Forsiden

Nyhedsbrev oktober 2018
Her i den første efterårsmåned må vi konstatere at en kanonsommer desværre er overstået. Vi må til at
vænne os til lidt regn og rusk, men det betyder ikke, at alt vil gå i stå.
Vore aktivitetsudvalg leverer allerede nu indbydelser til spændende arrangementer. Hold dig derfor orienteret om, hvad der sker i dit område. Du kan altid finde kommende arrangementer på seniorklubbens hjemmeside www.seniorklubbentdcjylland.dk eller i nyhedsbrevene.
Bestyrelsen har flere spændende arbejdsopgaver foran sig. Vi ser frem til at hilse på mange af vore medlemmer den 4. oktober på Pejsegården. Vort årlige seminar afholdes sidst i september og her er der flere
store emner, der skal behandles og findes løsninger på. Det gælder først og fremmest vort fremtidige informationsbehov. Alle beslutninger fremlægges på et fælles aktivitetsudvalgsmøde den 11.oktober, hvor de
endelige beslutninger bliver truffet. Mere om dette i kommende nyhedsbreve.
Bestyrelsen arbejder med vores årlige generalforsamling som afholdes den 11.april 2019 på Pejsegården.
Samtidig vil det være en markering af seniorklubbens 55 års stiftelse. Tanken er at markere dagen med en
god middag med vine samt en topunderholdning. Alt dette vil I høre meget mere om senere. Reserver allerede nu denne dato. På gensyn den 4. oktober 2018 på Pejsegården.
Ole Jensen

Aktivitetsudvalg nord.
Skulpturparken Blokhus – magisk juleshow, torsdag den 15.november.
Vi arrangerer bustur til dette flotte juleshow og sørger for ’lidt god mad’ bestående af:
3 slags sild med karrysalat – æg og rejer – fiskefilet med hjemmelavet remoulade og citron – grønlangkål
med medister og hamburgerryg – lun ribbensteg med rødkål og brunede kartofler – klassisk æbleflæsk –
ost og kiks – Ris a la mande med lun kirsebærsovs – sirupslagkage.
Hertil får vi en tår øl/vand og snaps (ikke ad libitum) og slutter med kaffe.
Herefter kan I gå rundt og se på alle herlighederne, indtil busserne returnerer klokken 17.00.
Bus 1 afgår fra A-Z Hjørring klokken 12.00 og fra Brønderslev banegårdsplads klokken 12.25.
Bus 2 afgår fra Thomas Boss gade, Aalborg klokken 12.00 og fra pendlerpladsen Th. Saurs vej klokken
12.20
Alt dette for kun 150.00 kr. pr. deltager.
Tilmelding kun på telefon fra den 22. oktober klokken 09.00 til fredag den 26. oktober klokken 16.00
til: Maibritt Olesen 29908876 – Poul Thrysøe 98161718 – John Nielsen 98174717 – Bo Magnussen
20203274 – Svend Christensen 29606397. Se mere på: www.skulpturparken.dk
Vi glæder os til at se dig.
Venlig hilsen
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 øst.
Seniorklubben og aktivitetsudvalg øst, har nu fået nye lokaler i foreningshuset i Slet. Derfor lige en vejviser, samt hvordan man kan komme med Midttrafiks busser derud.
Linie 4 A som starter i Brabrand nord-Silkeborgvej-Banegårdsplads-Viby og Slet. Husk der skal stå Tranbjerg i skiltet på bussen.
Man kan også gå ind og se linie 17 som kører en anden rute, men holder samme sted i Slet, lige før hjørnet
af Sletvej. Herefter går man hen til første indkørsel og går ned ad vejen til venstre (skilt foreningshus).
Du kan også gå ind seniorklubbens hjemmeside og se et kort, du kan klikke dig ind på.
Der er gode parkeringsforhold.

Bankospil.
Ovenstående får I brug for når I skal til bankospil den 9. november klokken 14.00. Der spilles om de sædvanlige gode gevinster i såvel bankospillet som det amerikanske lotteri. Som sædvanlig er der kaffe og
brød. Mød talstærkt op, der er plads til mange.
Tilmelding sker til Ilse Koldste på telefon 86 28 10 28 fra onsdag den 3. oktober klokken 09.00, eller
eventuelt i bussen til Pejsegården den 4. oktober. Sidste tilmelding er den 30. oktober.
Aktivitetsudvalget
Østjylland
Randers – Djurs
Onsdag den 17.oktober klokken 10.00, mødelokalet Klostergade 4, ”Kurt kom forbi”
Vi får besøg af den legendariske TV-vært på TV2 Østjylland, Kurt Leth. Der vil fortælle og vise billeder
og filmklip fra nogle af hans spændende produktioner. Vi starter som sædvanlig kaffe og hyggeligt samvær.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

