Forsiden

Nyhedsbrev oktober 2017
Når i modtager dette nyhedsbrev, er der ikke mange dage til vi mødes på Pejsegården. Her skal nyde multikunstneren Carsten Knudsen. Bestyrelsen ser frem til nogle hyggelige timer sammen med vore medlemmer.
Fællesmøde med vore aktivitetsudvalg.
Torsdag den 5. oktober mødes bestyrelsen og vore aktivitetsudvalg til vort årlige møde. Mødet afholdes i
Parkhallen i Kolding.
Dagsordenen for mødet er en præsentation af hvad der var fremkommet af konklusioner fra bestyrelsens
seminar. Her vil det så vise sig om dette kan godtages, eller der skal rettes til. Husk alt dette kun for at give
vore medlemmer det bedste produkt.
Jule marked i Lübech
Med dette nyhedsbrev er vedlagt et program for en 3 dages tur til julemarkedet Lübech. Programmet fortæller meget detaljeret om indholdet af denne tur.
Prisen for dette arrangement vil være fra 1965.00 kr. til 1725.00 kr. alt efter hvor mange der tilmelder sig.
Overnatningen sker på hotel Tryp by Wyndham i Bad Bramstadt.
Prisen indeholder 2 x morgenmad, 2x aftensmad, morgenkomplet i Hedensted på udrejsen samt frokostbuffet i Rødekro på hjemrejsen.
Skulle du have lyst til at deltage, kan du tilmelde på telefon 98 11 38 81 fra den 6. oktober klokken 09.00.
Dog ikke i tidsrummet fra den 20 til 24. oktober. Sidste frist for tilmelding er den 28. oktober.
Kroatien.
Tirsdag den 5. september rejste 52 personer til Kroatien. Forventningerne var udover mange nye og spændende indtryk, samt håbet om nogle dages sommervarme. Efter 2 lange dage med bus når vi frem til vort
bestemmelsessted Rabac, som er beliggende på Istrien.
Her blev vi indkvarteret på et dejligt hotel, her var der en fin forplejning og service. Fra værelserne var der
en dejlig udsigt.
Under opholdet var der mange spændende udflugter lagt ind i programmet. Nogle dage med sol og varme,
andre dage var med lyn og torden og skybrud, hvilket gjorde at vi en dag måtte køre en omvej for at
komme tilbage til hotellet.
Efter 5 dage gik turen mod Danmark, hvilket ikke var helt uden problemer. Idet vores næsten nye bus fik
problemer med bagtøjet. Det betød at den ikke kørte videre fra vort overnatningssted i sydtyskland. Efter
godt arbejde blev der fundet en fin tysk bus til at køre os til Neumünster, her blev vi modtaget af en bus fra
NILLE, som kørte os hjem.
Alt i alt en oplevelsesrig tur, med en dygtig rejseleder og chauffør.
Tak til alle der var med, for jeres gode humør.
Kalender 2018.
Med nyhedsbrevet for november 2017, fremsender Seniorklubben kalender for 2018. Så er der mulighed
for at notere vore arrangementer, således at du ikke går glip af gode oplevelser.
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

 flschmidt@mail.tele.dk

Se nyhedsbreve, kalender, m.m. på www.seniorklubbentdcjylland.dk

Bagsiden

Aktivitetsudvalg nord.
Rundvisning på Vendsyssel Teater i Hjørring. Onsdag den 25. oktober klokken 10.15
Rundvisningen starter klokken 10.30 og varer godt en times tid. Der er plads til 50 personer.
Efter rundvisningen går vi på Teatercaféen hos UFFE. Her serveres lækker Brunch-planke bestående af:
røræg med bacon, ost, ristede små pølser, pålæg, frisk frugt, skyr m/ahornsirup og hjemmebagt brød. Hertil
serveres en øl, sodavand eller et glas vin.
Pris pr. deltager 50.00 kr.
Dette er et kør selv arrangement.
Tilmelding til Svend Christensen telefon 29 60 63 97, fra mandag den 9. oktober klokken 09.00 til fredag den 13.oktober klokken 12.00.
Kun personlig tilmelding, der er bindende. Arrangementet betales kontant, husk aftalte penge.
OBS: Ifølge NT kører tog RE 75 fra Aalborg station klokken 09.12, det er i Hjørring klokken 09.53. Retur
fra Hjørring klokken 15.03, med ankomst til Aalborg klokken 15.43.
Prisen for en pensionist er 28.00 kroner hver vej, har du rejsekort er prisen ca. 24.00 kr.
Adressen er Vendsyssel Teater, Banegårdspladsen 4, 9800 Hjørring.
På gensyn, aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalg syd.
Vores årlige julefrokost afholdes den 23. november 2017 på Krybily kro. Husk at sætte kryds i kalenderen
til denne super gode dag. Nærmere om tilmeldingen i nyhedsbrevet for november måned.
Tak til alle jer der har givet en positiv tilbagemelding fra turen til Mandø.
Hilsen. Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalg øst.
Husk tilmeldingen til Åleturen senest den 1. oktober. Tilmelding til Ilse Koldste telefon 86 28 10 28, efter
klokken 08.00.
På gensyn, aktivitetsudvalget
Randers – Djurs
Onsdag de 11. oktober klokken 10.00, foredrag ved Ole Bak Randers Regnskov.
Sted centralen Klostergade i Randers. (bemærk dato og nyt mødested)
Vi mødes til kaffe og hyggeligt samvær. Efterfølgende vil Ole Bak, Randers Regnskov komme og fortælle
om Randers Regnskovs historie. Samt om alt det spændende der sker af nye tiltag i Randers Regnskov.
Venlig hilsen, bestyrelsen

Traditionsrige julemarkeder med dansk islæt
På denne tur skal vi opleve hele tre julemarkedsbyer. Først tager vi til julemarkedet i Husum, hvor vi mødes af den
helt specielle maritime atmosfære, der præger byen. I den gamle hansestad Lübeck, er der afholdt julemarkeder i knap
350 år. Allerede dengang blev Lübecks juletraditioner nævnt som noget ganske særligt, og i dag er den nordtyske by
fortsat ekspert i alt julerelateret.
REJSEBESKRIVELSE

Morgenkomplet i Hedensted kl. 09.40. Vi ankommer til Husum lige syd for den danske grænse midt på dagen. Husum
har sin egen helt specielle maritime atmosfære med de imponerende gavlhuse, den idylliske havn og den smukt
pyntede gamle bydel byder velkommen med boder og attraktioner. Ved Tine-brønden finder vi en af Nordtysklands
største adventskranse. Sidst på eftermiddagen er vi i Bad Bramstedt.

Først på dagen bliver der mulighed for at se Bad Bramstedt på egen hånd, nyde kurparken foran hotellet, eller gå en tur
i “Sansernes Have”. I gåafstand fra hotellet ligger Maria-Magdalene kirken, den Gamle vandmølle samt Bad
Bramstedt Slot. Slottet er egentlig kun et Porthus, der oprindeligt var en gave fra den danske Kong Christian IV til
hans elskerinde Wiebke Kruse. Midt på formiddagen kører vi til Lübeck. Lübeck er en gammel hansestad, kendt for
sin marcipan. På en rundtur til fods skal vi se Heiligen-Geist-Hospital, Marienkirche og Holstentor, den gamle byport,
som er byens vartegn. Desuden bliver der tid på egen hånd. Vi finder julemarkedet i den gamle bydel omkring det
historiske rådhus og Breite Strasse. Pladsen ved Marienkirche er omdannet til en eventyrskov, og der er kunsthåndværkermarked i Heiligen-Geist-Hospital (01.12 - 11.12.17). Hele den indre by er smukt julepyntet, og denne hygge
understreges af den smukke julebelysning. Der er mulighed for at komme med elevator op i tårnet på Skt. Petri Kirken,
”Fahrstuhl Zum Himmel”. Herfra er der en fantastisk udsigt. Hvis sanserne skal forkæles, kan dette klares med kaffe i
Niedereggers Marzipan Café eller med smagning af Rotspon-vin. Før Lübeck forlades sidst på eftermiddagen, når vi at
opleve den oplyste juleudsmykning

Vi kører via Rendsburg til Slesvig, hvor vi gør et ophold. Her ser vi nogle af seværdighederne. Indkøbspause ved Otto
Duborg og frokostbuffet i Rødekro kl. 14.00.
PRIS
42 - 47 personer
36 - 41 personer
30 - 35 personer
Enkeltværelse

Kr
Kr
Kr
Kr

1.725
1.825
1.965
220

INKLUDERET I PRISEN MED NILLES
4-stjernet bus, 2 x overnatning på TRYP by Wyndham Bad Bramstedt, 2 x morgenmad, 2 x aftensmad, 1 x
morgenkomplet (udrejse), 1 x frokostbuffet (hjemrejse), udflugter ekskl. entréer, dansk rejseleder.

HOTEL
TRYP by Wyndham Bad Bramstedt
Am Köhlerhof 4, D-24576 Bad Bramstedt
Tlf. +49 4192 5050. www.hotel-koehlerhof.de
Tryp by Wyndham Bad Bramstedt Hotel er et moderne og hyggeligt hotel, roligt beliggende i et grønt område tæt ved
centrum af Bad Bramstedt. Værelserne er udstyret med bad, toilet, telefon og tv, størstedelen med balkon. Hotellet
råder over elevator, restaurant, bistro, kegle- og bowlingbaner og indendørs svømmebassin. Forplejningen er god med
buffet både morgen og aften.
OPSAMLING
Brønderslev kl. 06.45, Aalborg, Ths. Boss Gade kl. 07.10, Haverslev kl. 07.40, Hobro vest kl. 07.50, Randers Hallen
kl. 08.10, Viby kl. 08.50, Horsens kl. 09.20, Vinding v/Vejle kl. 10.40, Kolding kl. 11.00
HJEMKOMST
Brønderslev kl. 19.45, Aalborg, Ths. Boss Gade kl. 19.20, Haverslev kl. 18.50, Hobro vest kl. 18.40, Randers Hallen
kl. 18.20, Viby kl. 17.10, Horsens kl. 16.40, Vinding v/Vejle kl. 16.20, Kolding kl. 16.00.

