Nyhedsbrev august – september 2019
Med dette nyhedsbrev er der mange spændende og gode arrangementer at læse. Støt op om
disse aktiviteter som vore aktivitetsudvalg tilbyder.
September er tide hvor det efterhånden er blevet en tradition, at vi ind byder på en hyggelig
dag på Hotel Pejsegården i Brædstrup. I år sker det den 3.oktober.
Pejsegården den 3. oktober.
Til dette arrangement inviteres alle vore medlemmer med ledsager. Invitationen gælder også
øvrige modtagere af nyhedsbrevet. Er du ikke medlem af seniorklubben, vil det være en god
dag, til at se hvorledes vi kan hygge os sammen.
Foredrag.
Bestyrelsen har i år lavet en aftale med kulturkøbmanden Ernst Trillingsgaard. Tidligere direktør i Holstebro hallen. Senere i en årrække direktør for Aalborg hallen.
Ernst Trillingsgaard har i sine mange år inden for Showbis mødt mange personligheder.
Udover at fortælle lidt om sig selv, vil han koncentrere sig om at fortælle om store danske og
udenlandske kunstnere han har mødt i sit liv.
Der venter vore medlemmer et virkeligt humoristisk møde.
Som sædvanlig kører der busser, dette vil fremgå af en separat indbydelse, som er med dette
nyhedsbrev.
Generalforsamling 2019.
Bestyrelsen siger tak til medlemmerne for det store fremmøde der var til årets generalforsamling og den efterfølgende 55 års stiftelsesfest. Vi har kun hørt om tilfredshed.
Bestyrelsens sammensætning:
Formand Ole Jensen
Kasserer Karin Mikkelsen
Næstformand Bo Magnussen, aktivitetsudvalgsformand nord
Sekretær Asger Knudsen, aktivitetsudvalgsformand vest
Bestyrelsesmedlem Bent Grølsted, Aktivitetsudvalgsformand øst
Bestyrelsesmedlem Kirsten Ahrendtsen, aktivitetsudvalgsformand syd
Som det vil fremgå er der 2 nyvalg til bestyrelsen, Karin som kasserer og Kirsten som bestyrelsesmedlem fra syd. Vi ønsker jer tillykke med valget og glædet os til samarbejdet.
Generalforsamlingen 2020 afholdes den 30. april.
Seniordag i Slet.
Bestyrelsen modtog en henvendelse fra Tele Vest om at deltage i en seniordag. Til denne var
inviteret kolleger som forsat er i arbejde eller lå lige foran en pensionering.
Vi fik lejlighed til at præsentere seniorklubben, samt fortælle om hvad vi foretager os.
Vi modtog flere indmeldelser denne dag. Arrangementet gentages i 2020, vi vil her se på hvad
vi kan gøre bedre for at vise os frem.
Seminar 2019.
Bestyrelsen afholder det årlige seminar, den 17 – 18. september. På seminaret gennemgår vi
vores økonomi, kommende arrangementer.
Et vigtigt emne i år er hvorledes håndterer vi den nye datalov.
Vi hører meget gerne fra vore medlemmer om nye tanker og ideer. Er der ting du syntes vi
skal behandle hører vi gerne fra dig. Gerne på mail x15843@tdc.dk eller ringe til Ole Jensen
98113881.
Formand Ole Jensen, Aalborg tlf. 98113881 email: x15843@tdc.dk
Kasserer Karin Mikkelsen 86291629-20254849 email seniorklubtdc@gmail.com
Seniorklubbens hjemmeside: www.seniorklubbentdcjylland.dk

Rejsen til Althenar.
Vi har forsat enkelte ledige pladser på turen. Vi rejser den 8.september. se nærmere på
hjemmesiden. På grund af den pæne tilmelding er prisen nu 3955 kr. pr. person. Er du interesseret kontakt Ole Jensen på telefon 98113881.
Det var alt for denne gang, god sommer.
På gensyn den 3. september på Pejsegården
Ole Jensen
Aktivitetsudvalg nord.
Besøg på dansk vingård onsdag den 28. august 2019.
Hedegårdens Vinavl inviterer til besøg, på en ægte dansk vingård. Med en rundvisning og fortælling om gårdens vinproduktion og hvordan man producerer vin i Danmark. Efter rundvisningen der tager ca. 1 ½ time er der prøvesmagning, frokost med pølse, ost tærte og hjemmebagt brød.
På denne tur har vi max. 50 pladser, prisen for turen er kun 200 kr. pr. person.
Bus afgår:
Hjørring A-Z klokken 09.30, Brønderslev banegård klokken 09.50 Bouet Kvikly klokken 10.10
Aalborg Thomas bossgade klokken 10.20, Th Saursvej klokken 10.30, Haverslev klokken 10.50
Vi forventer at være i Skødstrup klokken 11.30. Vi kører hjemad senest klokken 16.00.
Tilmelding starter mandag den 19. august klokken 09.00 til fredag den 23. august
klokken 12.00 husk kun personlig tilmelding, sker til Poul Trysøe telefon 40831718 eller
98161718.
På gensyn
Aktivitetsudvalg nord
Jule hygge tur Torsdag den 14. november 2019.
På opfordringer fra flere sider arrangerer vi igen en tur til Skulpturparken i Blokhus. Vi sørger
for lækker buffet øl – vand og et par snapse.
Mere om dette i nyhedsbrevet som kommer ultimo september.
Reserver allerede nu denne dag.
Aktivitetsudvalg nord
Aktivitetsudvalg Syd.
Aktivitetsudvalg syd indbyder til udflugt til Ree Zoo torsdag den 15. august 2019
Vi kører til Ree Zoo ved Ebeltoft. Hvor vi skal på landrover safari på den afrikanske savana.
Herefter serveres der gammeldags oksesteg og citronfromage. Til middagen serveres der 1
genstand. Efter middagen skal vi på togtur, udover den nordamerikanske prærie.
Vi kører herefter til Hørning kro, hvor vi får kaffe, bolle og lagkage.
Der serveres kaffe og et rundstykke i bussen på vej til Ebeltoft.
Prisen er 350 kr. pr. person, som bedes indbetalt via netbank på reg.nr.1682 kontonr.3223051412 senest 1 uge efter tilmelding.
Bus afgang:
Esbjerg museumspladsen klokken 06.00, hjemkomst klokken 19.00
Vejen Mc Donald afk.68 klokken 06.40, hjemkomst klokken 18.25
Kolding Rutebilstationen klokken 07.00, hjemkomst klokken 18.00
Fredericia banegården vest klokken 07.30, hjemkomst klokken 17.30
Vejle Borgvold klokken 08.00, hjemkomst klokken 17.00
Tilmeldingen er bindende og kan ske fra den 22. juli til den 31. juli til:
Ulla Malling telefon 29243415 mail. ullamalling@stofanet.dk
Helvig Hansen telefon 23303640 mail: helvig@privat.dk
På gensyn
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Aktivitetsudvalg syd
Aktivitetsudvalg vest.
Der arrangeres sommerudflugt til Mols bjerge Ebeltoft & fregatten Jylland den 20.august
2019.
Vores rute går forbi Vosnæsgård til Gl.Løgten og Følle strand, vi skal nyde formiddagskaffe
med bolle og snegl, ved bussen, på P pladsen Kalø slotsruin. I hjertet af Ebeltoft kun få meter
fra det gamle rådhus, på en af de charmerende brostensbelagte gader ligger restaurant mellem jyder. Her nyder vi en to retters middag i hyggelige omgivelser. Efter middagen går vi
sammen med rejselederen en tur gennem de charmerende gader, i den gamle del af købstaden, vi ser også det gamle rådhus fra år 1789.
Vi bliver kørt den korte tur til fregatten Jylland, der rejser sin rigning på kanten af den smukke
Ebeltoft vig. Vi går ombord og skal nu opleve den fantastiske fortælling om skibet og dets historie, og mærke, hvordan Danmarks- og søfartshistorien lever på verdens længste træskib.
Efter en begivenhedsrig dag går vi igen ombord i bussen, hvor vi kan sætte os behageligt tilbage og nyde hjemturen og en dejlig kop kaffe med kage til.
Alt dette for blot 250 kr. pr. person.
Busafgang:
Holstebro brænderigården klokken 08.40, hjemkomst ca. klokken 18.40
Herning Møllegade klokken 09.20, hjemkomst ca. 18.00
Tilmelding sker til:
Asger Knudsen telefon 30311677 Conny Ehmsen telefon 20406615
Harry Virkelyst telefon 96268344 Hanne Nielsen telefon 97403390
Sidste frist for tilmelding er den 11. august 2019.
Som noget nyt bedes I indbetale til/med Mobil Pay eller netbank. I kan også betale i bussen.
Mobil Pay 30311677 netbank 0871-4160028934 husk navn på indbetaler.
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalg vest
Aktivitetsudvalg øst.
Tirsdag den 13. august tager vi fra Viby torv klokken 07.30. På en heldagstur til Friedrichstadt
i Tyskland. Hvor vi undervejs får en kop kaffe med rundstykke. Byen med sin retvinklede gadestruktur, kanaler og mange huse i Hollandsk renæssancestil og minder om en typisk Hollandsk by. Grunden er, at byen i 1600 tallet blev bygget af tilflyttede hollandske religiøse
flygtninge. Som blev kaldt til Sydslesvig af Frederik den 3, som grundlagde byen.
Efter ankomsten til den hyggelige by, skal vi have en 2 retters menu inkl,1 øl eller vand. Herefter tager vi på en kanalrundfart med kyndige og humoristiske fortællinger på dansk.
På hjemvejen kører vi igennem storkebyen Bergenhuse. Fra maj til august er der ca. 16 storkepar i den lille idylliske landsby.
Tilmelding kan ske til Grethe på telefon 86142848 fra du modtager nyhedsbrevet, til den 01.
august Prisen for denne tur er 300 kr. som skal indbetales på bank reg.nr.3242 konto
nr.3642124927 eller mobilpay 24496225
September.
Torsdag den 19. september har vi inviteret 2 syngepiger med pianist, til at underholde os med
bakkesange m.m. De 2 piger er klædt som man skulle tro at vi var på bakken. Det foregår i
vore egne lokaler i Slet.
Tilmelding kan ske til Grethe på telefon 86142848 fra den 4. september efter klokken
09.00.til den 1. oktober.
Oktober.
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Fredag den 11. oktober. 2019 skal vi på vores årlige åletur. Med afgang fra Viby torv klokken
09.00 Denne gang går vi efter de bedste, det er jo Feggesund kro på Mors. Det er ål ad libitum
eller 1. Wienerschnitzel. Der er også kaffe og rundstykker på vejen derop.
Hjemturen går denne gang over Thisted - Thyholm og Struer, med hjemkomst klokken ca.
18.00.
Tilmelding til Grethe på telefon 86142748 fra den 4.september efter klokken 09.00. Prisen
for denne tur er 200 kr. som indbetales på bank reg.nr.3242 konto nr. 3642124927 eller mobilpay 24406225.
Husk at bestille ål eller Wienersnitsel ved tilmeldingen.
November.
Fredag den 8.november 2019 klokken 14.00, afholder vi vores sædvanlige bankespil. Med alle
de sædvanlige fine gevinster og amerikanske lotteri.
Tilmelding sker til Ilse på telefon 86281028 fra den 2. oktober efter klokken 09.00
December.
Vi nærmer os det sidste arrangement i 2019. Det er julefrokosten som bliver 5. december
klokken 12.00 på Sabro kro, med busafgang fra Viby Torv klokken 11.00.
Tilmelding kan ske til Ilse på telefon 86281028 fra den 1. november efter 09.00 og til den
30. november. Pris pr. person er kr.200.00. Som skal indbetales på bank reg.nr.3242 konto
nr. 3642124927 eller mobil Pay 24406225.
Aktivitetsudvalget
Østjylland
Randers – Djurs.
Onsdag den 4.september. Besøg på Clausholm slot, Clausholm vej 308, 8370 Hadsten.
Vi mødes i slotskælderen kl.10.00. Hvor vi indleder med kaffe og hyggeligt samvær. Efterfølgende vil der være orientering om slottets historie, samt rundvisning på slottet.
Besøget afsluttes med en rundtur i slotsparken. Deltagerpris 60 kr.
Tilmelding senest den 30. august, på telefon 86431551, eller e-mail: joa@kabelmail.dk
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Indbydelse
Seniorklubben indbyder medlemmerne med ledsager til et spændende arrangement på Hotel
Pejsegården i Brædstrup, torsdag den 3. oktober 2019 klokken 11.30.
Skulle du ikke være medlem af seniorklubben, er du velkommen til at se hvorledes vi har en
goddag sammen. Denne indbydelse gælder medlemmer af pensionskassen. Samt øvrige der
har forladt telefonselskabet i Jylland.
Ved ankomsten til Pejsegården serveres der en let frokost anretning, samt et par glas vin, en
øl eller sodavand.
Efter frokosten skal vi høre, Ernst Trillingsgaard forhenværende direktør for Holstebrohallen og
i mange år Aalborghallen. Ernst Trillingsgaard vil fortælle om sit liv blandt kendte danske og
udenlandske kunstnere. En spændende fortælling.
Der arrangeres bustransporter efter nedenstående
Nord.
Hjørring A-Z klokken 08.00
Bouet Kvickly klokken 08.30
Aalborg Th.Saurs vej P. pladsen klokken 08.55
Syd.
Esbjerg museumspladsen klokken 08.45
Kolding rutebilstationen klokken 09.45
Vejle Borgvold klokken 10.45
Øst.
Viborg Tinghallen klokken 10.00
Randers Radio ABC klokken 09.45
Viby Torv klokken 10.30
Horsens frakørsel 56 klokken 11.10
Vest.
Skive rutebilstationen klokken 08.30
Herning Møllegade klokken 10.10

køreplan:
Brønderslev banegården klokken 08.25
Aalborg Thomas Boss gade klokken 08.40
Haverslev Cirkel K klokken 09.20
Vejen MC Donald klokken 09.25
Fredericia station vest klokken 10.15
Silkeborg Jysk arena klokken 10.45
Hadsten banegården klokken 10.05
Skanderborg banegården klokken 10.50
Holstebro Støberigården klokken 09.20

Tilmelding fra den 19.september klokken 09.00 pr. telefon eller mail til din aktivitetsudvalgsformand.
Øst.
Bent Grølsted, Jeppe Aakjærsvej 21, 8230 Aabyhøj telefon 86255225 mobil 24406225 mail:
ibg@post10.tele.dk
Nord.
Bo Magnussen, Havnegade 44, 9340 Asaa. Mobil 20203270 mail: bomagnussen@live.dk
Vest.
Asger Knudsen, Sønderparken 26 2tv, 7430 Ikast telefon 97154545, mobil 30311677 mail:
aek@pc-privat.dk
Syd.
Kirsten Ahrendtsen, Dalen 11, 6000 Kolding. Telefon 75505012, mobil 23355525, mail:
kirstenahrendtsen@gmail.com
Tilmelding senest den 27.september 2019.
Bliver du forhindret efter din tilmelding, skal du melde afbud til de respektive aktivitetsudvalg.
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Afbud ved akut opstået sygdom modtages frem til den 3.oktober klokken 08.00. Udeblivelse vil
medføre opkrævning af 300.00 kr. pr. person til delvis dækning af omkostningerne.
På gensyn
Bestyrelsen
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