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Nyhedsbrev april 2019
Efter en forholdsvis mild og god vinter, er vi nu på vej mod foråret og sommer. Hvilket også fremgår af de
aktiviteter, der tilbydes fra vore aktivitetsudvalg. Tag godt imod disse.
Generalforsamling 2019.
Som meddelt i sidste nyhedsbrev, afholdes den årlige generalforsamling, med efterfølgende stiftelsesfest,
torsdag den 11.april 2019, med sidste tilmelding den 30. marts. Skulle du have overset dette, forsøg alligevel at sende din tilmelding. Du finder tilmeldingskuponen på www.seniorklubbentdcjylland.dk.
Generalforsamlingen starter i Brædstrup hallen klokken 10.15 med kaffe og rundstykker. Efterfølgende er
der festmiddag og underholdning på Hotel Pejsegården.
Overnatning.
Skulle du ønske overnatning efter festen kan vi tilbyde en speciel pris til vore medlemmer. Dobbeltværelser 780.00 kr., enkeltværelser 680.00 kr. alle priser er med stor morgenkomplet. Bestilling sker ved henvendelse til Hotel Pejsegården på telefon 75751766. Husk at oplyse at du er deltager i seniorklubbens arrangement.
Bestyrelsen glæder sig til at hilse på mange af vore medlemmer denne dag.
Vin rejse til Althenar.
Tilmeldingen til denne 6 dages busrejse starter mandag den 15. April 2019 klokken 09.00 på telefon 98
11 38 81. ingen telefonsvarer, mobiltelefoner eller mail.
Vi råder over 22 dobbeltværelser og 8 enkeltværelser.
Først til mølle vil være gældende.
Kommende nyhedsbreve.
Næste nyhedsbrev udsendes i august. Dette vil dække arrangementer i august, september, oktober og november.
Der vil være tilmelding til vort arrangement den 3. oktober på hotel Pejsegården. Her kommer kulturkøbmanden, tidligere direktør for Aalborg hallen Ernst Trillingsgård og fortæller om sit liv blandt kendte
kunstnere fra såvel ind som udland.
Venlig hilsen
Ole Jensen

Aktivitetsudvalg nord.
Så er vi klar til sommerturen.
Torsdag den 23.maj går turen til Mønsted Kalkgruber. Vi starter i Hjørring klokken 08.00 og ankommer til
Mønsted Kalkgruber klokken 11.00. Hvor der er rundvisning, som varer ca. en time. Herefter er der frokost
i Cafe Kridthuset, hvor der vil blive serveret en madpandekage, med oksekød og salat. Hertil en øl eller
vand. Efter frokosten er der tid til at gå rundt på egen hånd. Klokken 15.00 samles vi igen i Cafe Kridthuset til kaffe og the med ”kalkkage”. Afgang nordpå klokken 16.00 med ankomst Hjørring klokken ca.
18.30.
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Alt dette for kun 200.00 kroner pr. person.
Opsamlingssteder Hjørring A-Z klokken 08.00, Brønderslev banegården klokken 08.20, Bouet Kvickly
klokken 08.50, Thomas Boss gade klokken 09.00, Th Saurs vej pendlerpladsen klokken 09.10, Haverslev
Cirkle K klokken 09.40. Der vil være kaffe og rundstykker på turen.
Tilmelding fra mandag den 6.maj klokken 09.00 til fredag den 10.maj klokken16.00.
Tilmelding kun på telefon til.
Majbritt Olesen 29908876, Poul Thrysøe 40831718, Svend Christensen 29606397, John Nielsen
21453486, Bo Magnussen 20203274.
Vi glæder os til at se dig.
Venlig hilsen, aktivitetsudvalg nord.

Aktivitetsudvalg syd.
Aktivitetsudvalg syd indbyder til udflugt til Tirpitz torsdag den 23. maj 2019.
Vi skal besøge Tirpitz og starter med en introduktion til museet i bussen, derefter er der tid på egen hånd til
at se og opleve museet både ude og inde. Se blandt andet ”Tirpitz bunkeren”, ”en hær af beton”, ”Rav havets guld”, samt ” Den skjulte vestkyst”.
Først i april skulle en ny udstilling være klar for besøgende. Den hedder ”Livsfare – Miner” og som omhandler minerydningen efter 2. verdenskrig til den sidste mine blev fjernet i 2012.
Efter dette spændende besøg kører vi til Restaurant Ho Bugt, hvor vi skal have fro-kost inkl. 1 genstand,
samt dagens kaffe og kage.
Prisen er 250.00 kroner pr. person. Gerne indbetaling via netbank: reg.nr. 1682 konto nr. 3223051412, senest den 16. maj 2019 ellers betaling i bussen.
Tilmeldingen er bindende, og kan kun ske telefonisk fra onsdag den 25. april til tirsdag den 7. maj 2019
til.
• Kirsten Ahrendtsen telefon 75505012 – 23355525
• Margit Ebsen telefon 75554433 – 20117101
Der køres fra:
• Borgvold Vejle klokken 07.00, hjemkomst klokken 17.30
• Fredericia station, indgang vest klokken 07.30, hjemkomst klokken 17.00
• Kolding rutebilstation klokken 08.00, hjemkomst klokken 16.30
• Vejen McDonalds, afk.68 klokken 08.25, hjemkomst klokken 16.06
• Museumspladsen Esbjerg klokken 09.15, hjemkomst klokken 15.15
Vi glæder os til at se jer.
Hilsen, aktivitetsudvalget syd

Aktivitetsudvalg vest.
Der arrangeres udflugt til Mønsted Kalkgruber og Grønhøj kro den 13. juni 2019
Vi kører fra Holstebro mod Mønsted Kalkgruber. Kalkværket der nu fungerer som museum, er opført i
1874, og står i dag som et mindesmærke for den danske industri. Gruberne er i dag det mest betydningsfulde overvintringssted for flagermus i Europa, idet mere end 18000 flagermus overvintrer. Vi kører ind i
gruberne med tog, og får her en guidet rundvisning, ser deres video om gruberne.
Vi forsætter med bussen mod Grønhøj ad den smukke vej forbi Kongenshus Hede og naturpark. Naturparken er en af landets største sammenhængende naturarealer. Vi ankommer til Grønhøj kro og Morten Korch
museet. Vi starter med en dejlig to retters middag, hvor værten under middagen underholder med et par
Morten Korch sange og fortællinger om stedet. Efter middagen kan vi besøge Morten Korch museet og
kartoffeltysker museet.
Herefter kører vi til Dollerup bakker, hvor vi nyder den medbragte kaffe og kage.
Alt dette for kun 250.00 kr. pr. person.
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Køreplan:
• Herning Mølle gade klokken 08.35
• Holstebro P. plads Toftegade ved Støberigården klokken 09.15
• Ankomst til Mønsted kl.10.00, afgang fra Mønsted klokken 12.00
• Ankomst Grønhøj kro klokken 12.30. Afgang Grønhøj kro klokken 14.30
• Hjemkomst tider ca. Holstebro klokken 16.45, Herning Klokken 17.25
Tilmelding sker til:
• Asger Knudsen telefon 97154545, Connie Ehmsen telefon 20406615
• Harry Virkelyst telefon 96268344, Hanne Nielsen telefon 97403390
Sidste frist for tilmelding den 2. juni.
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget Vest

Aktivitetsudvalg øst.
Onsdag den 22.maj klokken 08.00, har vi afgang fra Viby torv. Hvor vi kører sydpå til Bindeballe Købmandsgård.
Undervejs holder vi en kaffepause med rundstykker.
Købmandsgården er indrettet som anno år 1900. Her kigger vi på det spændende museum og ser butikken.
Efter et godt ophold her kører vi videre til Billum, hvor vi skal ind og have en dejlig buffet inkl. 1 øl eller
vand.
Herefter kører vi mod Blåvand. Vi ankommer til Tirpitz, hvor vi starter med en fælles introduktion til museet, derefter er der tid til på egen hånd at se nærmere på nogle af udstillingerne på museet. Museet som er
tegnet af den verdenskendte arkitekt Bjarke Ingels. Der er også muligheder for at se nærmere på bunkermuseet eller ravsamlingen.
Efter et par timers ophold her, begynder vi vores hjemtur, undervejs holder vi en kaffepause hvor vi får en
tår kaffe fra bussen. Turen afsluttes på Viby torv klokken ca. 19.30. Prisen for denne tur er 250.00 kr. pr.
person.
Tilmelding til turen kan ske til Flemming på telefon 20304849 fra torsdag den 4. april klokken 09.00.
Betaling skal ske på netbank reg. Nr. 3642 konto nr.3642124927 eller mobil Pay 24406225.
På gensyn
Aktivitetsudvalg øst
Randers – Djurs
Onsdag den 3.april klokken 10.00. Virksomhedsbesøg på Randers egnsteater, Mariager vej 10.
Vi mødes på Egnsteateret klokken 10.00, hvor vi starter med kaffe og hyggeligt samvær i cafeen.
Efterfølgende vil direktør Peter Westphael fortælle om Egnsteatrets udvikling og visioner for fremtiden. Vi
slutter mødet med en rundvisning på teateret.
Deltagergebyr 30.00 kr.
Tilmelding senest den 27. marts på telefon 86431551 eller e-mail joa@kabelmail.dk
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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