Forsiden

Nyhedsbrev august 2017
Her i feriemåneden, havde vi gerne set højsommer og varme til os alle. Vi må konstatere at vejrguderne
ikke helt har været med os endnu. Det er en god ting, at vi som seniorer har tid til at vente, for derefter at
nyde når sommervejret når os.
I nyhedsbrevet for august er der tilbud fra vore aktivitetsudvalg, jeg skal opfordre til at bakke op om arrangementerne.
Fælles arrangement på Pejsegården.
Med nyhedsbrevet for september måned, vil der være en indbydelse til Seniorklub-bens efterårs arrangement som afholdes onsdag den 4. oktober på Pejsegården i Brædstrup. Arrangementet er et frokost arrangement, hvortil alle Seniorklubbens medlemmer indbydes. Underholdningen er lagt i hænderne på Carsten
Knudsen kendt fra ”De Nattergale” han vil underholde med musik og sang, samt forskellige muntre sketches. Vi forventer en rigtig hyggelig eftermiddag.
Er du ikke medlem af Seniorklubben men tidligere ansat i TDC, Jydsk Telefon og YouSee, er du velkommen til at deltage.
Tjenestetelefon.
Vi har medlemmer der i forbindelse med deres pensionering blev tildelt fri abonnement samt et samtalefradrag på 200 kr. pr. kvartal. TDC har uden at meddele noget om, at der ikke kan rettes telefonisk henvendelse om dette mere, her taler vi om samtale fradraget på 200 kr.
Fremover skal vore medlemmer sende en mail, hvert kvartal for at få krediteret de 200 kr. Mailen er
fritlf@tdc.dk
Vi håber dette har løst problemerne.
Maastricht.
I periode 13. til 16. Juli var vi 52 deltager på seniorklubbens arrangement til Maastricht i Holland. Her
skulle vi opleve koncerten med Andre Rieu og hans orkester.
Efter en lang dagskørsel når vi frem til vort hotel Karpellerput som er liggende lige udenfor byen Heeze. Et
godt hotel med en speciel historie. Det drejer sig om et gammelt munkekloster der var indrettet til hotel.
Udover det var et spændende hotel fik også en god forplejning.
Turens højdepunkt var koncerten på byens torv. Her var der 8500 forventningsfulde sjæle samlet. Efter opvarmning af et ca. 100 mands blæserorkester, der marcherede rundt på pladsen. Startede koncerten klokken
21.00, en god oplevelse med god musik og sang. Samt ikke mindst stemningen og atmosfære pladsen var
helt speciel, en oplevelse i sig selv.
Udover koncerten var der også lejlighed til at se en rosenpark, som blev drevet på frivillig basis, vi nåede
også en byrundtur i Maastricht.
Alt i alt et godt arrangement, med en meget dygtig guide. Fin bus og en god chauffør.
Ole Jensen
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Bagsiden

Aktivitetsudvalg syd.
Aktivitetsudvalget inviterer til en tur til Mandø, torsdag den 24. august 2017.
Køreplan:
Klokken 07.30 afgang fra Vejle, Borgvold. Hjemkomst kl.19.00
Klokken 08.00 afgang fra Fredericia banegård vest. Hjemkomst kl. 18.30
Klokken 08.30 afgang fra Kolding Liva-stormarked. Galgenbjergvej. Hjemkomst kl.18.00.
Klokken. 08.55 afgang fra Vejen, Mc Donalds, afk.68. Hjemkomst klokken 17.35
Klokken 10.00 afgang fra Esbjerg, museumspladsen. Hjemkomst klokken 16.30
På vej til Esbjerg vil der blive serveret en kop kaffe og rundstykke i bussen.
Mandø er en grøn ø i Vadehavet. Lyset er helt specielt på denne plet, der omgives af store højsander, der
stikker op over havet det meste af tiden. Øen er på 7,5 kvadratkilometer og har ca. 70 indbyggere.
Vi kører til Vester Vedsted, hvorfra vi tager ”Mandø bussen” til Mandø. På mand ø får vi en 2 retters middag samt en øl eller vand. Vi får også en spændende guidet rundtur på øen. Rundturen varer ca. 1 time.
Tiden iler, vandet løber. Vi må tilbage til fastlandet. I bussen på vej tilbage til Esbjerg, serverer vi en kop
kaffe med lidt sødt til ganen.
Prisen er 200 kr. pr. person. Gerne indbetaling via netbank reg.nr.1682 konto nr. 3223051412 senest den
18. august 2017 eller betaling i bussen.
Tilmeldingen er bindende og kan ske fra den 31. juli og frem til den 10. august til:
Mogens Adler telefon 7552 1231 eller mail tm.adler@privat.dk
Kirsten Ahrendtsen telefon 7550 5012 eller mail kirstenahrendtsen@gmail.com
På gensyn, aktivitetsudvalget.

Aktivitetsudvalg vest.
Der arrangeres sommerudflugt til ”Papirmuseet og Frøslev lejren” den 16. august 2017.
Husk at medbringe pas.
Aktivitetsudvalget.
Aktivitetsudvalg øst.
Randers – Djurs.
Onsdag den 6. september guidet bustur og spisning på Aarhus havn.
Busafgang fra Randers hallen kl. 10.45, Hadsten banegård kl. 11.10.
Vi starter besøget på Aarhus havn med en buffet i kantinen. Derefter vil der være guidet rundvisning med
bus på Aarhus havn. Efterfølgende kaffe i kantinen. Vi slutter dagen med en forfriskning i det grønne. Deltager gebyr 100 kr.
Tilmelding senest den 1.september, på telefon 86431551 eller mail joa@kabelmail.dk
Venlig hilsen
Bestyrelsen

