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Nyhedsbrev april 2021. 
 

Bestyrelsen har siden sidste nyhedsbrev, afholdt 4 telefonmøder. Alt sammen 
grundet de trange Corona Restriktioner. 
 
Vores aktivitetsudvalg har måtte aflyse alle arrangementer i 1. kvartal. 
 
Bestyrelsen har nu vedtaget, at 2. kvartal ikke byder på nogle arrangementer, 
med undtagelse af aktivitetsudvalg Øst, mere herunder. Vi kan love Jer, at vi 
vender stærkt tilbage, når restriktionerne giver os mulighed. 
 
Generalforsamlingen. 
Her har vi skubbet datoen for afviklingen, da det ikke er muligt at afholde den 
som planlagt, den 22. april.  
Så bestyrelsen har flyttet generalforsamlingen til den 9. september 2021 på Ho-
tel Pejsegården, Brædstrup. 
Reserver allerede nu denne dag, til en hyggelig dag blandt gamle kollegaer. 
Vi i bestyrelsen glæder os til at møde Jer denne dag. 
Indkaldelse med tider og busafgang vil I modtage med nyhedsbrev juli 2021. 
 
Aktivitetsudvalg Øst: 

Torsdag den 24. juni 2021 Bustur til Sprogø  

Afgang fra Viby Torv Kl. 08.00 - hjemkomst til Viby torv kl. 19.30  

Sprogø er en lille ø med areal på 164 ha midt i Storebælt. Øen er gennem 
15.000 år formet af isen, havet og mennesket. Omkring 1170 byggede Kong 
Valdemar den Store et vagttårn på Fyrtårnsbakken. De gulkalkede bygninger på 
øen fungerede som opdragelsesanstalt og tvangsfængsel for ”faldne og løsagti-
ge unge kvinder” fra 1923 til 1963. Mange tragiske skæbner udsprang fra disse 
indespærringer, der i gennemsnit varede i cirka 7 år.  

Vi kører først til Nyborg, hvor vi har lidt tid til at kigge på det smukke byrum om-
kring Nyborg Slot, Slotsgade og Borgmestergården inden vi skal have en fro-
kostbuffet på Hotel Villa Gulle. Herefter kører vi til Sprogø hvor vores guide viser 
os rundt, og fortæller om stedets spændende og uhyggelige historie, samt det 
store arbejde med anlæggelsen af Storebæltsbroen.  

Efter ca. 3 – 31⁄2 time er vi tilbage i Nyborg, hvor vi får kaffe, 1⁄2 bolle og lagka-
ge på Villa Gulle.  
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Pris pr. person Kr. 150,- som afregnes i bussen. 
Tilmelding til Flemming Mikkelsen på mobilnummer 20304849 fra mandag den 
24. maj til søndag den 06. juni 2021 

 
Pensionskassen. 
Medlemsmøderne som normalt afholdes i marts måned er aflyst. Der kommer 
en orientering til medlemmerne. 
Generalforsamlingen afholdes som planlagt via nettet. 
En glædelig ting er, at prisindekset vil give en mindre stigning af pensionen på 
0,4 %. 
Det ser også ud til, at der kommer en udlodning, og udlodningen til deling mel-
lem tjenestegørende og pensionsmodtagere er på 44,225 mio. kr. 
 
Rejser. 
Tak til Jer, der tilmeldte sig. Der er udsendt opkrævninger fra Nilles. 
Rejserne afvikles i august. Lad os håbe Corona Spøgelset er aftaget. 
 
Hjemmesiden. 
Seniorklubbens hjemmeside: www.seniorklubbentdcjylland.dk vil som sædvan-
ligt være ajourført. 
Bliver det muligheder for arrangement, vil det fremgå her. 
 

Til slut en hilsen til alle medlemmer og deres familie. 
Vi ses på den anden side af Coronaen. 
 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 


