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Nyhedsbrev januar 2019
Med dette nyhedsbrev vil seniorklubbens bestyrelse, ønske alle medlemmer med familie et godt nytår. Vi
håber, at vi i 2019 får lejlighed til at hilse på hinanden, til et af seniorklubbens mange arrangementer. Såvel
bestyrelsen som vore aktivitetsudvalg arbejder med mange nye tiltag.
Nyhedsbreve
Som tidligere fortalt sker der i 2019 ændringer i udsendelsen af nyhedsbrevene. Med dette brev vil du
kunne se aktiviteter frem til april 2019.
Du vil altid kunne besøge vores hjemmeside, som vil være opdateret med alt, hvad der sker udover hvad
nyhedsbrevet dækker. Adressen på hjemmesiden er www.seniorklubbentdcjylland.dk
Rejser 2019
Allerede nu har vi en aftale parat. Det gælder en vintur til rødvinsbyen Altenahr i Sydtyskland. Der vil
være nyt om rejsen på hjemmesiden først i det nye år. Rejsen afvikles i perioden 8. september til 13. september.
Flyrejse
Vi arbejder for nærværende med at arrangere et flodkrydstogt på Douro floden i Portugal. Der bliver også
lejlighed til at besøge Lissabon. Vi forventer udrejse med KLM fra såvel Aalborg som Billund lufthavn til
Amsterdam, hvorfra der flyves direkte til Lissabon. Vi forventer afvikling primo juni 2019. Hold dig orienteret om dette arrangement på hjemmesiden.
Generalforsamling og 55 års stiftelsesfest
Som tidligere fortalt afholdes dette arrangement torsdag den 11. april 2019. Generalforsamlingen afholdes
i Brædstrup hallen klokken 10.15, med dagsorden i henhold til seniorklubbens vedtægter.
Efter generalforsamlingen er der middag, med efter følgende underholdning. I nyhedsbrevet der udkommer
1. april, er der tilmeldingskupon samt oversigt over bustransport.
Endnu engang et godt nytår.
Venlig hilsen
Ole Jensen

Aktivitetsudvalg nord.
Indbydelse til generalforsamling og vinterfest onsdag den 6. februar 2019 klokken 12.30. Festen afholdes
på Hotel Phønix, Vesterbro 77, 9000 Aalborg.
Menuen består af en udsøgt 3 retter middag med vine og kaffe med småkager. Under spisningen underholder ”KALLE” og bagefter slår han tonen an til en svingom.
Prisen for at deltage er er kun 250.00 kr. pr. deltager.
Dørene åbnes klokken 12.00 og festen slutter klokken 17.00.
På generalforsamlingen er Bo Magnussen og Majbritt Olesen på valg, begge genopstiller. Forslag til nye
kandidater meddeles ved tilmeldingen.
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Tilmelding pr. telefon fra mandag den 14. januar klokken 09.00 til fredag den 18.januar klokken
16.00. Majbritt Olesen 29 908 876, Poul Thrysøe 98 161 718, John Nielsen 98 174 717, Bo Magnussen 20
203 274 og Svend Christensen 29 606 397.
Vi glæder os til at byde jer velkommen den 6. februar på Phønix.
Aktivitetsudvalg nord

Aktivitetsudvalg syd.
Torsdag den 7.februar 2019 klokken 14.00 i Parkhallen Kolding. Du og din ledsager indbydes til et hyggeligt medlemsmøde.
Dagsorden:
1.velkomst og beretning ved Mogens Adler
2.a. valg af aktivitetsudvalgsformand, Mogens Adler modtager ikke genvalg
b. valg af aktivitetsudvalgsmedlemmer
Kirsten Ahrendtsen, modtager genvalg
Margit Ebsen, modtager genvalg
Suppleant Jørgen Christensen modtager genvalg
Bilagskontrollant Ejgil Eskelund modtager genvalg
3. forslag der ønskes behandlet på mødet indsendes til Mogens Adler, Æblevænget 20, 6000 Kolding eller
på mail tm.adler@privat.dk senest fredag den 1. februar 2019
4. eventuelt
Efter mødet er der kaffe og underholdning. 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:
Helvig Hansen, 23 303 640 eller mail helvig@privat.dk
Mogens Adler, 75 521 231 eller mail tm.adler@privat.dk
Jens Dahl Nielsen, 30 331 256 eller mail randi-v@mail.tele.dk
På gensyn aktivitetsudvalg syd

Aktivitetsudvalg øst.
Januar.
Vi starter det nye år med musik og sang, sammen med Den musikalske familie. Det er en mor med harmonika, sammen med sin datter på harmonika og søn på violin. Det er sange vi alle kender og kan synge med
på i 2 x 45 minutter. Det er den 18.januar 2019 klokken 14.00 i foreningshuset Slet.
Tilmelding kan ske til Grethe på telefon 86 14 28 48 fra den 3.januar klokken 09.00.
Februar.
I februar arrangerer vi sammen med Mårslet Brændevinslaug et foredrag. Med prøvesmagning af 5-7 forskellige produkter. Foredraget handler om, alle de forskellige urter, man kan bruge til fremstilling af sine
egne kryddersnapse. Der kan købes eller bestilles forskellige urter og andre ting man skal bruge. Man kan
også købe deres færdige kryddersnapse.
Dette arrangement er den 26. februar 2019, klokken 14.00 i foreningshuset Slet.
Tilmeldingen sker til Grethe på telefon 86 14 28 48 fra den 5. februar klokken 09.00.
Marts.
Vi er nået til marts, hvor vi skal have støvet bankobrikkerne af. Det skal foregå den 22.marts klokken
14.00 i foreningshuset Slet. Her med de sædvanlige gode præmier, lotterier og kaffe med brød.
Tilmelding kan ske til Ilse på telefon 86 28 10 28 fra den 4.marts klokken 09.00. Her gælder først til
mølle, da vi kun har 100 pladser.
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Revytur.
Vi har nu reserveret 29 dobbeltværelser og 6 enkeltværelser til Sønderborgrevyen. Det bliver 14-15. juni
2019. Tur folderen kan ses på seniorklubbens hjemmeside eller rekvireres hos Bent på telefon 24 406 225.
Tilmeldingen skal ske inden den 26. januar da betalingen skal foretages.
Prisen for turen bliver 1995.00 kr. pr. person. Tillæg for enkeltværelse 400.00 kr.
Der skal betales depositum på 1400.00 kr., ved tilmeldingen. Det kan ske på Reg.nr. 3642 konto nr.
364214067, eller mobil pay telefon 24 406 225, inde den 25. januar.
Tilmelding kan ske til Bent på telefon 24 406 225 fra den 3. januar klokken 09.00. Restbeløbet opkræves
senere
Aktivitetsudvalget øst
Randers – Djurs.
Onsdag den 9.januar klokken 10.00, mødelokalet Klostergade 4. Besøg af borgmester Torben Hansen.
Vi mødes til kaffe og hyggeligt samvær, for at ønske hinanden et godt nytår. Efterfølgende vil Randers
Borgmester Torben Hansen, fortælle om sit liv og opvækst fra drengeårene. Til nu byens Borgmester.
Onsdag den 6.februar klokken 10.00, mødelokalet Klostergade 4 generalforsamling. Vi mødes til kaffe
og hyggeligt samvær. Med efterfølgende generalforsamling og mini banko.
Onsdag den 6. marts klokken 10.00. mødelokalet Klostergade 4. Besøg af Stig Ulrichsen CB – Ole B
Booking.
Vi får besøg af en meget spændende person, Stig Ulrichsen fra bookingfirme CB – Ole B Booking. Stig vil
fortælle om sit liv, blandet med spændende og sjove episoder fra sin færden blandt de mest kendte kunstnere i Danmark.
Vi Starter som sædvanlig med kaffe og hyggeligt samvær.
Venlig hilsen, Bestyrelsen
Husk næste nyhedsbrev indeholder:
 Indkaldelse til generalforsamling og 55 års stiftelsesfest
 Tilmelding til Vinrejse til Altenahr
 Tilmelding til flodkrydstogt på Douro floden i Portugal
 Mange Spændende nyheder fra vore aktivitetsudvalg
Hold dig orienteret på hjemmesiden
Husk skaffer du et nyt medlem. Får du en flaske god rødvin på årets generalforsamling.
Indmeldelse sker til kassereren Flemming Christiansen telefon 86 94 99 01

Godt nytår til alle fra vore aktivitetsudvalg.
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SENIORKLUBBENS AKTIVITETSKALENDER 2019
DATO

ARRANGEMENT

LÆS INFORMATION I

Dato senere

Aktivitetsudvalg Øst
Musik- og sangdag med Den Musikalske Familie i Foreningshuset i Slet.
Besøg af Mårslet Brændevinslaug i Foreningshuset i Slet (med smagsprøver).
Bankospil med de sædvanlige fine præmier i Foreningshuset i Slet.
2 dages bustur til Sønderborg med overværelse af Sønderborg Sommer Revy. Rundvisning på Sønderborg
Slot. 2-retters menu på Den Gamle Kro i Gråsten. Mulighed for grænsehandel hos Fleggaard på hjemrejse.
Udflugt til Tirpitz-stillingen i Blåvand.

Nyhedsbrev januar 2019
Nyhedsbrev januar 2019
Nyhedsbrev januar 2019
Nyhedsbrev januar 2019
www.seniorklubbentdcjylland.dk
Nyhedsbrev marts/april 2019

6. februar 2019

Aktivitetsudvalg Nord
Vinterfest på Hotel Phønix samt valg til aktivitetsudvalget.

Nærmere i senere nyhedsbrev

7. februar 2019
23. maj 2019
15. august 2019

Aktivitetsudvalg Syd
Medlemsmøde i Parkhallen, Kolding.
Udflugt – reserver allerede nu dato i din kalender. Nærmere detaljer senere.
Udflugt – reserver allerede nu dato i din kalender, Nærmere detaljer senere.

13. juni 2019
20. august 2019
5. december 2019

Aktivitetsudvalg Vest
Udflugt til Mønsted Kalkgruber og Grønhøj Kro.
Tur til Nationalpark Mols Bjerge, Ebeltoft og besøg på Fregatten Jylland.
Julearrangement.

18. januar 2019
26. februar 2019
22. marts 2019
14./15. juni 2019

11. april 2019
3. oktober 2019

Seniorklubbens fælles arrangementer
Seniorklubbens generalforsamling på Pejsegården i Brædstrup. Efterfølgende serveres 3-retters menu med
vin/øl/ eller vand. Underholdning og mulighed for en dans. Gratis for medlemmer. Ledsagerpris er 200 kr.
Underholdning for alle seniorklubbens medlemmer med ledsager samt pensionerede medlemmer af TDC
Pensionskasse med ledsager inkl. frokost med vin/øl eller vand på Pejsegården i Brædstrup. Gratis

Nyhedsbrev januar 2019

Nærmere i senere nyhedsbrev
Nærmere i senere nyhedsbrev
Nærmere i senere nyhedsbrev

Nærmere i senere nyhedsbrev
Nærmere i senere nyhedsbrev

