Forsiden

Nyhedsbrev september 2018
I skrivende stund, forsætter det gode sommervejr. Jeg håber I alle har haft lejlighed til at nyde den gode
sommer.
September er tiden hvor det efterhånden er blevet en tradition, at vi indbyder til en hyggelig dag på Hotel
Pejsegården i Brædstrup. I år er det den 4. oktober.
Bestyrelsen har afholdt det første møde i vore nye lokaliteter, der mangler dog ting endnu som skal være
på plads. Som tidligere fortalt er adressen Sletvej 32, 8310 Tranbjerg (det tidligere autoværksted).
Pejsegården den 4. oktober 2019.
Til dette arrangement inviteres alle vore medlemmer med ledsager. Invitationen gælder også øvrige modtagere af vort nyhedsbrev. Er du ikke medlem af seniorklubben, vil det være en god dag, til at se hvorledes vi
kan hygge os sammen.
Foredrag.
Bestyrelsen har lavet en aftale med journalist Frank Jensen. Han vil komme og fortælle om hans cykeltur
Down under. I Australien en tur på 5838 km. Efter Australien forsatte Frank videre til New Zealand, hvor
det blev til en tur på 4281 km. Foredraget vil have en varighed af ca. 2 x 1 time, foredraget understøttes af
billedmateriale.
Er du interesseret i at lære Frank bedre at kende, kan du gå ind på hjemmesiden www.frankdownunder.dk.
Inden vi spænder cykelskoene serveres der en lækker anretning, med tilhørende lidt til at skylle efter med.
Som sædvanlig kører der busser til Pejsegården og retur.
Med dette nyhedsbrev er der et separat opslag, hvor afgangstider for busserne samt hvorledes du skal forholde dig med tilmeldingen.
Arrangementet er gratis for alle.
Husk som medlem af seniorklubben at hvis du skaffer et nyt medlem. Giver vi på generalforsamlingen i
2019 en god flaske rødvin.
Seminar 2018.
Som sædvanlig afholder bestyrelsen med suppleanter seminar. I år er det den 27. og 28. september.
På seminaret gennemgår vi økonomi, kommende arrangementer, ikke mindst seniorklubbens 55 års stiftelsesfest den 11. april 2019, som afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. Hvad gør vi for at skaffe
nye medlemmer.
Vi hører meget gerne fra vore medlemmer, om nye tanker og ideer. Har du nogle gode ting i ærmet som du
syntes vi skal høre om. Vil vi gerne om du sender en mail til x15843@tdc.dk eller ringer til Ole Jensen på
telefon 98113881. Vi hører gerne fra dig inden den 22.september.
Det var alt for denne gang. På gensyn den 4. oktober på Pejsegården.
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

 seniorklubtdc@gmail.com

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

Bagsiden

Aktivitetsudvalg øst.
Besøg på vingård.
Den 20.september kører vi en lille smuttur til Jysk vingård. Hedegårdens Vinavl i Skødstrup. Der er afgang
fra Viby torv klokken 11.00.
Her vil vi få historien om vinen, fra blomst til flaske – og smag.
Der er rundvisning i vinmarken med vinbonden, hvor vi får fortællingen om vindyrkning på friland, i Danmark. Samt meget mere omtale af mange andre vine og likører.
Herefter går vi med kældermesteren i gildestuen, hvor vi skal prøvesmage lidt af hvert, og så er der frokost
med pølse, ost, tærte og hjemmebagt brød.
Denne tur koster 150.00 kr. som dækker bustransport, vinsmagning og frokost.
Der kan max deltage 50 personer og det er først til mølle.
Se tilmelding nederst.
Sidste tilmelding er den 16. september.
Åle tur.
I år prøver vi et nyt sted angående åle turen. Den går nordpå den 18. oktober kl.09.30 fra Viby torv.
Vi kører via Hobro, Støvring, Limfjorden og kommer til Nørresundby. Vi skal besøge cafe Lindholm. Cafeen ligger ved Lindholm høje i Nørresundby. Her venter ålene på os, til dem som ikke ønsker ål er alternativet stegt flæsk, begge dele er ad libitum. Der serveres en øl eller vand til middagen og en kop kaffe efter spisningen.
Turen koster 150.00 kr. og sidste tilmelding er den 23. september.
Se tilmelding nederst.
Hjemturen går via Hadsund til Randers og Aarhus. Forventet hjemkomst klokken 16.30.
Tilmelding til begge arrangementer kan ske til Ilse på telefon 86 28 10 28 fra den 3.september klokken
09.00.
På gensyn
Aktivitetsudvalget
Østjylland

INDBYDELSE

Seniorklubben indbyder medlemmerne med ledsager til et spændende arrangement på hotel
Pejsegården i Brædstrup, torsdag den 4.oktober 2018 klokken 11.30.
Skulle du ikke være medlem af seniorklubben, inviteres du hermed til at se hvorledes vi har
en god dag sammen. Denne indbydelse gælder medlemmer af pensionskassen. Samt øvrige
der har forladt telefonselskabet i Jylland.
Ved ankomsten til Pejsegården serveres der en frokostplatte, samt et par glas vin, en øl eller
sodavand.
Efter frokosten skal vi høre Frank Jensen fortælle om sin over 10000 km. lange cykeltur i Australien og New Zealand. Et virkeligt spændende foredrag. Foredraget understøttes med billeder.
Der arrangeres bustransport efter nedenstående
Nord.
Hjørring A-Z klokken 08.00
Bouet Kvickly klokken 08.50
Aalborg Th.Saursvej P.plads klokken 08.55
Syd.
Esbjerg Museumspladsen Klokken 08.35
Kolding rutebilstationen klokken 09.40
Vejle Borgvold klokken 10.40
Øst.
Viborg Tinghallen klokken 10.00
Randers, Randers FC baner klokken 10.00
Viby Torv klokken 10.15
Horsens frakørsel 56 klokken 10.55
Vest.
Skive rutebilstation klokken 08.45
Herning Møllegade klokken 10.15

køreplan:
Brønderslev banegården klokken 08.25
Aalborg Thomas boss gade klokken 08.40
Haverslev Cirkel K klokken 09.20
Vejen MC Donald klokken 09.10
Fredericia station vest klokken 10.10
Silkeborg Jydsk arena klokken 10.40
Hadsten banegård klokken 10.20
Skanderborg banegården klokken 10.35
Holstebro Støberigården klokken 09.30

Tilmelding fra den 11.september klokken 09.00 pr. telefon eller mail til dit aktivitetsudvalg.
Øst
Bent Grølsted, Jeppe Aakjærs vej 21, 8230 Aabyhøj. telefon 86255225 mobil 24406225. mail
ibg@post10.tele
Nord.
Bo Magnussen, Havne gade 24, 9340 Asaa. Telefon 98146162 mobil 20203274. mail bomagnussen@live.dk
Vest.
Asger Knudsen, Sønderparken 26 2 tv, 7430 Ikast. telefon 97154545, mobil 30311677, mail
aek@pc-privat.dk
Syd.
Kirsten Ahrendtsen Dalen 11 6000 Kolding. telefon 75505012, mobil 23355525, mail kirstenahrendtsen@gmail.com
Tilmelding senest den 25. september 2018.
Bliver du forhindret efter din tilmelding, skal du melde afbud til de respektive aktivitetsudvalg.
Afbud modtages frem til den 4.oktober klokken 08.00. Udeblivelse vil medføre opkrævning af
250.00 kr. pr. person til delvis dækning af omkostningerne.
På gensyn
Bestyrelsen

