Forsiden

Nyhedsbrev juli 2018
Efter den fine forsommer, kan vi glæde os til, at det må forsætte her i højsommermåneden. Som det vil
fremgå af dette nyhedsbrev, holder vore aktivitetsudvalg sommerpause. Det betyder ikke at der ikke er arrangementer i støbeskeen.
Stavangergade 10.
Det er adressen som er ensbetydende med seniorklubben. Dette er en epoke der er ved at være slut, efter at
vi haft til huse der siden først i 90´erne. TDC har meddelt os at vi skal være ude hurtigst muligt. Hertil kan
jeg kun sige at bestyrelsen holder ferie til omkring september.
Det er lokaler som blev overdraget foreningerne af vort gamle firma Jydsk Telefon. Hvad der ligger til
grund for nedlæggelsen af vore lokaliteter, har jeg ikke et endegyldigt svar på.
Der har i en periode været fremsat mange uhyrlige påstande om hvorfor vi skulle ud af lokalerne. Truslerne
har bestyrelsen været bekendt med det sidste 1 ½ års tid. Nu er det en realitet. Bestyrelsen mødtes torsdag
den 14. juni med arkitektkontoret for at finde nye lokaliteter. Fra seniorklubbens side, er der helt klart krav
vi ønsker opfyldt. Vi finder det umuligt at finde os til rette med mindre plads, end den vi har i dag. Vi vil i
kommende nyhedsbreve orientere jer om udviklingen.
Pensionskassen
De der havde ønske om at forblive på den gamle ordning har haft mulighed for at meddele dette frem til
den 10. juni.
Opkrævning.
Den nye datalov som trådte i kraft den 25. maj 2018, har også konsekvenser for seniorklubben og dens
medlemmer. Opkrævningen forsætter uændret for medlemmet som er i pensionskassen.
Ved dødsfald har det hidtil været således at den efterladte automatisk overtog medlemskabet. Fremover er
dette ikke muligt uden vi i seniorklubbens bestyrelse har haft kontakt med ægtefællen, idet vi skal bruge
fødselsdato og år, for at der kan trækkes kontingent af pensionen. Bestyrelsen arbejder med sagen, og der
vil komme mere i senere nyhedsbreve.
Senior arrangement Pejsegården 2018.
Som tidligere år arrangerer bestyrelsen et seniorarrangement, hvortil alle seniorklubbens medlemmer med
ledsager inviteres. Derudover inviterer vi alle medlemmer af pensionskassen, som ikke er medlem af seniorklubben, således at de får mulighed for at se, hvorledes vi trives når vi mødes i seniorklubben. Arrangementet afholdes i år den 4. oktober på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Bestyrelsen har aftalt med en eventyrfarer, som har rejst New Zealand og Australien rundt på cykel. Frank Andersen vil underholde os et par
timer om hans spændende rejse Down Under.
Som tidligere arrangeres der bus med opsamling som vi kender. I nyhedsbrevet for september vil der være
tilmeldingsadresser, samt opsamlingssteder med busserne. Reserver allerede nu, den 4. oktober til dette
spædende arrangement.
En god sommer til alle vore medlemmer og deres familie.
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.
Der arrangeres sommerudflugt til ´´Tirpitz Museet i Blåvand og Bindeballe købmandsgård´´ Torsdag
den 16. august 2018.
Vi nyder vores kaffe og en morgenbakke i bussen. Vi starter besøget på det nye Tirpitz Museum med en
introduktion og indføring i udstillingen. Tirpitz bunkeren er en af de faste udstillinger på museet. Det er
den sydlige bunker, kanonbunkeren, der er åben for publikum, og som blev bygget under anden verdenskrig i 1944 som en del af bunkers, hvor du kan høre om anden verdens krig fortalt af de mennesker, der har
oplevet den. Havets guld er et skatkammer af flotte ravfund i Danmark gennem tiderne. Du får også fortællinger om rav og tips til af finde det.
Den skjulte vestkyst viser 12 overraskende, interessante, gribende dramatiske og uhyggelige fortællinger
om vestkystens historie gennem 20000 år.
Vi går til frokost i cafeen og nyder en Tirpitz platte med forskellige lækre anretninger og dertil hjemmebagt brød, besøget forsætter til klokken ca. 13.30, hvor vi kører til Bindeballe Købmandsgård. Under besøget her, nyder vi eftermiddagskaffe ved borde og bænke i området, hertil medbragt kage.
Alt dette for blot 200.00 kr. pr. person.
Der er busafgang:
 Skive rutebilstation 06.30.
 Holstebro Støberigården 07.30.
 Herning Møllegade 08.15
Ankomst il Tirpitz museet klokken 10.00. Vi kører hjemad fra Bindeballe Købmandsgård ca. klokken
17.00.
Tilmelding sker til:
Asger Knudsen telefon 97154545
Harry Virkelyst telefon 96268344

Connie Ehmsen telefon 20406615
Hanne Nielsen telefon 97403390

Sidste frist for tilmelding den 12. august 2018.
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalg vest
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Ønsker alle en god sommer. På gensyn, til vore kommende arrangementer.

