Forsiden

Nyhedsbrev december 2018
Med dette nyhedsbrev er vi nået frem til julemåneden. Dette vil fremgå af tilbuddene fra vore aktivitetsudvalg, der har overstået deres julearrangementer. Men glæd dig til kommende nyhedsbrev, her vil der være
mange spændende tiltag.
Bestyrelsen og aktivitetsudvalg sender alle vore medlemmer, en glædelig jul. Vi glæder os til at mødes i
det nye år.
Nyhedsbrevet.
Dette nyhedsbrev er det sidste der vil udkomme hver måned. Det er ikke, fordi vi ikke gerne vil forsætte
med at fremsende til dig. Baggrunden er at pensionskassen fra 2019 ændrer udsendelsen af pensionsmeddelelse til medlemmerne. Pensionskassen overgår til samme system som staten bruger med folkepensionen.
Dette vil du høre mere om fra pensionskassen.
Fremtiden.
Bestyrelsen har efter lange overvejelser besluttet, at vi fremover udsender 4 nyhedsbreve om året. Med nyhedsbrevet vil der være en aktivitetskalender, hvor du kan se hvad der sker fremadrettet. Denne aktivitetskalender kan altid findes frisk opdateret på seniorklubbens hjemmeside www.seniorklubbentdcjylland.dk.
Nyhedsbrevene vil fremover komme som en papirversion, hjem til din postkasse. Sorter derfor reklamerne
før du smider dem ud.
Terminer.
Har du noget der skal med i nyhedsbrevet, udsendes dette efter følgende terminer.
Januar 2019, deadline 08-12-2018
April 2019, deadline 15-03-2019, her vil være indkaldelse til generalforsamlingen
Juni 2019, deadline 15-05-2019
Oktober 2019, deadline 15-09-2019, her vil kalender 2020 være vedlagt
Foretrukne på din pc.
Vi vil opfordre vore medlemmer til at oprette en ”Foretrukne” på deres PC. Dette for at få alle informationer fra seniorklubbens nyhedsbreve og aktivitetsudvalgene. Angående arrangementer og vigtige nyheder
hver måned. Adressen på hjemmesiden er www.seniorklubbentdcjylland.dk. Det kan også lade sig gøre at
komme på via ”Facebook”. Adressen er SENIORKLUBBEN TDC JYLLAND
Med dette nyhedsbrev er der vedlagt et skema, som beskriver, hvorledes du kan installere foretrukne på din
PC.
Nye medlemmer.
Hvis du indmelder et medlem. Ser vi gerne, at du fremover sender en mail til kassereren Flemming Christiansen mail seniorklubtdc@gmail.com, eller ringer på telefon 86949901. Derefter vil du blive kontaktet.
Det var alt for denne gang. Endnu engang god 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 vest.
Randers-Djurs
Onsdag den 5.december klokken 12.00. Julefrokost på Slotskroen, Slotsgade 4, 8900 Randers C.
Vi mødes til vor traditionsrige julefrokost, hvor vi skal nyde Slotskroens fine julebuffet, under hyggelige
former. Der vil være sange, konkurrencer og lotteri. Deltagergebyr 175 kr. inklusive en øl, vand eller et
glas vin, samt en snaps.
Tilmelding senest den 30. november på telefon 86431551, eller mail joa@kabelmail.dk
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Silkeborg-Viborg
Den 19. december er der juleafslutning ved bowling`fun i Silkeborg. Vi begynder med Bowling kl.10.00
efter Bowling klokken ca. 11.30 er der en lille buffet.
Efter spisningen er vi klar med pladerne til banko.
Den 2.januar 2019 klokken 10.00 er vi klar til en gang Bowling.
På gensyn
Bestyrelsen

Aktivitetsudvalgene i
Nord
Øst
Vest
Syd
Ønsker alle medlemmer en glædelig jul, på gensyn i januar 2019

Vi vil opfordre vore medlemmer til, at oprette Seniorklubbentdcjylland.dk som ”foretrukken”
på jeres pc’er, for at få alle informationer fra Seniorklubben om vigtige nyheder og arrangementer hver måned.

Internet Explorer Webbrowser



Klik på Favoritter, klik på (føj til Favoritter).
Det gemte findes ved at klikke på Favoritter.

Google Chrome

Klik på stjernen, vælg mappe:
Bogmærkelinje, klik på udfør.
Det gemte findes ved at klikke på de tre prikker og vælge, og klikke på
Bogmærke.

Microsoft Edge


Klik på stjernen til venstre, klik på Favoritter,
klik på tilføj.
Det gemte findes ved at klikke på stjernen til
højre.

