Forsiden

Nyhedsbrev august 2018
I denne gode og tørre sommer, er det en fornøjelse at sende en hilsen til vore medlemmer, samt øvrige læsere af nyhedsbrevet. Af hensyn til naturen er det nødvendigt, at vi må ønske noget regn.
Nye lokaler.
Som jeg fortalte om i sidste nyhedsbrev, skulle vi afvikle lokalerne i Stavanger gade hurtigst muligt.
Vi har afholdt et par møder, med arkitekt Lene Colding, samt andre interessenter i foreningshuset, Sletvej
32, 8310 Tranbjerg. Det drejer sig om hvor det tidligere autoværksted lå.
Resultatet er, at vore fremtidige arrangementer skal afholdes der. Vi får mulighed for at benytte et mødelokale med plads til 100 personer, det bliver indrettet til dels som vi ønskede. Derudover er der et lokale til
46 personer, som vi kan benytte til mindre arrangementer. Ud over lokalerne, er der køkken med køleskabe, opvaskemaskine. Derudover bliver vores kaffemaskine monteret derude. Foreningens hjertestarter
bliver placeret så den er tilgængelig for os.
Flytningen.
Aktivitetsudvalget i øst, samt kassereren har nedpakket det vi skal have med til Slet. Møbler og flyttekasser
køres med flyttefirma til vor nye lokalitet, den 13. juli, og bestyrelsen forventer at lokalerne er disponible
fra den 1. september.
Bestyrelsen afholder sit første bestyrelsesmøde derude den 7.august.
På et senere tidspunkt er det meningen at lave et arrangement i fællesskab med de øvrige foreninger. Således at der bliver lejlighed til at se indretningen.
Toscana.
Vi har modtaget afbud og således er der 2 ledige pladser, på denne rejse. Der afgang fra Aalborg lufthavn
den 13. september, prisen er 6795.00 kr. pr. person.
Der er halvpension, derudover arrangeres der udflugter dagligt, som er inkluderet i prisen. Det er frivilligt
om man ønsker at deltage.
Er du interesseret kan du se udførligt program, på seniorklubbens hjemmeside www.seniorklubbentdcjylland.dk klik på rejser.
Tilmelding sker til Ole Jensen telefon 20200865, senest den 5. august.
Nye medlemmer.
Seniorklubben optager tidligere ansatte ved telefonselskaberne, i Jylland. Det gælder om du har været tjenestemands ansat eller overenskomst ansat.
Som medlem kan du deltage i arrangementer som bestyrelsen arrangerer. Derudover arrangerer vore aktivitetsudvalg, arrangementer i dit lokalområde.
Til vore arrangementer er der mulighed for at tage en ledsager med. Til enkelte er der en mindre brugerbetaling for ledsagere.
Kontingentet er 30.00 kr. om måneden, som trækkes via pensionskassen, eller ved opkrævning fra foreningens kasserer.
Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside www.seniorklubbentdcjylland.dk, eller til kassereren Flemming Christiansen telefon40205016.
Vi ser frem til at hilse på dig.
Formand: Ole Jensen, Tyge Brahes Vej 38, 1., 9000 Aalborg 98 11 38 81
Kasserer: Flemming Christiansen, Højvej 25, 8471 Sabro 86 94 99 01

 x15843@tdc.dk

 seniorklubtdc@gmail.com

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

Bagsiden

Det var alt for denne gang. I september nyhedsbrevet, vil der være en udførlig omtale om arrangementet på
Pejsegården den 4. oktober.
På gensyn
Ole Jensen

Aktivitetsudvalg nord.
Utzon 100 i 2018.
Det hele startede i Aalborg i 1918. I 2018 ville Jørn Utzon være fyldt 100 år. Det er samtidig 10 års jubilæum for Utzon center. Vi fejrer den mest betydningsfulde danske arkitekt i hele 2018 med udstillinger og
arrangementer i Aalborg og rundt om i verden.
Tirsdag den 28. august kl. 10.15 er der arrangeret guidet rundvisning på Utzon centret. Herefter serveres en
let anretning på Restaurant Jørn, Gratineret kalveculotte, ramsløg, syltede forårsløg, kapers og salater og
dertil et glas vin.
Vi kan tilbyde 40 at deltage og prisen er 100.00 kr. pr. person.
Tilmelding til Poul Thrysøe på telefon 98161718 fra mandag den 6. august kl.09.00 til fredag den 10.august klokken 16.00.
Vi glæder os til at se dig.
Aktivitetsudvalg nord

Aktivitetsudvalg vest.
Husk tilmelding. Som fortalt i nyhedsbrevet for juli måned. Arrangeres der sommer udflugt til ”Tirpitz museet i Blåvand” og Bindeballe købmandsgård den. 16. august 2018
Busafgang.
Skive rutebilstation klokken 06.30, Holstebro Støberigården klokken 07.30, Mølle gade Herning klokken
08.15.
Ankomst til Tirpitz klokken 10.00, vi kører hjemad fra Bindeballe købmandsgård klokken 16.00
Vi ses, aktivitetsudvalg vest
Aktivitetsudvalg øst.
Randers-Djurs
Onsdag den 5. september klokken 10.45, sensommer tur til TV2 Midt-Vest i Holstebro.
Busafgang klokken 10.45 fra Randers FC træningsanlæg på Viborg vej ved Water og Wellness. Efter ankomsten til TV stationen, starter vi med frokost i kantinen.
Derefter vil der være guidet rundvisning, til studier og produktion. Vekslende med foredrag og filmklip i
deres store Multimediehal. Vi afslutter med kaffe i kantinen.
Pris pr. deltager 150.00 kr.
Tilmelding senest den 31. august på telefon 86431551 eller mail joa@kabelmail.dk
Venlig hilsen, bestyrelsen

Husk for hvert nye medlem, du indmelder, giver vi en flaske god vin på generalforsamlingen

