Forsiden

Nyhedsbrev januar 2018
Når du modtager dette brev er der ikke mange dage til vi skal fejre et nytår.
Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer og Deres familier et godt nytår 2018. Bestyrelsen siger tak til alle
jer der har deltaget i årets arrangementer. Her møder vi mange tilfredse medlemmer.
Vi sender også et godt nytår til alle, der modtager vort nyhedsbrev. Det være sig vore samarbejdspartnere
ved TDC, og pensionskassen, landsforeningen.
Bestyrelsen er allerede i gang med at planlægge arrangementer til afholdelse i 2018.
Det første arrangement du møder er seniorklubbens ordinære generalforsamling. Som afholdes i Park hallen, Kolding. I år bliver det torsdag den 19. april. Den opmærksomme læser vil nok observere at det er en
anden ugedag end vi plejer.
Bestyrelsen er også i gang med at planlægge et arrangement til den 4. oktober, på Pejsegården. Lokalerne
er reserveret, vi mangler blot at finde den rette til at underholde.
Til begge arrangementer bliver der arrangeret bustransport, som vi kender den.
Rejser 2018.
Som vi tidligere har nævnt, har vi aftalt at turen til Maastricht, bliver gentaget så alle jer der ikke kom i betragtning i år, får en mulighed. Turen gennemføres efter samme principper som i år. Indkvarteringen foregår på det gamle munkekloster i Karpellerput.
I rejsen indgår en billet til en koncert med André Riue på den store plads i hjertet af Maastricht.
Vi har i et tidligere nyhedsbrev fortalt at afrejse ville være den 5.juli. Dette er ændret til den 4.juli.
I nyhedsbrevet for februar måned vil der være en udførlig rejsebeskrivelse, samt pris og ikke mindst tilmeldingsdato.
Bestyrelsen arbejder med et arrangement i september 2018, dette vil blive en flyrejse. I øjeblikket har vi
flere bolde i luften. Så snart vi har en afklaring vil dette blive meddelt i nyhedsbrevet.
Bestyrelsen.
Bestyrelsen er blevet ændret, efter vi mistede bestyrelsessuppleanten i øst John Farsø. I stedet er Flemming
Mikkelsen blevet valgt. Vi ønsker Flemming velkommen og glæder os til det fremtidige samarbejde.
Nye medlemmer.
Husk - skaffer du et nyt medlem, modtager du en flaske vin på den kommende generalforsamling.
Tror du ikke du kender en?
Tilmelding kan ske via hjemmesiden www.seniorklubbentdclylland.dk eller pr. telefon til kassereren Flemming Christiansen telefon 86949901.
Aktivitetskalender.
Der er vedlagt aktivitetskalender, frem til 1.juli 2018.
Det var alt for denne gang. Endnu engang godt nytår til alle.
Venlig hilsen
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 nord.
Vinterfest og generalforsamling den 6.februar 2018 klokken 12.30
Hotel Phønix, Vesterbro 77, 9000 Aalborg. Husk der er gratis parkering i gården, indkørsel via Urbansgade.
Der serveres en lækker 3 retters menu med vine samt kaffe og småkager.
Som sædvanlig underholder ”KALLE” under spisningen. Senere spilles der op til en svingom. Dette koster
kun 250.00 kr. pr. deltager. Festen slutter klokken 17.00.
Inden spisningen afholdes der generalforsamling. På valg i år er John Nielsen, Svend Christensen og Majbritt Olesen. Alle 3 modtager genvalg. Er der forslag til nye kandidater til udvalget bedes dette meddelt
ved tilmeldingen.
Tilmelding fra mandag den 8.januar klokken 09.00 til fredag den 12.januar klokken 16.00 til.
Poul Thrysøe telefon 98161718, Majbritt Olesen telefon 29908876
Svend Christensen telefon 29606397, Bo Magnussen telefon 20203274
Kun personlig tilmelding, der er bindende. Ingen tilmeldinger pr. SMS eller telefonsvarer.
Vi glæder til at byde jer velkommen den 6. februar på Phønix.
Aktivitetsudvalg nord

Aktivitetsudvalg øst.
Efter en vellykket julefrokost på Sabro kro den 30.november, hvor vi afholdt vore valg til aktivitetsudvalget. Følgende blev genvalgt Bent Grølsted, Grethe Bundgård og Villy Andersen samt bilagskontrollanten
Børge ”unni” Rasmussen. Da vi desværre havde mistet en i udvalget, blev Flemming Mikkelsen konstitueret på denne post, og samtidig valgt som ny suppleant til bestyrelsen. Et rigtigt velkommen til Flemming.
Vinsmagning.
Nu er det så vi siger godt nytår til vore medlemmer. Vi starter op i januar med at regulere jeres smagsløg,
med en vinsmagning med diverse tilbehør. Det foregår onsdag den 24.januar 2018 klokken 14.00 i vore
lokaler i Stavangergade.
Det er samme vinhandler fra Hornslet som sidst, men med nye vine.
Deltagerbetalingen er 50.00 kr. Tilmelding til Grethe Bundgård fra den 3.januar klokken 09.00 på telefon
86142848. Sidste tilmelding er den 21.januar 2018.
Aktivitetsudvalget
Østjylland
Randers – Djurs
Onsdag den 3.januar2018, centralen Klostergade 4 klokken 10.00. Nytårsappel.
Vi mødes til kaffe og hyggeligt samvær, samt for at ønske hinanden et godt nytår. Endvidere skal vi kåre
vinderen af vores julekonkurrence.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

SENIORKLUBBENS AKTIVITETSKALENDER 2018
DATO

24. januar 2018
27. februar 2018
21. marts 2018
11. – 12. maj 2018
3. juni 2018

ARRANGEMENT
Aktivitetsudvalg Øst
Vinsmagning i Stavangergade ved Skovgaard Vine, Hornslet.
Foredrag af fængselspræst Jesper Birkler, Enner Mark Fængsel, Horsens.
Bankospil med de sædvanlige fine gevinster i Stavangergade.
2-dages bustur til Fyn og overværelse af Odense Sommerrevy. Du kan se introduktion til revyen på
www.seniorklubbentdcjylland.dk under ”Rejser og ferie” klik på Odense Sommerrevy
4 dages bustur til Altes Land Tyskland.

LÆS INFORMATION

Nyhedsbrev januar 2018
Nyhedsbrev februar 2018
Nyhedsbrev marts 2018
Nyhedsbrev februar 2018
Nyhedsbrev marts 2018

Aktivitetsudvalg Nord
6. februar 2018
14. marts 2018

Vinterfest på Hotel Phønix, Aalborg.
Rundvisning Aalborg Lufthavn – nærmere følger.

Nærmere i senere nyhedsbrev
Nærmere i senere nyhedsbrev

15. februar 2018
17. maj 2018
15. august 2018

Aktivitetsudvalg Syd
Medlemsmøde i Parkhallen, Kolding, valg til aktivitetsudvalg og underholdning af ”Kaffe med Kurt”.
Udflugt til Samsø.
Udflugt til København med overværelse af Cirkusrevyen.

Nærmere i nyhedsbrev februar
Nærmere i nyhedsbrev april
Nærmere i senere nyhedsbrev

Aktivitetsudvalg Vest
19. juni 2018
16. august 2018

19. april 2018
4. –7. juli 2018

Udflugt til Limfjordsøen Fur med lokal guide. Kaffe og morgenmad i bussen og middag i Fur Bryghus.
Bustur til det nyligt åbnede Tirpitz Museum fra 2. Verdenskrig i Blåvand. Der serveres frokost i cafeen.
Efterfølgende er der besøg i Bindeballe Købmandsgård fra 1898 hvor der indtages eftermiddagskaffe.
Fælles arrangementer
Seniorklubbens generalforsamling i Parkhallen i Kolding.
Busrejse 4 dage til Maastricht med ophold på luksus hotel og koncertoplevelse med André Rieu.

Nærmere i senere nyhedsbrev
Nærmere i senere nyhedsbrev

Nærmere i senere nyhedsbrev
www.seniorklubbentdcjylland.dk
og nærmere i senere nyhedsbrev

ferietid

2018

Feriehusudlejning
sommersæson 2018

Last Minute

25%
RABAT

Fra torsdag den 4. januar 2018 kl. 10.00 er det muligt at
leje et feriehus i Sommersæson 2018, der strækker sig fra
fredag den 27. april 2018 til fredag 26. oktober 2018.
Du lejer ud fra først-til-mølle-princippet i hele sæsonen.
Feriehusene kan lejes af ansatte i TDC og TDCs datterselskaber, tidligere ansatte i TDC, der enten er pensionist eller
medlem af TDC Pensionskasse. Er du ikke oprettet som
bruger, så bliv oprettet – det koster ikke noget.
Find ansøgningsskemaet på hjemmesiden
www.tdcferiehuse.kvikbook.dk
Hvordan booker jeg et feriehus?
Når du er oprettet som bruger kan du »24/7« booke et
feriehus online på hjemmesiden, hvor du også finder beskrivelser af husene samt vejledninger og udlejningsregler.
Forbrugsafregning
Der er forbrugsafregning af el i alle feriehuse. Til dækning
af forbruget opkræves der sammen med lejen et depositum
for el, og forbruget afregnes med 3 kr. pr. kWh.
Ved såvel ankomst som afrejse skal der foretages aflæsning
af elmåleren, og senest 7 dage efter afrejse skal lejeren,
på hjemmesiden, indtaste aflæsningerne. Feriehusadministrationen udarbejder, senest 4 uger efter afrejsedatoen, en
opgørelse over elforbruget. Overskydende beløb udbetales
til NemKonto.
Ankomst-, afrejsetidspunkter samt depositum for el

Leje af weekender og halve uger omkring vinterferie,
påske og efterårsferien
I de nævnte perioder er der kun åbnet for bookning af
en hel uge, men tidligst 10 dage før en af de nævnte perioder vil der kun ved telefonisk henvendelse til Feriehusadministrationen kunne åbnes op for leje af weekender, halve
uger og som et forsøg også enkeltdage i kombination med
allerede bestilte ophold.
Last Minute – 25% rabat
Det er muligt at opnå 25% rabat, hvis man lejer et feriehus
tidligst 10 dage før den ønskede periode. Du booker bare
huset og vi fratrækker de 25% inden vi sender lejebeviset
til dig. Last Minute gælder alle feriehuse i alle perioder.
Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende en
e-mail til feriehuse@tdc.dk eller ringe på tlf. 66 66 44 44
(tast 3), mandag til fredag mellem 10:00 og 14:00.
Sæsonkalender - feriehuse
Højsæson*):

Uge 26-32

Efterårsferie*):

Uge 42

Mellemsæson A: Uge 21-25 / uge 33-36
Mellemsæson B: Uge 18-20 / uge 37-41 / uge 43
*) Lejes kun ud i en hel uge fra fredag til fredag.

Lejeperiode

Skiftedag

Ankomst

Afrejse

Depositum for el *)

Hel uge (7 dage)

Mandag

Kl. 13:00

Kl. 11:00

700 kr.

Hel uge (7 dage)

Fredag

Kl. 18:00

Kl. 16:00

700 kr.

Halv uge (4 dage)

Mandag/fredag

Kl. 13:00

Kl. 16:00

500 kr.

Weekend (3 dage)

Fredag/mandag

Kl. 18:00

Kl. 11:00

300 kr.

*) El afregnes til 3 kr. pr. kWh

