Forsiden

Nyhedsbrev september 2017
Dette nyhedsbrev modtager i her, hvor sensommeren skulle være over os. Hvilket vi har manglet i de kølige måneder juni og juli, med regn og rusk. Her i begyndelsen af september rejser 54 personer af vore
medlemmer til Kroatien, lad os håbe det giver sol og varme til os.
Pejsegården 4. oktober.
I det seneste nyhedsbrev, fortalte vi om et kommende arrangement på Pejsegården i Brædstrup. Med dette
nyhedsbrev er der indbydelse med bustransport, og tilmeldinger.
Bestyrelsen glæder sig til at hilse på vore mange medlemmer denne dag. Kender du en som endnu ikke er
medlem af Seniorklubben, må du gerne invitere vedkommende med til dette arrangement. Blot skal du huske at tilmelde vedkommende af hensyn til transport og forplejning.
Husk denne dag gælder også at indmelder du et nyt medlem, er du berettiget til en flaske rødvin på generalforsamlingen 2018.
Rabatter i Telebutikkerne.
Jeg skal på given foranledning her beskrive, hvad der er af rabatter ved køb i tele-butikkerne eller på nettet.
Hvad opnår du:
25% på fastnet udstyr.
10% på EDB udstyr.
Der gives ikke rabatter på mobiltelefoner,
Hvordan får du rabatten:
Det kræver du bestiller en rekvisition hos Ole Jensen, på telefon 98113881, eller mail X15843@tdc.dk
Ved køb skal du sikre dig 2 boner, den ene skal medsendes rekvisitionen. Den anden bon er dit garantibevis.
Bestyrelsen.
Bestyrelsen og suppleanter afholder Seniorklubbens årlige seminar i Kolding den 27-28. september i Kolding.
Bestyrelsen gennemgår her det kommende års arbejde, fra generalforsamlingen 2018 og frem.
Et af emnerne vil som sædvanlig være økonomi, samt afholdelse af kommende generalforsamlinger fra
2019.
Skulle der være nogle der brænder inde med nogle forslag, som vi skal arbejde videre med, hører vi gerne
fra jer. Send en mail eller ring til os.
Det var alt for denne gang, På gensyn den 4.oktober på Pejsegården.
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 Aabybro mejeri – Ryå is.
Onsdag den 20.september klokken 14.00 har vi arrangeret rundvisning på Aabybro mejeri, hvor der også
fortælles om produktionen af den berømte Ryå is.
Efter rundvisningen der tager ca. 2 timer, serveres der kaffe og kage samt is, i cafeen.
Dette er et ” kør selv arrangement” og deltagelse er gratis.
Der er maksimum plads til 50 personer.
Tilmelding fra mandag den 4.september klokken 09.00 til fredag den 8. september klokken 12.00. til
Svend Christensen telefon 29 60 63 97.
Kun direkte tilmelding pr. telefon. Tilmeldingen er bindende.
På gensyn
Aktivitetsudvalg nord

Aktivitetsudvalg øst.
Onsdag den 29. september 2017 klokken 14.00, mødes vi i Stavanger gade. Her har vi fået præsten fra Helligåndskirken, til at komme med et foredrag om Storm P. En billedfortælling om et liv i humor og alvor.
Gennem billeder fortælles historien om Storm P. Hør om Storm og barndommen, teateret, tegningerne og
hustruerne. En både morsom og bevægende historie m.m.
Tilmelding til Ilse Koldste på telefon 86 28 10 28 fra den 4.september 2017 klokken 08.00.
Åleturen.
Så er det åleturen 2017 det gælder, har du ikke været med før, er du gået glip af en rigtig god tur, til Feggesund kro på Mors. Det er her man får ål ad libitum, eller man hellere vil have en Wienerschnitzel.
Turen bliver tirsdag den 17. oktober, med afgang fra Viby torv klokken 09.00. Husk at bestille hvad du vil
have ved tilmeldingen. Prisen for denne tur er 250.00 kroner.
Tilmelding til Ilse Koldste på telefon 86 28 10 28 fra mandag den 4. september klokken 08.00. Sidste tilmelding er den 1. oktober.
Aktivitetsudvalget
øst
Silkeborg – Viborg
Sommerudflugt den 20. september til Randers regnskov. Beskrivelse af udflugten er sendt til vore medlemmer.
Vores petanque spil slutter den 27. september.
Bowling starter den 10. oktober klokken 10.00. Stedet er ved bowling & fun i Silkeborg.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Se her, vi har i øjeblikket 2 ledige pladser, på rejsen til Kroatien. Kontakt Ole Jensen for videre information. Programmet kan findes på hjemmesiden. www.seniorklubbentdcjylland.dk

Husk skaffer du et nyt medlem, giver vi en flaske vin på generalforsamlingen 2018

