Returadresse: Seniorklubben TDC Jylland, Tyge Brahes Vej 38,1, 9000 Aalborg

Birthe Berthelsen
Hohøje 256
9500 Hobro

Vedlagt fremsendes:
•
•
•

Indkaldelse til Generalforsamling og invitation til stiftelsesfest den 11. april 2019 i Brædstrup.
Information fra Aktivitetsudvalg nord.
Information om Vintur til Altenahr i Sydtyskland.

Husk, skaffer du et nyt medlem, så giver vi en flaske god rødvin på generalforsamlingen.
På gensyn i Brædstrup den 11.april.
Ole Jensen

Formand Ole Jensen, Aalborg tlf. 98113881 email: x15843@tdc.dk
Kasserer Flemming Christiansen tlf. 86949901 / 40205016 email: seniorklubtdc@gmail.com
Seniorklubbens hjemmeside: www.seniorklubbentdcjylland.dk

Generalforsamling den 11.april 2019, samt stiftelsesfest, Brædstrup.
Medlemmerne indbydes til vor ordinære generalforsamling. I år afholdes generalforsamlingen i
Brædstrup hallen. Vi starter med kaffe og rundstykker samt en lille en til ganen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dagsorden for generalforsamlingen:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg
a. Kasserer
b. 2 bilagskontrollanter
8. Meddelelser om aktivitetsudvalgenes sammensætning
9. Eventuelt
Som tidligere år vil der være lodtrækning om gavekort samt vin blandt de medlemmer, som er til
stede på generalforsamlingen. Til de som har skaffet et nyt medlem udleveres der 1. flaske vin på
generalforsamlingen.
Stiftelsesfest på hotel Pejsegården kl. 12.30
Efter generalforsamlingen samles vi på Pejsegården. Her serveres der en lækker 3-retters menu,
med tilhørende vin, øl og vand ad libitum. Dette kendte mærke vil være tilgængeligt under hele arrangementet.
Under middagen underholder OFFENBACH med dinner musik.
Efter middagen er der lejlighed til at slappe af og nyde en super god underholdning som vil vare 2
X 45 minutter. Hvad det drejer sig om er en hemmelighed. Men glæd jer.
Dagen afsluttes med en svingom, her vil duoen OFFENBACH synge og spille. Arrangementet afsluttes med ”sku gammel venskab”.
Som sædvanligt er der mulighed for at tage en ledsager med til arrangementet, dette koster 200.00
kr. Ved tilmelding af ledsager skal man indbetale 200.00 kr. til følgende konto reg. Nr. 3642 konto
nr. 3642124927, eller Mobile Pay 24406225. Husk at anføre afsender og et kryds ved betalt i
ledsager kolonnen. Anden form for betaling aftales ved tilmeldingen. Senest tilmelding den
30.marts.
Arrangementet afsluttes kl. 18.30, busserne returnerer klokken 18.45.

Der kører busser fra følgende byer, på nedenstående klokkeslæt.
Østjydske distrikt.
Aarhus Viby torv
Skanderborg banegården
Silkeborg JYSK arena
Viborg Tinghallen
Randers Brotoften v.ABC
Hadsten banegården
Horsens frakørsel 56A

Sydjydske distrikt.
Esbjerg museumspladsen
Vejen afkørsel 68
Kolding rutebilstation
Fredericia banegård vest
Vejle, Borgvold

09:00
09:20
09:40
09:00
09:00
09:20
09:40

Nordjydske distrikt.
Hjørring A-Z
Brønderslev banegården
Bouet, Kvickly
Aalborg TH Boss gade
Th Saursvej pendlerplads
Haverslev Cirkle K

Vestjydske distrikt.
07:15 Skive trafikterminal
07:40 Støberigården Holstebro
08:00 Møllegade Herning
07:45
07:55
08:35

07:15
07:55
08:15
08:45
09:15

07:50
08:40
09:20

Busserne returnerer klokken 18.45

Tilmeldingskupon.
Navn……………………………………..……………… ledsager 200.00 kr. …… ikke betalt …….
Adresse …………………………….…………………… post nr. ……… by ……………………….
Reg./løn nr. ………………………. Telefon nr. ………………………………….
Kører selv ……………………..… Stiger på bussen ……………………………………
Tilmelding er bindende. Ved udeblivelse opkræves et gebyr på 400.00 kr. pr. tilmeldte.
Afbud modtages indtil den 10. april.
Bliver du forhindret på selve dagen, kan afbud meddeles på telefon 20200865 Ole Jensen, fra klokken 07.00.
Tilmelding kan ske via www.seniorklubbentdcjylland.dk eller fremsendes til Bent Grølsted, Jeppe
Aakjærs vej 21, 8230 Aabyhøj. Husk posten bruger 5-7 dage.
Du kan også fremsende på mail ibg@post10.tele.dk tilmelding slutter den 30.marts

Aktivitetsudvalg nord.
Den 20. marts arrangerer vi en tur til ”Kunsten” i Aalborg. Vi mødes ved indgangen Kong Christians alle´50, 9000 Aalborg klokken 13.45. Vi får en guidet rundtur i huset klokken 14.00.
Efter rundvisningen serveres der klokken 15.00 kaffe med dagens kage i Cafe Alto.
Prisen for arrangementet er 50.00 kr. pr. deltager.
Tilmelding fra den 4. marts klokken 09.00 til fredag den 8. marts klokken 16.00.
• Svend Christensen telefon 29606397
• John Nielsen telefon 21453486
• Majbrith Olesen telefon 29908876
• Poul Thrysøe telefon 40831718
• Bo Magnussen telefon 20203274
På gensyn
Aktivitetsudvalg nord

Vintur til Altenahr i Sydtyskland.
Seniorklubben arrangerer i samarbejde med Nilles Rejser, en 6 dages tur til den hyggelige vin by
Altenahr. Det er det, eneste område der fabrikeres rødvin.
Du finder en udførlig beskrivelse af turen på seniorklubbens hjemmeside www.seniorklubbentdcjylland.dk .
Prisen for turen er ved min. 30 personer 4495 kr., ved min. 36 personer 4195 kr., ved min. 42 personer 3955 kr. i priserne indgår samtlige entrer og udflugter.
Tilmelding til turen sker fra den 15. april til den 15. maj. Først til mølle vil være gældende. Læs
mere i vedlagte.

Med NILLES REJSER og Seniorklubben til Altenahr

Altenahr – Tyskland – 6Rhdage 08.09 – 13.09.2019
romerne, som opdagede
dalens klimatiske fordele og
plantede de første vinstokke.
Vi fortsætter langs Rhinen til
Brohl, hvor vi stiger om bord
på den historiske,
smalsporede jernbane
Vulkan Ekspressen. Turen
går forbi vandmøller, borge
og vulkankrateret
Bausenberg. Vi ser også den
imponerende borgruin
Olbrück, inden vi ankommer
til Engeln, hvor bussen
venter os. Derefter ad små
veje køres gennem et smukt
landskab, inden vi når frem til
Lacher See, som er
Mandag den 9. september 2019
Vulkaneifels største kratersø.
Hotel Zur Post morgenbuffet
Tirsdag den 10. september 2019 Her møder vi også Tysklands
Cochem – Mosel – Beilstein,
ældste og mest velbevarede
Hotel Zur Post morgen buffet
heldagstur
benediktinerkloster, Maria
Cochem ligger i en smuk dal, hvor Panoramatur - Lacher See Lach. Her er der mulighed for
Maria Lach, heldagstur
Mosel bugter sig igennem
Vi kører igennem den romantiske at se den berømte
landskabet, og har en smuk
klosterkirke, et stort
Ahrdal, hvor vinbjergene ligger
promenade langs floden. Den
havecenter og mange andre
side om side med de golde
flotte borg, Reichsburg knejser
spændende ting.
over byen og er et besøg værd. Vi klipper. Egnens produktion af
Hotel Zur Post middag
kvalitetsvine kan føres tilbage til
ser den gamle bydel med kirken,
Søndag den 8. september 2019
kl. 05.30 Brønderslev, afgang
kl. 06.10 Aalborg, afgang
kl. 06.35 Haverslev, afgang
kl. 06.50 Hobro, afgang
kl. 07.10 Randers, afgang
kl. 07.50 Viby, afgang
kl. 08.30 Horsens, afgang
kl. 08.50 Hedensted Sognegård,
morgenkomplet
kl. 10.00 Vejle/Vinding, afgang
kl. 10.20 Kolding, afgang
kl. 12.30 Neumünster frokost 2
retter
Altenahr ankomst
Hotel Zur Post middag

torvet og byporten. Der bliver
mulighed for en rundtur i byen,
både til fods og med et lille tog,
som også kører op til
vinmarkerne, eller med en
minibus op til Reichsburg. Der
bliver tid til frokost og måske et
glas Mosel vin.
Mosel skal også opleves fra
vandet, når vi sejler fra Cochem til
den lille romantiske by Belstein på
en af de flotteste strækninger. Vi
nyder de stejle vinbjerge glide
forbi og passerer en af de store
sluser. Vi har et ophold i Beilstein
inden vi kører tilbage til Altenahr.
Hotel Zur Post middag

Med NILLES REJSER og Seniorklubben til Altenahr
Onsdag den 11. september 2019
Hotel Zur Post morgenbuffet
Trier - Mosel - Eifelbjergene –
Nürburgring - heldagstur
Vi passerer Eifelbjergene, inden vi
når Trier, der ligger ved Mosel og
er en af de ældste og mest
interessante byer i Tyskland. Trier
står på UNESCOs
Verdensarvsliste på grund af sin
historiskebykerne, der er grundlagt
i romertiden. Vi skal bl.a. se
Kejser-termerne, fyrsteslottet samt
en af de bedst bevarede arenaer
nord for Alperne.
Derudover besøger vi domkirken
samt byporten, PortaNigra. Der
bliver tid på egen hånd til at opleve
byen. Hjemturen køres forbi
områdets højeste punkt, Hohe
Acht, og en af Europas mest
kendte Formel 1-baner, Nürburgring.
Hotel Zur Post middag

Fredag den 13. september 2019
Hotel Zur Post morgenbuffet
og afgang fra Altenahr. 2-retters
frokost i Neumünster kl. 14.30.
Indkøbspause ved Otto Duborg
Hjemkomst

Torsdag den 12. september 2019
Hotel Zur Post morgenbuffet
Bad Neuenahr – Ahrweiler –
Mayschoss, halvdagsur
Dagen tilbringer vi i den smukke
Ahrdal, hvor de hyggelige små
vinbyer ligger som perler på en
snor. Der køres først en lille
rundtur i kurbyen Bad Neuenahr,
hvor vi ser de forskellige
kurklinikker og Ahrthermen, hvor
badene finder sted. Derefter til
Ahrweiler, der er en gammel
middelalderby med bymur, tårne
og svalegange.
Der er mulighed for et besøg i
byens berømte kirke. Turen slutter
i vinbyen Mayschoss, hvor vi ser
vinkældrene, der tilhører verdens
ældste vinsammenslutning. Her
bydes på en smagsprøve.
Hotel Zur Post middag 3 retter.

Inkluderet i prisen
Kørsel i 4-stjernet bus
Hotelophold på værelse på hotel
eller i gæstehus med bad og toilet
5 x morgenmad i Altenahr
5 x aftensmad i Altenahr
1 x morgenkomplet (udrejse)
2 x frokost (ud- og hjemrejse)
1 x vingave
Alle udflugter og entreer som
nævnt i kataloget er inkl. dansk
rejseleder.
Bureaumoms iht. nye regler
pr. 01.01. 2011.
Bidrag til rejsegarantifonden
Rejsebureauansvarsforsikring i
henhold til lov om pakkerejser.

Praktiske oplysninger
Arrangement ved:
Min. 42 betalende personer kr.
3.955,00
Min. 36 betalende personer
4.195,00
Min. 30 betalende personer kr.
4.495,00
Tillæg for enkeltværelser kr.
500,00
Årsafbestillingsforsikring kr.
272,00
Pladsreservation: u/b
Depositum 20 % ved tilmelding.
Restbetaling 36 dage før afrejse.

Hotel
Hotel Zur Post er dejligt
beliggende direkte ved
Ahrfloden og helt centralt ved
svævebanen, barer,
danserestauranter og små
hyggelige butikker. Hotellet
består af en hovedbygning
og et gæstehus, begge med
elevator. Alle værelser er
udstyret med bad, toilet,
telefon, safeboks, føn og tv
samt minibar, enkelte med
balkon. Hotellet råder over
restaurant, en dejlig
udendørs terrasse med
servering samt en hyggelig
vinkælder, hvor der holdes
vinsmagning. Endvidere er
der indendørs svømmebassin med sauna og
solarium. Forplejningen er
god og består af buffet om
morgenen og 3-retters menu
eller buffet om aftenen.
Værtsparret Petra og
Günther Lang byder alle
gæster velkommen.

Tilmelding
Vil blive annonceret i
Seniorklubbens nyhedsbrev
for marts måned 2019 og på
hjemmesiden.

