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21. september 2021

Nyhedsbrev oktober 2021.
Seniorklubben afholdt generalforsamling den 9. september på hotel Pejsegården. Der
var mødt 280 til generalforsamlingen, lidt færre end vi plejer at se. Vi tror at tidspunktet
kan have spillet ind. Det er jo trods alt 2½ år siden vi sidst var samlet.
Harry Virkelyst blev valgt til at lede generalforsamlingen.
Beretning og regnskaberne for 2019 og 2020 blev godkendt
Valg: Her blev Ole Jensen genvalgt til 2022, kassereren Karen Mikkelsen blev genvalgt
til 2023.
Efter generalforsamlingen var der en frokostbuffet, med lidt vin, kaffe med lidt sødt til.
Efter spisningen var der underholdning, og i år var det Pejseshowet 2021.En underholdning med en god satire, gennemført i et højt tempo. Generalforsamlingen sluttede med
en svingom.
Næste års generalforsamling er fastsat til den 26. april 2022 på Pejsegården.
Torsdag den 28. oktober indbyder vi til en eftermiddag med underholdning. Kender du
en pensioneret kollega som ikke er medlem af Seniorklubben, tag ham eller hende med
til dette arrangement. Det er en gratis fornøjelse.
Vi leverer en god underholdning.
Mere om arrangementet i et separat opslag, hvor der også er information om busafgange. Arrangementet slutter klokken 16.00.
Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen:
 Formand Ole Jensen
 Kasserer Karin Mikkelsen
 Næstformand Asger E. Knudsen
 Sekretær Kirsten Ahrendtsen
 Bestyrelsesmedlem Flemming Mikkelsen
 Bestyrelsesmedlem Svend Christensen
På gensyn i næste nyhedsbrev
Ole Jensen
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Aktivitetsudvalg syd.
Julefrokost. Vi afholder julefrokost torsdag den 18. november, hvor vi mødes
klokken 12.00 på Restaurant Parken i Esbjerg.
For kun 200 kr. pr. person bliver der serveret en juleanretning incl. 2 genstande,
kaffe/the og småkager, samt hyggeligt samvær.
Der tilbydes transport fra Vejle Fredericia, Kolding og Vejen.
Bindende tilmelding fra den 1. november til den 12. november til Ulla Malling, telefon 2924 3415 mail: ullamalling@stofanet.dk eller Helvig Hansen telefon 2330 3640
mail: helvig@privat.dk
Du bedes benytte netbank: Regnr. 0758 kontonr. 3223051412 og beløbet bedes være
betalt senest 1 uge efter tilmelding.
Busafgang: Vejle Borgvold kl. 10.00 – Fredericia, banegård vest kl. 10.30, Kolding
rutebilstation klokken 11.00 - Vejen afkørsel 68 Mc Donald kl. 11.30
Bussen returnerer klokken 16.30.
Aktivitetsudvalg syd.

Aktivitetsudvalg nord.
Besøg på Kunsten. Tirsdag den 12. oktober arrangerer vi en tur til ”Kunsten” i Aalborg.
Vi mødes ved indgangen Kong Christians alle 50, klokken 10.45. Klokken 11.00 får vi
en guidet rundvisning. Hvorefter der klokken 12.00 serveres en frokostplatte på Cafe
Aalto med en 1 øl eller vand til.
Prisen for hele herligheden vil være 100 kr. pr. deltager
Tilmelding fra mandag den 4. oktober klokken 09.00 til onsdag den 06. oktober
klokken 12.00.
Majbritt Olesen telefon 2990 8876, Svend Christensen telefon 2960 6397, Poul Thrysøe
telefon 4083 1718, John Nielsen telefon 2145 3486, Per Christensen telefon 2985 7609
Juletur til Skulpturparken i Hune. Torsdag den 18. november 2021.
Vi tilbyder en lækker julebuffet øl eller vand – et par snapse samt kaffe / the og kage.
Der vil blive mulighed for at gå rundt og se sandskulpturparken, efter spisningen.
Bus 1: 12.00 A – Z Hjørring, 12.20 Banegårdspladsen Brønderslev, 12.40 Kvickly
Bouet Nørresundby
Bus 2: 12.00 Thomas Boss gade Aalborg, 12.20 TH Sauers vej
Busserne kører retur klokken 17.00.
Alt dette for kun 150, - kr. pr. deltager
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Tilmelding kun personligt på telefon fra mandag den 1. november klokken
09.00 til fredag den 5. november klokken 12.00 til. Majbritt Olesen 2990 8876,
Poul Thrysøe 4083 1718 Svend Christensen 2960 6397, Per Christensen 2985 7609,
John Nielsen 2145 3486
Vi glæder os til at se jer igen
Aktivitetsudvalg nord

Aktivitetsudvalg vest.
Den 22.oktober inviterer vi 25 personer til Evis Show på musikgården Knivsbæk vej 22,
6920 Videbæk klokken 19.30 med 3 timers underholdning.
I pausen serveres der 2. stykker smørrebrød og en øl, vand eller et glas vin. Arrangementet er gratis for medlemmer.
Tilmelding senest den 15. oktober, til Harry Virkelyst 20468488, Asger Knudsen
30311677, Connie Ehmsen 20406615, Hanne Nielsen 97403390.
Vi håber i vil støtte op om dette arrangement, nu trænger vi til at blive underholdt og
opleve et godt show.
Julearrangement. Tiden nærmer sig for vores traditionsrige julearrangement. I år er det
onsdag den 1. december vi mødes kl.11.00 i valgmenighedens festlokaler Skole gade
32, Holstebro. Pris pr. deltager 250.00 kr.
Tilmelding senest den 22. november til: Harry telefon 20468488 – Asger telefon
97154545 /30311677 – Connie telefon 20406615 – Hanne 97403390.
Ifølge klubbens vedtægter skal der foretages valg til aktivitetsudvalget, det gør vi inden
middagen.
Husk der er 10 parkeringspladser bag kirken på modsatte side som festlokalerne, og et
nyt parkeringshus hvor grus pladsen var.
På gensyn den 1. december
Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalg øst.
Aktiviteterne i øst er endelig kommet i gang og vi har haft nogle gode busture, som har
været fuld booket.
Vi har planlagt følgende arrangementer for efteråret 2021:
11. oktober 2021 Åle tur til Feggesund.
Afgang klokken 09.00 fra Viby Torv ved kirken. Turen går til Feggesund kro. Undervejs får vi en kop kaffe og rundstykke. Kroen tilbyder stegt ål ad libitum eller en Wienerschnitzel. Efter middagen sejler vi over Feggesund og kører retur til Viby Torv, med
ankomst ca. klokken 18.00.
Tilmelding fra den 13. september klokken 08.00 til den 4. oktober til Joan telefonnr.20418920. ved tilmeldingen skal oplyses hvilken menu man ønsker.
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Pris 150.00 kr. pr. person. Beløbet indbetales ved tilmelding til Bent Grølsted
på Regnr. 3642 konto. Nr.3642124927.
12.november 2021 banko.
Vil det igen være tid til at få pudset bankobrikkerne af i foreningshuset klokken 14.00.
Her spiller vi om de sædvanlige fine kødpakker. Derudover vil der være amerikansk lotteri med de sædvanlige fine præmier. Selvfølgelig er der gratis kaffe med brød.
Da der kun er plads til 100 personer, er det først til møllen. Tilmelding fra den 1. oktober klokken 08.00 til den 29. oktober til Ilse telefonnummer 86281028.
25. november 2021 julefrokost.
Her er det julefrokosten der kalder. Igen i år bliver julefrokosten afholdt på Sabro Kro
fra klokken 12.00 til 17.00. Prisen er igen i år 200.00 kr. pr. person. Husk at fortælle om
I skal med bus eller kører selv. Busafgang fra Viby Torv klokken 11.15.
Tilmelding fra den 1. november 2021 klokken 09.00 til 15. november, til Ilse telefonnummer 86281028.
Prisen på 200.00 kr. pr. person indbetales til Bent Grølsted på Regnr.3642 konto. Nr.
3642124927.
Vi anbefaler I følger med på hjemmesiden. Seniorklubbentdcjylland.dk. – kig under arrangementer. Her vil der være oplysninger omkring tilmeldinger, arrangementer og andre informationer.
På Facebook kan I følge os på: https.//www.facebook.com/ groups/1955361431414221/
Med ønske om et godt efterår til alle medlemmer i øst.
Aktivitetsudvalget
Randers – Djurs
Onsdag den 6. oktober klokken 10.00 besøg ved Nordea Bank, Kirkegade i Randers.
Vi mødes ved Nordea bank, Kirkegade 3, 8900 Randers c klokken 10.00.
Her starter vi med kaffe og hyggeligt samvær. Efterfølgende vil bankdirektør Steffen
Ludvigsen fortælle hvad der sker af nye tiltag og muligheder inden for den elektroniske
bankverden.
Tilmelding senest den 1. oktober via e-mail. joa@kabelmail.dk eller telefon 86431551 93101551
Onsdag d. 3. november klokken 10.00 mødelokalet Klostergade 4, hyggeligt samvær og
bankospil.
Vi mødes til kaffe og hyggeligt samvær. Efterfølgende afholder vi vores store årlige
bankospil med fine gevinster.
Onsdag den 1. december klokken 12.00 julefrokost på Slotskroen. Slotsgade 4. Randers.
Vi mødes på Slotskroen til vores traditionsrige julefrokost, med hygge, dejlig
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mad, konkurrence, lotteri og festlige indslag. Deltagergebyr 180 kr.
Tilmelding: senest den 22. november e-mail: joa@kabelmail.dk eller telefon 86431551 93101551.
Venlig hilsen
bestyrelsen
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Indbydelse til en hyggedag på Pejsegården.
Seniorklubbens medlemmer med ledsager, indbydes til en hyggelig dag på Pejsegården i Brædstrup den 28.oktober 2021, klokken 11.45. Vi starter med en frokost med
lidt vin til. Efter spisningen er der en festlig underholdning. Her skal vi møde Stine og
Martin, som vil give os en sprudlende underholdning af 2 x 45 minutter. Med sang og
underholdning. I pausen serveres der kaffe/the og småkager. Kender du en tidligere ansat som ikke er medlem af Seniorklubben. Inviter ham/hende med til dette arrangement.
Der arrangeres bustransport efter følgende Køreplan:
Nord.
Hjørring A-Z klokken 08.45
Brønderslev Banegården klokken 09.10
Bouet Kvickly klokken 09.30
Aalborg Th. Boss Gade klokken 09.15
Aalborg Th. Saurs vej klokken 09.25
Haverslev Cirkle K klokken 10.05

Syd.
Esbjerg Sædding centret klokken 08.45
Vejen Afkørsel 68 klokken 09.25
Kolding Rutebilstation klokken 09.45
Fredericia Banegård vest klokken 10.15
Vejle Borgvold klokken 10.45

Vest.
Skive Trafikterminalen klokken 08.30
Holstebro Støberigården klokken 09.15
Herning Møllegade klokken10.00

Øst.
Viby Torv klokken 10.45
Randers fc træningsbaner Klokken 10.00
Viborg Tinghallen klokken 10.30
Silkeborg Jysk Arena klokken 10.45
Horsens Frakørsel 56 klokken 11.15
Skanderborg Banegården 11.00

Busserne returnerer klokken 16.00
Tilmelding sker fra den 11.oktober til den 22. oktober.
 Nordjydske aktivitetsudvalg Svend Christensen telefon 29606397
 Sydjydske aktivitetsudvalg Ulla Malling telefon 29243415
 Vestjydske aktivitetsudvalg Asger Knudsen telefon 30311677
 Østjydske aktivitetsudvalg Flemming Mikkelsen telefon 20304849
På gensyn den 28. oktober på Pejsegården
Bestyrelsen
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