og godt nytår,
Venlig hilsen
Ole Jensen

Aktivitetsudvalg nord.
Tirsdag den 4. februar 2020, klokken 12.30 på Hotel Phønix Aalborg. Der afholdes generalforsamling med
efterfølgende vinterfest. Dørene åbnes klokken 12.00 og festen slutter klokken 17.00.
På generalforsamlingen er John Nielsen, Poul Thrysøe og Svend Christensen på valg. Alle 3 genopstiller.
Er der forslag til nye kandidater, bedes dette meddelt ved tilmeldingen.
Menuen består af en udsøgt 3 retters middag med vin, kaffe og småkager. Under middagen spiller ”Kalle”
og bagefter er der tid for en svingom. Prisen for at deltage er kun 250 kr. Pr. deltager
Tilmelding kun personlig henvendelse pr. Telefon fra den 13.januar klokken 09.00 til fredag den 17.
januar klokken 16.00 til:
Maybritt Olesen 29908876, Poul Thrysøe 98161718, John Nielsen 98174717, Bo Magnussen 20203274 og
Svend Christensen 29606397.
Vi glæder os til at se jer tirsdag den 4.februar på Hotel Phønix.
Godt nytår ønskes alle vore medlemmer, fra Aktivitetsudvalg Nord
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Aktivitetsudvalg syd.
Torsdag den 6. februar 2020 klokken 14.00 afholdes der medlemsmøde i Parkhallen Kolding.
Dagsorden:
1. Velkomst og beretning ved Kirsten Ahrendtsen
2. Valg til aktivitetsudvalget i følge vores love. På valg er Kirsten Ahrendtsen, Helvig Hansen og Jens
Dahl Nielsen, der alle modtager genvalg. Der skal vælges en bilagskontrollant.
3. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal meddeles Kirsten Ahrendtsen, Dalen 11, 6000 Kolding eller på mail: kirstenahrendtsen@gmail.com senest fredag den 31. januar
2020.
4. Eventuelt
Efter mødet er der kaffe og hyggeligt samvær. Arrangementet er gratis for medlemmer og ledsagere.
Transport til mødet er for egen regning. Vi opfordrer til samtransport, så fyld bilen op!!
Tilmelding til mødet fra den 24. januar til 31. januar, til Helvig Hansen telefon 23303640 eller mail helvig@privat.dk, Jens Dahl Nielsen telefon 30331256 eller mail randi-v@mail.tele.dk.
Odense sommerrevy 2020.
Fredag den 22. maj 2020 går turen til Odense sommerrevy, der spilles for 5. gang og er blevet en stor succes.
Revyholdet i 2020 består af gengangerne Vicky Berlin, Thomas Mørk, revydirektør Lars Arvad samt debutanterne, musicalstjernen Stig Rossen og Mathilde Passer, hvis morfar hed Dirch...
Dagens program byder på en frokostbuffet inkl. 1 genstand i Odense og Odense sommerrevy inkl. 1 genstand, hvorefter der er hjemkørsel. På hjemturen bydes der på en sandwich + øl eller vand. Vi har 50 billetter, så først til mølle !
Afgang kl. 09.00 fra Esbjerg, museumspladsen
Afgang kl. 09.40 fra Vejen, McDonalds, afk. 68
Afgang kl. 10.00 fra Kolding rutebilstation
Afgang kl. 10.30 fra Vejle, Borgvold
Afgang kl. 11.00 fra Fredericia, banegård vest

Hjemkomst kl. 20.15
Hjemkomst kl. 19.35
Hjemkomst kl. 19.15
Hjemkomst kl. 18.45
Hjemkomst kl. 18.15

Turen koster 500 kr. og der er bindende tilmelding fra 3. jan. – 10. jan. Til Margit Ebsen telefon 20117101
eller Ulla Malling telefon 29243415. Beløbet bedes indbetalt senest 1 uge efter tilmeldingen på konto:
0758-3223051412.
På gensyn til vore arrangementer. Aktivitetsudvalg Syd
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Aktivitetsudvalg øst.
Vi starter 2020 med sang og musik, det bliver den 17 januar klokken 14.00 i lokalerne i Slet. Visens skib
sender 2 af besætningen til Slet. Visens skib er dem som sejler rundt til forskellige havne om sommeren og
underholder. Tilmeldingen modtages af Grethe på telefon 86142848 fra 2. januar 2020 efter klokken
kl.09.00.
Februar.
Den 20.februar skal vi så igen prøve at smage forskellige vine. Leveret af Skovgård vine i Hornslet og hertil hørende oste af forskellige slags. Pris for deltagelse bliver 50.00 kr. pr deltager, som betales ved indgangen. Tilmelding modtages af Grethe på telefon 86142848 fra 4. februar 2020 efter klokken 09.00.
Marts.
Der afholdes bankospil den 13. marts klokken 14.00 med de sædvanlige fine præmier og kaffe med wienerbrød. Her tilmeldes til Ilse på telefon 86281028 fra den 17. februar efter klokken 09.00.
Maj.
Vi skal på udflugt til Rovfugleshow og Bisonfarm i Them hvor vi bliver kørt ud blandt de store bisondyr
og underholdt med et Rovfugleshow. Man kan gå en tur i Ugleskoven. Nærmere i næste nyhedsbrev.
Cirkusrevyen 2020.
I juni måned drager vi over broerne til Cirkusrevyen, hvor vi skal se en af Ulf Pilgårds sidste revyer. Det
bliver den 9 -10 juni. Der bliver også en guidet tur til Christiania. Prisen for denne tur er 2200 kr. + tillæg
for enkeltværelse på 550 kr. Der skal indbetales et depositum på 800 kr.
Vi har reserveret 50 billetter på de skrå brædder, så alle kan se hvad der sker. Ingen på det flade gulv.
Tilmelding kan ske til Bent på telefon 24406225 fra den 6.januar 2020 efter klokken 09.00. Sidste frist
for tilmelding er den 15. marts. Indbetaling af depositum kan ske på mobilpay 24406225 eller bank reg.nr.
3642 konto nr.3642124927.
Aktivitetsudvalg østjylland
Randers – Djurs.
Onsdag den 4. december klokken 12.00 julefrokost på Slotskroen. Vi mødes på Slotskroen, Slotsgade 4
8900 Randers C til vores traditionsrige julefrokost til Slotskroens store julebuffet inkl. en Øl/vand samt
1.snaps. Der vil være sange, konkurrencer og julelotteri. Pris pr. Deltager 175 kr. Som betales forud på foreningens bankkonto reg nr.9331 konto nr.3325638825 eller via mobilpay 40276597. Tilmelding senest den
29. november. Telefon 86431551, eller mail joa@kabelmail.dk.
Onsdag den 8. januar 2020 klokken 10.00 mødelokalet Klostergade 4, Nytårs appel. Vi mødes til hyggeligt
samvær, for at ønske hinanden godt nytåt med et lille glas.
Onsdag den 5. februar klokken 10.00, mødelokalet Klostergade. Generalforsamling og mini banko, vi mødes til kaffe og hyggeligt samvær med efterfølgende generalforsamling og minibanko.
På gensyn, bestyrelsen
Formand: Ole Jensen, Tyge Brahes Vej 38, 1., 9000 Aalborg 98 11 38 81
Kasserer: Karin Mikkelsen, Hyrdevænget 37, 8310 Tranbjerg
tdc@gmail.com

86

29

 x15843@tdc.dk
16 29  seniorklub-

Se nyhedsbreve, kalender, m.m. på www.seniorklubbentdcjylland.dk

