Forsiden

Nyhedsbrev februar 2018
Dette nyhedsbrev kommer på et tidspunkt, hvor vi skal være midt i vinteren. I skrivende stund er der en
strid østenvind, således at det føles at der er mange minusgrader.
Bestyrelsen har afholdt sit første bestyrelsesmøde i det nye år. Her blev fastlagt fællesarrangementer for
det kommende år. Vi mener selv der er mange spændende ting på vej. Alt dette kan du følge i kommende
nyhedsbreve.
Maastricht - med Andre Rieu koncert.
Sidste år hvor vi tilbød denne koncert, var der udsolgt på under en time og rigtig mange henvendte sig forgæves. Bestyrelsen lovede at komme med en ny tur her i 2018, dette er nu en realitet.
Vi er glade for at kunne tilbyde vore medlemmer, denne oplevelse. Det bliver med afrejse onsdag den
4.juli 2018. Programmet er som det så ud i 2017, her er der intet ændret. Indkvarteringen sker på Hotel
Karpellerput, i byen Heeze. Hotellet er indrettet i et gammelt munkekloster, som er toprenoveret. Dette i
sig selv er en oplevelse.
Med dette nyhedsbrev er vedlagt en udførlig beskrivelse af rejsen, samt hvad der er at se. Programmet kan
også findes på vores hjemmeside www.seniorklubbentdcjylland.dk.
Tilmeldingen kan ske fra den 5. februar 2018 klokken 09.00, og frem til den 25. marts, på telefon
98113881. Ingen tilmeldinger på telefonsvarer og SMS. Vi råder over 50 pladser hvorfor først til mølle vil
være gældende.
Pensionskassen.
På sidste års generalforsamling, blev der orienteret om en ændring af reguleringen af vore pensioner. Ændringen skulle betyde at vi ikke kommer bagud. Efter længere tids arbejde er der nu et forslag på vej. Orientering om forslaget vil ske på informationsmøder i Slet, Aalborg, Billund og Herning – se vedlagte invitation -, samt på pensionskassens medlemsmøde tirsdag den 6. marts 2018 i Slet. Til medlemsmødet vil
alle modtage en indbydelse fra pensionskassen med nærmere oplysninger om tid og sted. Seniorklubbens
bestyrelse opfordrer vore medlemmer til at deltage på møderne. Det er en forbedring af din pension det
drejer sig om.
Rabatter.
Det er forsat muligt at købe i telebutikkerne, her kan du opnå følgende rabatter:
 Fastnet udstyr 25 % rabat
 EDB udstyr 10 % rabat
Du handler i telebutikken og får 2 bonner med dig, den ene er dit garantibevis, den anden skal du bruge for
at opnå rabatten. Rabatten opnår du ved at bestille en rekvisition hos Ole Jensen telefon 98113881, eller du
bestiller rekvisitionen via seniorklubbens hjemmeside www.seniorklubbentdcjylland.dk
Det var alt for denne gang
Venlig hilsen
Ole Jensen
Skaffer du et nyt medlem, giver vi en flaske vin på generalforsamlingen
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 syd.
Torsdag den 15. februar 2018 klokken 14.00 i Parkhallen Kolding.
Du og din ledsager indbydes til et hyggeligt medlemsmøde.
1. Velkomst ved Mogens Adler
2. Valg til aktivitetsudvalget, på valg er:
a. Helvig Hansen, Jens Dahl Nielsen, begge modtager genvalg
b. Bilagskontrollant Ejgil Eskelund, modtager genvalg
c. Suppleant Jørgen Christensen, modtager genvalg
3. Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal meddeles Mogens Adler, Æblevænget 20, 6000 Kolding eller på mail tm.adler@privat.dk senest den 9. februar
4. Eventuelt
Efter mødet er der kaffe og foredrag ved Kurt Leth, kendt som Kaffe med Kurt på TV Syd.
Arrangementet er gratis for medlemmer og ledsager.
Transport til mødet er for egen regning. Vi opfordrer til samtransport, så medlemmer uden bil også kan
deltage.
Tilmelding til mødet: sidste frist er fredag den 9. februar 2018 til:
Mogens Adler telefon 75521231 eller mail: tm.adler@privat.dk
Margit Ebsen telefon 20117101 eller mail: kaj@cee.dk
På gensyn
Aktivitetsudvalg syd

Aktivitetsudvalg øst.
Vi er tidligt på den i år angående revyturen, som bliver den 11 – 12. maj. Vi kører fra Viby Torv klokken
09.00. Hvor vi tager til Brørup marked, her skal vi opleve Nordeuropas største husdyrsauktion. Der er også
et stort kræmmermarked. I markedsrestauranten får vi en gang stegt flæsk og persillesovs, samt en dessert.
Efter middagen kører vi videre til Hotel Plaza i Odense. Inden revyen får vi en picnic bag med fri bar. Derefter er der revy med Bodil Jørgensen, Niels Olesen, Vicki Berlin, Thomas Mørk og Lars Arvad.
Efter morgenmaden kører vi til Jernbanemuseet hvor vi har 2½ time til at opleve Dansk jernbanehistorie.
Klokken 13.00 er der bestilt plads i restaurant Carlslund, hvor vi skal have serveret deres specialitet, Æggekage med flæsk og bacon ad libitum. Hvorefter turen går hjemad.
Alt dette til en pris af 1600.00 kr. pr. person. Tillæg for enkeltværelse 225.00 kr. Vi har reserveret 50 billetter.
Tilmelding sker til Bent Grølsted på telefon 24406225 fra den 2. februar klokken 09.00, sidste tilmelding
er 24. februar.
Se på hjemmesiden www.seniorklubbentdcjylland.dk her er der indlagt noget fra revyen.
Foredrag.
Tirsdag den 27. februar har vi et foredrag med Jesper Birkler som hedder (præst for fangerne) om kirke og
dagligt liv i det topsikrede, Ennermark Fængsel ved Horsens. I foredraget fortæller han om den ofte barske
hverdag blandt rockere og bander, drabsmænd, narkohandlere, røveridømte, voldsmænd og terrordømte.
En hverdag som er meningsfuld og teologisk udfordrende.
Tilmelding sker til Grethe Bundgård på telefon 86142848 fra den 6.februar klokken 09.00.
Aktivitetsudvalg øst
Randers – Djurs
Onsdag den 7.februar. centralen Klostergade4. Klokken 10.00 foredrag om Steen Steensen Blicher.
Vi mødes til kaffe og hyggeligt samvær. Efterfølgende kommer pensioneret lærer Hans Nejsum og fortæller om præsten, forfatter og samfundsdebattøren Steen Steensen Blichers omtumlede liv.
Venlig hilsen, bestyrelsen

Oplev violin i verdensklasse på hjemmebane
André Rieu og hans Johann Strauss Orkester rejser verden rundt og i juli lyder de fantastiske toner igen fra de
traditionsrige aftenkoncerter på den romantiske Vrijthof-plads i Andrés hjemby, Maastricht. André Rieu startede sin
karriere i Wien, hvor han spillede med et salonorkester, og han blev hurtigt grebet af valsens rytme. Efterfølgende har han
gennem tiderne høstet både guld- og platinplader over hele verden. I dag ønsker André Rieu at gøre den klassiske musik
tilgængelig for alle via sin musik, - først og fremmest med de fantastiske valsetoner, men også med populære
musicalmelodier på programmet. Der er lagt op til et gribende og farverigt show, når den verdensberømte violinist
sammen med sit 50 mand store orkester og særlige gæsteoptrædende folder sig ud til denne Open Air-koncert.

REJSEBESKRIVELSE
Morgenkomplet i Hedensted. Frokost i Neumünster. Ankomst først på aftenen til vores hotel i Heeze sydøst for
Eindhoven, hvor vi har 3 overnatninger.

Vi kører til rosernes by Lottum. Vi besøger både byens rosenhave, De Rozenhof på mere end 6000 m2 - den største af
sin slags i Holland og den imponerende planteskole, Rosarium Lottum. Herefter kører vi tilbage til hotellet i Heeze.
Vi spiser tidlig aftensmad, inden vi kører til Maastricht for at opleve turens højdepunkt – André Rieu på hjemmebane.
Kl. 21.00 sætter Vrijthofpladsen rammerne for en vidunderlig aften under åben himmel i selskab med den
bjergtagende kunstner André Rieu, berømte gæstekunstnere og et fascinerende lysshow. Vi har reserveret billetter i
kategori 3, og der er lagt op til et musikalsk festfyrværkeri i André Rieus hjemby, hvor der med sikkerhed vippes med
i sæderne, når ”An der schönen, blauen Donau” lyder over pladsen. Dette er og bliver en oplevelse for livet! Efter
koncerten kører bussen os tilbage til hotellet.

Dagen er igen sat i André Rieus og hjembyen Maastrichts tegn. Den hollandske by er i disse dage på den anden ende
og emmer af stemning fra André Rieus magiske optrædener, som hvert år besøges af tæt mod 100.000 fans. På en
rundtur i byen skal vi se nogle af de mange historiske seværdigheder, heriblandt katedralen St. Servaas med Skt.
Servatius’ grav og den smukke Sint-Servaasbrug stenbro. Der vil være tid på egen hånd til frokost, shopping i de
mange spændende butikker eller en sejltur på Maas-floden. På tilbageturen kører vi til Margraten og den store
amerikanske-nederlandske kirkegård/mindelund, hvor mere end 8000 amerikanske soldater fra 2. verdenskrig er
begravet.

Afsked med Holland og middag i Neumünster.
PRIS
30 - 35 personer
36 - 41 personer
42 - 47 personer
Enkeltværelse

Kr
Kr
Kr
Kr

4.275
4.075
3.895
450

INKLUDERET I PRISEN MED NILLES
4-stjernet bus, 3 overnatninger i Heeze, 3 x morgenmad, 3 x aftensmad, 1 x morgenkomplet og 1 x frokost
(udrejse), 1 x frokost (hjemrejse), 1 x koncertbillet i kategori 3 - Block B1, udflugter ekskl. entréer, dansk
rejseleder

HOTEL
Kapellerput Hotel
Somerenseweg 100, NL-5591 TN Heeze
Tlf. +31 40 224 1922. www.kapellerput.nl
Kapellerput Hotel er et meget skønt og spændende hotel beliggende i et stort parkområde. Fra starten har det været et
retrætested for medlemmer af Jesuitterordenen. Det er indenfor de seneste år ombygget, så det nu fremstår som et helt
moderne hotel og konferencecenter, der er specielt og smagfuldt indrettet og udsmykket med spændende moderne
kunst både inde og ude. Værelserne er fine og har alle de faciliteter, som man forventer på et moderne hotel.
Forplejningen er særdeles god og spændende med buffet om morgenen og to aftener med 3 retters menu og en aften
med barbecue buffet. Afstand til Maastricht er 80 km.
OPSAMLING
Brønderslev kl. 05.05
Aalborg, Thomas Boss Gade kl. 05.30
Haverslev kl. 06.00
Randers Hallen kl. 06.30
Viby Torv kl. 07.10
Horsens kl. 07.40
Vinding v/Vejle kl. 09.00
Kolding kl. 09.20

FORSIKRINGER:
Rejseforsikring – aldersbestemt:
>59 år
kr. 249,60-64 år
kr. 319
65-69 år
kr. 388,70-74 år
kr. 443,75-79 år
kr. 499,<80 år
kr. 554,Afbestillingsforsikring – (gælder 1 år, dækningssum kr. 10.000,-)
Kr. 269,Alle priser på forsikring er pr. pers.

26. januar 2018

INVITATION TIL FÆLLES INFORMATIONSMØDER
‐ fra Seniorklubben TDC Jylland, LTD og Metal i Jylland

Kære medlem af Seniorklubben TDC Jylland og/eller af Dansk Metal eller LTD
Vi har i øjeblikket nogle emner, som vi gerne vil give jer mulighed for at få mere infor‐
mation om.
De 2 vigtigste emner at informere om er:
1. efterløn – den nye lovgivning, muligheden for at få udbetaling efterlønsbidraget
osv.
2. nyt fra pensionskassen – da pensionskassens bestyrelse har besluttet, at man
på generalforsamlingen den 23. april vil fremsætte forslag om nogle ændringer
i både pensionsregulativet og i vedtægterne.
Til at fortælle mere om efterløn, vil Ole Mølgaard og Mogens Jensen være med, og til
punkt 2 har vi inviteret Peter Roer Pedersen og Leif Stidsen fra pensionskassen. Hvis
det er muligt, kommer de begge to. De vil både snakke teknisk grundlag, økonomi og
hvad generalforsamlingsforslaget handler om.
Programmet på informationsaftenerne bliver:
19.00‐20.00 Nyt fra pensionskassen
.… pause…. Vi byder på kaffe og oste/rullepølsemad
20.30‐21.30 Ny efterlønslovgivning
Vi afholder informationsmødet 4 gange, og tidspunkter og steder er:
22. februar kl. 19.00 til 21.30 på Sletvej 30 i foredragssalen hos TDC
26. februar kl. 19.00 til 21.30 hos Metal Aalborg på Hadsundvej 184
28. februar kl. 19.00 til 21.30 i Proppelen på Nordmarksvej 3, Billund
5. april kl. 19.00 til 21.30 hos Metal Herning på Neksøvej 7
Pensionerede medlemmer kan fra den 5. februar tilmelde sig til følgende:
Mødet i:
Aarhus
Aalborg
Billund
Herning

Tilmelding til:
Bent Grølsted
Bo Magnussen
Mogens Adler
Asger E. Knudsen

På telefon:
24406225
20203274
51209020
30311677

Senest den:
16. februar
21. februar
23. februar
28. marts

MVH. Seniorklubben TDC Jylland, LTD og Metal Tele Vest

