Forsiden

Nyhedsbrev november 2017
Dødsfald.
Vi modtog den 11. oktober, meddelelse om vor bestyrelsessuppleant i øst, John Farsø Pedersen. Pludselig
er afgået ved døden.
I bestyrelsen lærte vi John at kende som en mand, der brændte for det han havde ladet sig vælge til. En
mand som stod ved sine ideer når debatten kørte. En god kammerat når vi skulle hygge os sammen.
Udover at gøre et stort arbejde i bestyrelsen, vil han også blive stærkt savnet i aktivitetsudvalget i øst.
Vore tanker går i dag til hans kone Ellen. Hans familie som har mistet en mand og en far.
Bestyrelsen vil med disse ord udtale et ÆRET VÆRE JOHNS MINDE.
Pejsegården.
430 af vore medlemmer havde taget imod vor indbydelse til at deltage i en hyggelig dag, sammen med tidligere kolleger.
Bestyrelsen er glad for at vore forventninger blev indfriet. Der var ændret lidt i menuen, hvilket blev godt
modtaget. Til at underholde os mødte vi en super veloplagt Carsten Knudsen. Alle fik rørt lattermusklerne,
jeg tror ikke der var nogen der gik fri.
Til jer, der havde taget imod invitationen til at komme og se, hvorledes vi kan hygge os sammen, håber
jeg, at I havde en god oplevelse. Vi ser jer meget gerne på et senere tidspunkt til et af vore arrangementer.
Bestyrelsen fik efterfølgende megen ros for arrangementet. Det var i busserne hjem, og det var på mail.
Tak til jer alle.
Husk vi kan kun lave de gode arrangementer, når vi møder en positiv opbakning.
Juletur.
I nyhedsbrevet for oktober var der et tilbud på en 3 dages julemarkedstur til Lübech. Nærmere omtale kan
findes på vores hjemmeside www.seniorklubbentdcjylland.dk. Tilmelding sker til Ole Jensen telefon 98 11
38 81 senest den 3. november.
Venlig hilsen
Ole Jensen

Aktivitetsudvalg vest.
Tiden nærmer sig for vort traditionsrige julearrangement. I år er det torsdag den 7. december. Vi mødes
klokken 11.00 i valgmenighedens festlokaler Skolegade 32 Holstebro.
Pris pr. deltager 200,00 kr. Tilmelding senest den 20. november til.
Harry telefon 96268344, Asger telefon 97154545, Connie telefon 20406615, Hanne telefon 97403390.
Ifølge klubbens vedtægter skal der foretages valg til aktivitetsudvalget. Det gør vi inden middagen.
Husk der er 10 p. pladser bag kirken på modsatte side af festlokalerne, i et nyt P-hus hvor gruspladsen var.
På gensyn den 7. december.
Aktivitetsudvalget

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.
Du og din ledsager indbydes til den årlige julefrokost, som i år bliver afholdt torsdag den 23. november
på Kryb-i ly kro fra klokken 12.00 til 16.30.
For kun 200.kr pr. person, kan vi tilbyde bustransport til kroen. Den store juleanretning incl. 2 genstande.
Kaffe/the småkager samt hyggeligt samvær.
Bindende tilmelding fra onsdag den 1. november klokken 09.00 til:
Jens Dahl, Fredericia, telefon 30331256 eller mail.randi-v@mail.tele.dk
Helvig Hansen telefon 23303640 eller mail. helvig@privat.dk
Seneste bindende tilmelding er tirsdag den 14. november. Ved tilmeldingen skal du give besked om du
kører selv eller kører med bussen. OBS nyt busselskab Sønderjydske Turistfart, Åbenrå.
Vi vil gerne I indbetaler beløbet via netbank. Reg.nr. 1682 konto 3223051412. De der ikke har netbank,
kan betale som de plejer.
Bus afgange.
Esbjerg museumspladsen klokken 10.30
Vejen, afkørsel 68 ved Mc Donalds kl. 11.10
Kolding Liva Galgenbjergvej kl. 11.30
Fredericia indgang vest kl.11.30
Vejle Borgvold kl. 11.00
Busserne returnerer 16.30
På gensyn, Aktivitetsudvalget.

Aktivitetsudvalg nord.
Rundvisning i Folkekirkens Hus i Aalborg, torsdag den 30. november klokken 10.15. Rundvisningen
starter klokken 10.30 og er på ca. en time. Efterfølgende serveres en lækker Cafeen`s Burger med små ovnbagte kartofler og dip. NB: er kåret til bedste burger i Aalborg 2017. Hertil nyder vi en Øl/vand eller et
glas vin.
Prisen for at deltage er 50.00 kr. der er plads til 60 personer.
Tilmelding fra mandag den 13. november kl.09.00, til fredag den 17. november klokken 12.00. Til
Majbritt Olesen telefon 29908876. Kun personlig tilmelding.
Adressen er Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, 9000 Aalborg.
På gensyn, Aktivitetsudvalget.

Aktivitetsudvalg øst.
Så er det tiden hvor vi skal have bankospil, med de sædvanlige fine gevinster, samt amerikansk lotteri. Bemærk det foregår onsdag den 15. november, klokken 14.00 i Stavangergade. Tilmelding modtages af Ilse
Koldste på telefon 86281028 fra den 2. november klokken 09.00.
Julefrokost.
I denne måned har vi også den årlige julefrokost som bliver den 30.november 2017 kl.12.00, på Sabro
Kro.
Prisen for dette arrangement er 200.00 kr. Foreningen giver 2 genstande, samt der er lodtrækning på de udleverede numre, i får udleveret i bussen. Der vil afgå busser fra Viby torv klokken 11.15.
Tilmelding kan ske til Ilse Koldste på telefon 86281028 fra den 2. november 2017 klokken 09.00. Tilmelding skal ske så hurtig som muligt, sidste tilmelding er den 21. november 2017.
Aktivitetsudvalget, øst.
Randers-Djurs.
Onsdag den 1. november 2017, centralen Klostergade klokken 10.00 bankospil.
Vi mødes til kaffe og hyggeligt samvær. Efterfølgende afholder vi vores store bankospil med fine gevinster.
Venlig hilsen, bestyrelsen

