Nyhedsbrev december 2021.
Med dette nyhedsbrev er vi kommet ind i julemåneden. Det betyder at vore aktivitetsudvalg,
har afholdt julefrokoster og der ønsket hinanden en god jul. Med dette nyhedsbrev kan du se
hvad der sker i seniorklubben i januar februar og marts måneder. Som tidligere udsender vi
vores kalender til medlemmerne, denne sendes hjem til din postkasse.
Rejser 2022
Vi har tidligere omtalt en bustur i juni måned, til Dresden og Spreewald. En meget spændende
tur. Der er afgang den 13. juni med hjemkomst den 17. juni. Prisen for rejsen er 4195 kr. ved
minimum 42 tilmeldte. Prisen inkluderer overnatning, morgenmad og middag. Udflugter inkl.
sejltur på Elben, kanalrundfart i Lübbenau.
Vi har 6 enkeltværelser og 24 dobbeltværelser til rådighed.
Se udførligt program på seniorklubbens hjemmeside www.seniorklubbentdcjylland.dk
Amalfikysten
Her er planlagt en tur med afrejse fra Aalborg lufthavn den 13. september. Vi mangler for nærværende at få de sidste oplysninger. Når vi har dem, er de at finde på hjemmesiden.
Informationsmøde
Vi afholder informationsmøde om rejserne, med deltagelse af repræsentanter fra NILLES Rejser.
Mødet afholdes den 12. januar klokken 12.30, i vore lokaler Slet vej 8, 8310 Tranbjerg.
Vi starter med at spise 2 håndmadder, hertil serveres en øl eller vand.
Der er mulighed for at tilmelde sig til rejserne på mødet.
Tilmelding til rejserne kan ske på telefon 98113881, Ole Jensen fra mandag den 17. januar
klokken 09.00.
Vi har til mødet rådighed over 100 pladser, først til mølle vil være gældende. Tilmelding til mødet sker på telefon 98113881, Ole Jensen fra den 5. januar klokken 09.00 til den 10. januar.
klokken 17.00
Vi glæder os til at se jer.
Pensionskassen
På generalforsamlingen den 28. april 2022, skal der vælges et bestyrelsesmedlem Mogens
Jensen Tele vest, samt en bestyrelsessuppleant John Nim, et af vore egne medlemmer.
På seniorklubbens generalforsamling, var der applaus til dem for det store og dygtige arbejde,
som de udfører.
Seniorklubbens bestyrelse anbefaler, at der gives genvalg til dem.
En stemme på Mogens og John er en stemme på stor viden og erfaring.
Generalforsamling
Seniorklubbens generalforsamling afholdes den 26. april 2022 på Pejsegården i Brædstrup.
Det var alt for denne gang.
Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer og deres familier en god jul, samt et godt nytår.
På gensyn i 2022.
Ole Jensen
Formand Ole Jensen, Aalborg tlf. 98 11 38 81 e-mail: olejensen1941@outlook.dk
Kasserer Karin Mikkelsen Tranbjerg tlf. 86 29 16 29/20 25 48 49 e-mail: seniorklubtdc@gmail.com
Seniorklubbens hjemmeside: www.seniorklubbentdcjylland.dk
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Aktivitetsudvalg øst.
Efter at Coronarestriktionerne blev lempet, har vores ture været fuldt booket og ekstra busser
har været sat ind.
Vi anbefaler, at I følger med på hjemmesiden: www.seniorklubbentdcjylland.dk – kig under
arrangementer. Her vil der være oplysninger omkring aktuelle arrangementer og andre medlemsoplysninger.
Vi kan nu orientere om arrangementer i starten 2022, hvor vi har aftalt følgende, som I kan
sætte i kalenderen:
Vinsmagning 20. januar 2022 kl. 14.00 i foreningshuset i Slet. Vi får besøg af BRDR.
SCHMIDT´s Vinhandel i Viby, der vil præsentere nogle gode vine til fine priser. Vi sørger for
brød og forskellige oste m.m. + 8-10 vine. Prisen for dette arrangement er kr. 100,00.
Tilmeldingen er bindende. Indbetaling til Reg.nr. 4595 konto nr. 4695739990, eller MobilePay
telefon 24406225. Husk skriv arrangement samt navn. Tilmelding fra den 3. januar kl. 09.00 til
den 14. januar til Joan på telefonnummer 20418920.
Onsdag den 9. februar 2022 kl. 14.00 i foreningshuset i Slet. Visesang med Sarah og
Ældrebyrden.
Der er lagt op til en eftermiddag i foreningshuset i Slet med god musik og sang, som vi alle
kan huske og helt sikkert kan synge med på. Vi sørger for kaffe og brød. Øl vand og vin kan
købes til populære priser.
Sarah & Ældrebyrden: Som bandnavnet antyder, er det to generationer, fire granvoksne og lidt
gråsprængte herrer og en noget yngre kvinde, men i musikkens univers fungerer det perfekt.
Dette arrangement er gratis. Da der kun er plads til 100 personer, er det først til mølle.
Tilmelding fra den 25. januar kl. 08.00 til Grethe på tlf. 24255914
Fredag den 11. marts 2022 banko i foreningshuset i Slet.
Vi pudser igen bankobrikkerne af i foreningshuset klokken 14.00. Her spiller vi om de sædvanlige fine kødpakker. Derudover vil der være amerikansk lotteri med de sædvanlige fine præmier. Selvfølgelig er der gratis kaffe med brød.
Da der kun er plads til 100 personer, er det først til mølle.
Tilmelding fra den 21. februar fra klokken 09.00 til den 2. marts til Ilse på telefonnummer
40412845.
Torsdag, den 19. maj 2022 Tur til Mariager med hjuldamper og veterantog.
Kl. 8.00 Afgang fra Viby Torv
Vi kører direkte til Hobro og får en kop kaffe og et rundstykke undervejs.
I Hobro sætter vi os ombord på ”Hjuldamperen” Svanen, som sejler os til Mariager. En sejltur
der er en enestående smuk og idyllisk rejse gennem et fantastisk landskab, fyldt med natur og
kulturhistoriske oplevelser. Fjorden er Danmarks længste egentlige fjord og er 43 km lang fra
Als Odde til Hobro.
Tilbage på fast grund i Mariager kører vi op på Hotel Postgården, som ligger smukt i byen. Her
får vi en 2-retters menu bestående af kalvesteg stegt som vildt og citronfromage til dessert.
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Kl. 14.30 skal vi være på Mariager Station, hvor vi skal med Veterantoget Handest.
Når man stiger ind i veterantoget, føles det som om, uret stilles 60-70 år tilbage. Efter påstigningen vil togkonduktøren fløjte til afgang og så kan I ellers bare læne jer tilbage og nyde
stemningen og den smukke og unikke natur, som I passerer undervejs.
Med en hastighed på ca. 30 km/t har I tid til at få det hele med på den 17 km lange veteranjernbane, der er Danmarks længste. Vi kører gennem et af de smukkeste stykker af Danmarkfra Købstadsidyl, langs fjord, gennem bøgeskov og ud på landet.
På hjemturen får vi kaffe og kage fra bussen og vi slutter i Viby ca. kl. 17.00
Prisen for den oplevelse er kr. 250,00 Tilmelding fra den 02.05. 2022 til den 12.05. 2022 til Ilse
på tlf. 40412845.
Betaling ved tilmelding til Ilse Koldste på konto nr. 5364 0000520393. Husk oplys arrangement
og indbetaler.
Sønderborg revy 29. – 30. juni 2022
Onsdag den 29. juni Afgang om morgenen fra Viby Torv v/kirken kl. 9.00. Herefter går turen
sydover mod Sønderborg. Undervejs er der kaffepause hvor vi får et rundstykke til kaffen.
Vi ankommer til Sønderborg ved middagstid hvor vi nyder en sandwich. Der er evt. tid på egen
hånd til at gå en tur i Sønderborg by. Efter kl. 15.00 er der indkvartering på Hotel Sønderborg
Strand.
Kl. 18.00 er der Sommerbuffet i Revy restauranten og det er inkl. 2 genstande pr. mand. Bagefter skal vi opleve en forrygende sommerrevy. (Dørene åbnes kl. 19.30)
Torsdag den 30. juni. Morgenmad på hotellet og bussen pakkes. Herfra går turen til Cathrinesminde Teglværk, som på en og samme tid er et velbevaret kulturmiljø og et spændende
museum med en naturskøn beliggenhed ved Iller Strand.
Museet fortæller levende om den teglindustri, der prægede egnen stærkt gennem mere end
200 år. Det fine ler på stedet og muligheden for at udskibe teglsten skabte grobund for mange
teglværker.
Cathrinesminde er et af ganske få bevarede ringovnsteglværker og er udpeget som ét af de
vigtigste danske industrimiljøer.
Gå på opdagelse blandt de smukke tørrelader med de røde tage, kom tæt på ringovnen fra
1892 og teglværksmaskineriet eller gå tilbage i tiden i de genskabte arbejderboliger, der fortæller om livet i det lille teglværkssamfund.
Vi får en guidet rundvisning og derefter lidt tid på egen hånd til at fordybe sig.
Efter dette kulturelle besøg, kører vi til Bov Kro som venter os med en 2-retters middag bestående af helstegt svinekam med tilbehør og citronfromage til dessert. (excl. drikkevare)
Efter frokost går turen lige over grænsen og til Fleggaard, hvor der er tid til at handle. Husk
pas og mundbind. Når I alle er klar igen går turen retur til Aarhus. Forventet hjemkomst sidst
på eftermiddagen.
Vi har reserveret 22 dobbeltværelser og 6 enkeltværelser. 50 personer fordelt på først til mølle.
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Turfolderen kan ses på seniorklubbens hjemmeside under rejser, eller rekvireres hos Bent på
telefon 24406225. Prisen for turen bliver 1950,00 kr. pr. person i dobbeltværelse. Tillæg for
enkeltværelse 400,00 kr.
Der skal betales depositum på 1400,00 kr. ved tilmeldingen. Depositum skal indbetales på
Reg.nr. 4695 konto nr. 4695739990, eller MobilePay telefon 24406225. Husk skriv arrangement samt navn.
Tilmelding modtager Bent på telefon 24406225 fra den 17. januar efter klokken 09.00. Restbeløbet opkræves 5 uger før afrejse.
Med ønsket om en god jul samt et lykkebringende nytår til alle medlemmer i øst.
Aktivitetsudvalg øst.
Randers – Djurs
Onsdag den 5. januar kl. 10.00 mødelokalet i Klostergade.
Nytårsappel og bevaringsværdige bygninger. Vi starter med kaffe og hyggeligt samvær, samt
ønske hinanden et godt nytår. Derefter skal vi have kåret vinderen af vores julefrokost konkurrence. Endelig slutter vi af med et besøg af bestyrelsen for bevaringsværdige bygninger i
Randers ved formanden Karen Smed, og tidligere stadsarkitekt Henri Amsler, der vil fortælle
og vise billeder af spændende gamle bevaringsværdige bygninger i Randers.
Onsdag den 2. februar klokken 10.00
Mødelokalet i Klostergade, generalforsamling og mini banko. Vi starter med kaffe og hyggeligt
samvær. Efterfølgende afholder vi den årlige generalforsamling. Vi slutter med banko.
Onsdag den 2. marts klokken 10.00
Elvis museet Graceland, Randersvej 3, 8960 Randers SØ. Vi mødes ved Elvis museet klokken
10.00, hvor vi starter med kaffe og hyggeligt samvær. Derefter kommer Direktør Henrik Knudsen og fortæller lidt om opstart af Elvis museet fra hobby til virksomhed. Vi slutter med et besøg på selve Elvis museet. Deltagergebyr på 80 kr. betales forud, reg. Nr.9331 konto nr.
3325638825 eller mobil på 40276597.
Tilmelding senest den 22. februar på e-mail:joa@kabelmail.dk eller telefon 93101551
Viborg/ Silkeborg
Vi har afsluttet vores Petanque spil. Vi er begyndt med bowling, i december er det den 1. december og 15. december kl. 1500. I januar er det den 5. og 19. januar.
Torsdag, den 2. december kl. 17.30 har vi generalforsamling og julefrokost med bankospil.
Stedet er BÅDKLUBBENS Restaurant
Venlig hilsen Bestyrelsen

Aktivitetsudvalg Vest
Tiden nærmer sig for vores traditionsrige julearrangement.
I år er det onsdag den 1. december og vi mødes kl. 11.00 i Valgmenighedens festlokaler
Skole gade 32, Holstebro. Pris pr. deltager 250,00 kr.
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Tilmelding senest den 22. november til: Harry telefon 96268344 - Asger telefon 30311677 Connie telefon 20 40 66 15 - Hanne 97 40 33 90
Ifølge klubbens vedtægter skal der foretages valg til aktivitetsudvalget, det gør vi inden middagen.
Husk der er 10 parkeringspladser bag Kirken på modsat side af festlokalerne, og et nyt parkeringshus hvor gruspladsen var.
På gensyn den 1. december 2021
Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalg Nord
Vinterfest afholdes onsdag d. 9. februar 2022 kl. 12.30 på Hotel Phønix, Aalborg,
Dørene åbnes kl. 12. Vi starter med valg til aktivitetsudvalget og på valg er John Nielsen &
Poul Thrysøe samt Per Christensen. John & Poul har valgt at stoppe efter mange år – og opstiller derfor ikke.
Per Christensen genopstiller og et enigt udvalg opstiller Vera Vanggaard som nyt medlem. Vi
vil så fremover være 4 i Aktivitetsudvalget. Forslag til andre kandidater bedes meddelt ved
tilmelding.
Vi får serveret en 3-retters middag med vin/øl eller vand, samt kaffe m. småkager. Til at underholde har vi hyret ”Kalle” så vi kan få en svingom efterfølgende. OBS - Bemærk: Vi slutter
kl. 17.00
Prisen for at deltage er 200,- kr.
Tilmelding – kun personlig pr. tlf. mandag d. 17. januar kl. 9. til fredag d. 21. januar kl. 12
Til: Majbritt 29908876 – Svend 29606397 – Poul 40831718 – John 21453486 – Per 29857609
Bunkermuseum Hanstholm – torsdag d. 10.marts 2022.
Bustur til Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig. Batteriet blev opført i
1941, samtidigt med et tilsvarende ved Kristiansand, for at spærre indsejlingen til Skagerak.
Kanonerne skulle kunne skyde ud på en afstand af ca. 55 km, dvs. næsten halvvejs til Norge.
Vi har 50 pladser i bussen og prisen er 150,- kr. pr. person.
Opsamling starter: 09.15: Nilles i Dybvad – 09.45: Kvickly/Bouet – 10.00 Th. Sauers Vej.
11.45 Forventet ankomst til Montra Hotel, Hanstholm. Her bliver der serveret: Flæskesteg med
det hele og Citron Fromage til dessert. Hertil et glas vin/øl eller vand.
13.30 Vi kører til Bunkermuseet hvor vi foran hovedindgangen kl. 13.40 mødes af en Guide,
får en udendørs introduktion på 20 minutter og bliver klædt på til at besøge Museet/Bunkeren
på egen hånd.
15.00 Afgang hjem og Kaffe i bussen – Turen forventes afsluttet kl.17.30 i Dybvad.
Tilmelding fra mandag d. 21. februar kl. 9 til onsdag d. 23. februar kl. 12 til: Svend Christensen tlf. 29606397
Aktivitetsudvalg Nord
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Aktivitetsudvalg syd.
Torsdag den 10. februar 2022 kl. 14.00 afholdes der medlemsmøde i Parkhallen, Kolding.
Dagsorden:
1. Velkomst og beretning ved Kirsten Ahrendtsen
2. Valg til aktivitetsudvalget iflg. vores love. På valg er Kirsten Ahrendtsen, Helvig Hansen
og Jens Dahl. På valg er bilagskontrollant Karl Åge Dahl.
3. Indkomme forslag.
Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal meddeles Kirsten Ahrendtsen, Dalen 11,
6000 Kolding, tlf. 2335 5525 eller på mail kirstenahrendtsen@gmail.com senest fredag
den 4. februar 2022.
4. Eventuelt
Efter valget er der kaffe og hyggeligt samvær. Arrangementet er gratis for medlemmer og ledsagere. Transport til mødet er for egen regning. Vi opfordrer til samkørsel, så fyld bilen op!!
Tilmelding til mødet fra 27. januar – 7. februar til:
Kirsten Ahrendtsen, tlf. 2335 5525 eller mail kirstenahrendtsen@gmail.com eller til Ulla Malling, tlf. 2924 3415 eller mail ullamalling@stofanet.dk
Aktivitetsudvalg Syd

OBS OBS
Alle vore arrangementer afholdes efter sundhedsstyrelsens restriktioner. Hold dig orienteret på hjemmeside.
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