Nyhedsbrev april 2020
Hermed nyhedsbrev der omhandler aktiviteter i april, maj og juni 2020. Næste nyhedsbrev er i august måned 2020.
Generalforsamling den 30. april klokken 10.15 på Pejsegården i Brædstrup.

Aflyst

Aflyst

Aflyst

på grund af Corona smitten

I stedet afholdes generalforsamlingen den 16. september 2020.
Medlemmerne indbydes til vor ordinære generalforsamling. I år afholdes generalforsamlingen på Hotel
Pejsegården. Vi starter klokken 10.15 med kaffe og rundstykker samt en lille en til ganen. Generalforsamlingen starter klokken 11.00. Samme tidspunkt starter et arrangement for ledsagere.
Dagsorden:
1. valg af dirigent
2. bestyrelsens beretning
3. regnskab
4. indkomme forslag
5. fastsættelse af kontingent
6. valg
a. formand
b. kasserersuppleant
c. bilagskontrolantsuppleant
7. meddelelser om aktivitetsudvalgenes sammensætning
8. eventuelt
Seniorklubbens og aktivitetsudvalgenes regnskaber kan i april måned læses på hjemmesiden www.seniorklubbentdcjylland.dk. Der er mulighed for at printe regnskaberne ud.
Har du ikke mulighed for at læse seniorklubbens hjemmeside, kan du henvende dig til din aktivitetsudvalgsformand og få tilsendt materialet
Som tidligere år vil der være lodtrækning blandt de medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen.
Til dem, som har skaffet et nyt medlem, udleveres der en flaske vin på generalforsamlingen.
Vi glæder os til at hilse på mange af vore medlemmer.

Formand: Ole Jensen, Tyge Brahes Vej 38, 1., 9000 Aalborg 98113881
Kasserer: Karin Mikkelsen, Hyrdevænget 37, 8310 Tranbjerg 86291629

 x15843@tdc.dk

 seniorklubtdc@gmail.com

Se nyhedsbreve, kalender, m.m. på www.seniorklubbentdcjylland.dk
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Rejser 2020.
Til rejsen på Dourofloden er der tilmeldt 21 personer, som afrejser først i august, vi ønsker alle en god tur.
Amalfikysten.
I disse virustider må vi konstatere at der ikke bliver nogen afgang den 6. juni.
Vi fik 2 tilbud fra Nille, at hvis vi ville gennemføre rejsen vil de forsøge at lave den med rutefly. En anden
mulighed var at udsætte turen til den 3. oktober. Bestyrelsen behandlede dette på vort møde den 5. marts.
Her blev beslutningen at udsætte det hele til den 3. oktober. Vi må håbe der er blevet mere stabilitet i verden.
Tilmeldte hører nærmere fra NILLES. Nyt om rejsen i august nyhedsbrevet.
Medlemsarrangement 1. oktober 2020.
På grund af ændring af generalforsamlings dato, flyttes dette arrangement til den 28. oktober.
Noter dette i din kalender.
Venlig hilsen
Ole Jensen

På de følgende sider bringes aktiviteterne, som vore aktivitetsudvalg vil tilbyde i foråret.
Der kan forekomme aflysninger, på grund af Corona virus.
Hold dig orienteret på foreningens hjemmeside www.seniorklubbentdcjylland.dk
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Aktivitetsudvalg Østjylland.
Til vore medlemmer i Østjylland skal vi lige fortælle jer hvordan det står til de næste måneder. Vi har annonceret en tur i maj til Bisonfarmen i Them. Den er aflyst, men vi tager den op senere.
Angående cirkusrevyen ser vi lige tiden an, om de overhovedet optræder med den. Hold jer orienteret på
seniorklubbens hjemmeside. Det er jo en usikker tid for tiden. Vi håber selvfølgelig at det hurtigt bliver
normalt igen.
Silkeborg – Viborg.
Vores bowling slutter den 15. april. Vi begynder med petanque den 6. maj klokken 11.00 i Indelukket.
Husk madpakken.
Den 28. april er der forårsudflugt, der går til øen Egholm i Limfjorden. Det er med Sørens Busser.
Vi forventer senere at der bliver en lille sommerudflugt på Silkeborg søerne.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Aktivitetsudvalg Nord.
Sommertur til Moesgård museum.
Tirsdag den 26. maj 2020 inviterer vi på tur til Moesgård museum ved Aarhus. Her kan man se de spændende udstillinger, om vores fortid i dette fantastiske bygningsværk.
Vi starter i Hjørring og forventer at være i Aarhus klokken 11.30. Undervejs er der tid til kaffe eller the og
rundstykker, med en lille skarp til. Vi spiser ca. Klokken 12.00, det bliver en lækker buffet med en øl eller
en vand til. Når vi har spist, er der mulighed for at udforske de mange forskellige udstillinger.
Ønsker du kaffe, må du selv købe i Cafeen i løbet af eftermiddagen. Vi kører hjemad klokken 16.00.
Vi har plads til 54 deltagere, så først til mølle vil være gældende. Prisen er 200.00kr. pr. Person.
Opsamling:
Hjørring a-z klokken 08.00. – Brønderslev banegård klokken 08.20. – Bouet Kvickly klokken 08.40. –
Aalborg Thomas boss gade klokken 08.50. – Aalborg Th Saurs vej pendlerpladsen klokken 09.05. – Haverslev Cirkle K klokken 09.25. Alle tider er ca tider. Vi forventer du er på stedet 5 min. før afgang.
Tilmelding fra mandag den 11. maj klokken 09.00 til fredag den 15. maj klokken 15.00 til Majbritt
Olesen på telefon 29908876.
Aktivitetsudvalg nord

Aktivitetsudvalg Syd.
Odense sommerrevy.
Fredag den 22. maj går turen til Odense sommerrevy. Revyen er udskudt på grund af Coronavirus.
Revyen vil blive udskudt til efter sommerferien. Når vi har en ny dato, vil alle tilmeldte blive kontaktet.
Vin tur.
Torsdag den 13.august går turen til Hedegårdes Vinavl, som ligger i Skødstrup nord for Aarhus.
Vi starter turen med kaffe og rundstykker. Vi får en rundvisning på vinmarkerne og vinbonden fortæller. I
gildestuen smager vi på vinen. Der fremstilles rød og hvidvin, rose og ”pårtvin”.
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Der laves også forskellige likører og kryddersnapse. Vi spiser frokost på stedet. Der serveres kaffe med
sødt på hjemturen i bussen.
Køreplan:
07.30 afgang fra Esbjerg, Sædding centret
08.30 afgang fra Kolding Rutebilstation
09.00 afgang fra Fredericia Banegård vest
09.30 afgang fra Vejle Borgvold

Hjemkomst klokken 18.00
Hjemkomst klokken 17.00
Hjemkomst klokken 16.30
Hjemkomst klokken 16.00

Turen koster 300 kr. Pr. Person. Der er bindende tilmelding fra den 8.juni til den 26.juni til Margit Ebsen telefon 20117101 eller Ulla Malling telefon 29243415. Beløbet bedes indbetalt senest 1 uge efter tilmeldingen på konto: 0758-32233051412.
På gensyn
Aktivitetsudvalg syd

Aktivitetsudvalg vest.
Der arrangeres udflugt til Hornvarefabrikken & ST. Georg museet den 18. juni.
Vi kører fra Holstebro mod Bøvlingbjerg og Hornvarefabrikken, her får vi morgenkaffe med boller smør
og ost. Vi ankommer klokken 10.00 og får her spændende 200 årig historie om forarbejdning og brug af
horn. Vi deles i 2 hold og rundvisningen tager 45 minutter. Så bytter vi, det andet hold er i butikken hvor
de kan købe de mange smukke ting.
Vi forlader Bøvlingbjerg og kører mod Thorsminde mellem Vesterhavet og Nissum fjord. Vi ankommer til
Thorsminde hvor vi skal nyde en middag på Hotel Vestkysten med pandestegte hele rødspætter eller en
wienerschnitzel.
Vi kører til ST. Georg museet hvor vi deles i 2 hold og får en guidet tur fra 14.15 til 15.15, herefter har vi
ca. en ½ time på egen hånd. Vi nyder kaffe og kage, med udsigt over Vesterhavet og indsejlingen til Thorsminde fra klokken 15.45 til 16.15, hvorefter vi kører hjemad.
Alt dette for blot 250.00 kr. pr. Person.
Køreplan:
Herning Møllegade klokken 08.30 – hjemkomst ca. Klokken 18.00
Holstebro P-plads Toftegade ved ”Støberigården” klokken O9.15 – hjemkomst ca. Klokken 17.15.
Ankomst til Bøvlingbjerg klokken 10.00. Afgang Klokken 12.00. Ankomst til hotel Vesterhavet klokken
12.15, afgang fra Thorsminde Klokken 16.15.
Tilmelding sker til:
Asger Knudsen telefon 30311677, Connie Ehmsen telefon 20406615, Harry Virkelyst telefon 96268344,
Hanne Nielsen telefon 97403390.
Sidste frist for tilmelding den 7. juni.
Aktivitetsudvalg vest
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Generalforsamling på hotel Pejsegården i Brædstrup.
Medlemmerne indbydes til generalforsamlingen 16. september på hotel Pejsegårde 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 klokken 10.15.
Generalforsamlingen starter klokken 11.00. Her deler vi os i 2 grupper medlemmerne går til generalforsamlingen. Ledsagerne samles i et andet lokale hvor der er underholdning i form af sang og musik.
Efter generalforsamlingen samles vi til en frokostbuffet med vin og kaffe. Musikken klarer duoen Offenbach. Efter spisningen er der mulighed for at få en dans.
Tilmelding kan ske fra den 17. august 2020.
I lighed med tidligere vil der være bustransport fra følgende steder:
Østjydske distrikt.
Aarhus Viby torv 09.00
Skanderborg banegården 09.20
Silkeborg Jysk arena 09.20
Viborg Ting hallen 09.00
Randers Brotoften ABC 08.15
Hadsten Banegården 08.35
Horsens frakørsel 56a 09.40
Sydjydske distrikt.
Esbjerg Sædding centret 07.15
Vejen afk.68 07.55
Kolding rutebilstationen 08.15
Fredericia banegård vest 08.45
Vejle borgvold 09.15

Nordjydske distrikt.
Hjørring A-Z 07.15
Brønderslev banegården 07.40
Bouet, Kvickly 08.00
Aalborg Th. Bossgade 07.45
Th.Saursvej pendler plads 07.55
Haverslev cirkle K 08.35
Vestjydske distrikt.
Skive trafikterminal 07.10
Støberigården Holstebro 08.00
Møllegade Herning 08.50
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 følgende konto reg nr.3642 konto nr.3642124927, eller mobilepay 24406225.
Husk at anføre afsender og et kryds ved betalt i ledsager kolonnen. Anden form for betaling aftales
ved tilmelding. Seneste tilmelding den 10.september.
Tilmeldingskupon.
Navn ....................................................... ledsager 200 kr. ...... ikke betalt .........
Adresse .................................................. Post no. ........... by ................................
Reg/løn nr. ........................Telefon no. -------------- Mail ...........................................
Kører selv .............................. Stiger 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 meldes 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 bruger 5 til 7dage. Du kan også fremsende på mail
ibg@post10.tele.dk Tilmeldingen slutter den 10.september.

