Forsiden

Nyhedsbrev december 2017
Nu er vi endnu engang nået til den sidste måned i året. Som sædvanligt er der ikke de store aktiviteter i julemåneden. Ude i områderne er de fleste julefrokoster overstået.
Bestyrelsen vil hermed bringe en julehilsen og en tak til vore medlemmer, som trofast har bakket op om
vore arrangementer. Det gælder arrangementer ude i aktivitetsudvalgene, samt de arrangementer bestyrelsen har tilbudt. Her tænker jeg på vores årlige generalforsamling, vore rejser og sidst men ikke mindst vores succesarrangement på Pejsegården. Hvor vi mødte en veloplagt Carsten Knudsen.
Andre Rieu 2018.
Mange af vore medlemmer gik forgæves efter pladser til turen i 2017, På den baggrund har vi aftalt med
NILLES rejser at vi gentager turen i 2018. Det vil være med afgang den 5. juli og retur den 8. juli.
Indkvarteringen vil i år også blive på hotel Kapellerput, som var et virkeligt spændende hotel. Turens højdepunkt vil være koncerten på pladsen i Maastricht.
Skulle du være interesseret, reserver allerede nu i din kalender. Vi forventer en pris på ca. som sidst. Når vi
har mere vil det komme i nyhedsbrevet.
Nye medlemmer.
Seniorklubben optager gerne nye medlemmer. Er du interesseret i at se mere om seniorklubben, kan du benytte vores hjemmeside www.seniorklubbentdcjylland.dk. Her finder du også en tilmeldingsblanket. Der er
også mulighed for at tilmelde sig ved kassereren Flemming Christiansen på telefon 86949901. Et medlemskab koster 30.00 kroner om måneden. I seniorklubben er din ledsager velkommen. Til enkelte arrangementer opkræves der en mindre brugerbetaling.
Nyhedsbrev fra kassereren.
En del af vore medlemmer modtager nyhedsbrevet pr. mail afsendt fra kassereren. Det drejer sig om jer der
betaler kontingent årligt. Skulle du have fået nye mailadresse husk at give kassereren besked på seniorklubtdc@gmail.com
Modtager du nyhedsbrevet i forbindelse med udbetalingen fra pensionskassen skal du intet foretage dig.
Det var alt for denne gang. Glædelig jul til alle.
Ole Jensen

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

Aktivitetsudvalg øst.
Randers-Djurs.
Julefrokost på Slotskroen, Slotsgade 4 onsdag den 6.december klokken 12.00.
Vi skal nyde kroens traditionsrige juleanretning inklusive 2 genstande. Der vil endvidere være festlige indslag, konkurrencer samt lotteri med mere. Pris for deltagelse er 175.00 kroner pr. person.
Tilmelding senest den 2.december, på telefon 86431551 eller mail joa@kabelmail.dk.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Silkeborg-Viborg.
Den 6. december er der julefrokost, ved Bowl'n'Fun i Silkeborg. Vi bowler fra klokken 10.00 til 11.00.
Klokken 11.30 er der julebuffet.
Vi skal også have vores bankospil, hvor hovedpræmien er grydeklare ænder.
Vores bowling i december slutter den 20. december. Vi begynder igen den 3.januar2018.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Aktivitetsudvalgene i
Nord
Øst
Vest
Syd
Ønsker alle vore medlemmer en glædelig jul

