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Nyhedsbrev december 2020 
 
Hermed det sidste nyhedsbrev i 2020. I brevet vil der være flere planlagte arrangementer fra vore aktivi-
tetsudvalg, derudover er der rejsetilbud og information om generalforsamling i 2021. 
Vi må jo konstatere at Corona epidemien, laver om på mange ting, som der har været planlagt. Vi må håbe 
der bliver lempet på mulighederne for at forsamles, når vi kommer på den anden side af nytår. 
Vore aktivitetsudvalg, har allerede gode ting at præsentere. Husk du har altid mulighed for at se om der er 
sket ændringer, ved at gå ind på seniorklubbens hjemmeside www.seniorklubbentdcjylland.dk, her klikker 
du under aktuelle arrangementer. 
 
Rejser 2021. 
Seniorklubben gentager arrangementet med et krydstogt på Douro floden i Portugal. Der bliver afgang den 
23. august. Med afgang fra Aalborg og Billund. 
De af vore medlemmer som var tilmeldt turen som blev aflyst. har modtaget et brev fra Nilles rejser. Øn-
sker du at deltage er det nødvendigt at du kontakter Ole Jensen på telefon 98113881, senest den 1. decem-
ber. 
På foreningens hjemmeside findes en udførlig beskrivelse af turen. 
Prisen for turen er på 14.495 kroner. 
Er der nye der ønsker at deltage, så kontakt Ole Jensen senest den 8. december 2020.  
 
Sommerkrydstogt på Limfjorden. 
Bestyrelsen arbejder i samarbejde med Nilles rejser, om et krydstogt på Limfjorden. Vi sejler frem til se-
værdighederne, hvor der holder en bus der bringer os videre. Overnatninger sker på hotel, hvor der kun kan 
indkvarteres på dobbeltværelser. 
Der vil være afrejse den 16. august 2021. Prisen vil max. være 6.995 kr. pr person. 
Udførlig beskrivelse af turen findes på seniorklubbens hjemmeside. 
Tilmelding til turen sker til Ole Jensen, på telefon 98113881 fra den 1. december 2020 til den 3. januar 
2021. 
 
Generalforsamling 2021. 
Bestyrelsen har fastsat den 22. april til afholdelse af generalforsamling på Hotel Pejsegården i Brædstrup. 
Nærmere om dette i nyhedsbrevet som I vil modtage omkring 1. april. 
For en sikkerhedsskyld reserver allerede nu denne dag. 
 
Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer og Deres familier en glædelig jul. Samt et godt nytår. 
 
Vi mødes i Seniorklubben i 2021, 
 
Venlig hilsen 
Ole Jensen 
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Aktivitetsudvalg syd. 
Torsdag den 11. februar 2021 kl. 14.00 afholdes der medlemsmøde i Parkhallen, Kolding. 
Dagsorden: 

1. Velkomst og beretning ved Kirsten Ahrendtsen 
2. Valg til aktivitetsudvalget iflg. vores love 

a. På valg er Ulla Malling, Margit Ebsen og Jørgen Christensen 
b. På valg er bilagskontrollant Karl Aage Dahl 

3. Indkomne forslag. 
a. Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal meddeles Kirsten Ahrendtsen, Dalen11, 6000 

Kolding, telefon 23355525 eller mail kirstenahrendtsen@gmail.com senest fredag den 29. 
januar 2021 

4. Eventuelt 
Efter mødet er der kaffe og hyggeligt samvær. Arrangementet er gratis for medlemmer og ledsagere. 
Transport til mødet er for egen regning. Vi opfordrer til samtransport, så fyld bilen op!! Tilmelding til mø-
det fra 25. januar til 4. februar. Til Ulla Malling telefon 29243415 eller mail ullamalling@stofanet.dk   
 
Odense sommerrevy 2021. 
Fredag den 14. maj 2021 går turen til Odense sommerrevy, der spilles for 5. gang og er blevet en stor suc-
ces. 
Revyholdet i 2021 består af gengangerne Vicky Berlin, Thomas Mørk, Revydirektør Lars Arvad samt de-
butanterne, musicalstjernen Stig Rossen og Mathilde Passer, hvis morfar hed Dirch... 
Dagens program byder på en frokostbuffet inkl.1 genstand i Odense og Odense Sommerrevy inkl. 1 gen-
stand, hvorefter der er hjemkørsel. På hjemturen bydes der på en sandwich + øl/vand. 
 
Afgang klokken 09.30 fra Esbjerg, Sædding centret            Hjemkomst klokken 19.45 
Afgang klokken 10.30 fra Kolding, Rutebilstation              Hjemkomst klokken 18.45 
Afgang klokken 11.00 fra Fredericia, Banegård vest        Hjemkomst klokken 18.15 

 
Revyturen er flyttet fra 2020. Evt. Spørgsmål til Kirsten Ahrendtsen 
 
Aktivitetsudvalg Syd.    
 
Aktivitetsudvalg nord. 
Tirsdag den 9. februar 2021 klokken 12.30 på Hotel Phønix i Aalborg, hvor der afholdes generalforsamling 
samt vinterfest. Dørene åbnes klokken 12.00. 
 
På valg er Bo Magnussen, og Majbrith Olesen. Bo Magnussen ønsker ikke genvalg. Majbrith Olesen mod-
tager genvalg. Svend Christensen opstilles af udvalget som ny formand. Per Christensen opstilles som nyt 
medlem til aktivitetsudvalget, af bestyrelsen. Er der forslag til nye kandidater meddeles dette ved tilmel-
dingen. 
 
Menuen der serveres, er en indbydende 3-retters middag med vine, kaffe og småkager. Under spisningen 
spiller ”Kalle” og vi håber det er tilladt at få en svingom efterfølgende. Vi slutter klokken 17.00. 
 
Prisen for at deltage er 250 kr. pr. person. 
 
Tilmelding, kun personlig pr. telefon fra mandag den 18. januar klokken 9.00 til fredag den 22. januar 
kl. 16.00 til Majbrith 29908876, Svend 29606397, Poul 40838718, John 21453486. 
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På hjemmesiden www.seniorklubbentdcjylland.dk bedes du holde dig orienteret om eventuelle ændringer 
eller aflysninger. Da vi selvfølgelig følger alle myndighedernes vejledninger og restriktioner i forhold til 
deltagerantal, på grund af Covid-19. 
 
Under alle omstændigheder forsøger vi at afholde generalforsamling på Phønix, eventuelt kun for medlem-
mer, uden spisning og uden musik. 
 
Udflugt til Hvidsten kro. 
Torsdag den 25. marts 2021 bustur til Hvidsten kro. Bussen starter klokken 11.00 fra Kvickly Bouet, Tho-
mas Boss Gade klokken 11.10 og på Th. Sauers Vej klokken 11.15. 
 
På Hvidsten kro serveres den berømte Æggepandekage, med øl/vand og en snaps. Når vi har spist og for-
håbentlig er mætte er der en ½ times foredrag om Hvidstens kros historie, samt rundvisning i mindeparken. 
Herefter serveres der Kaffe/the og lagkage. 
 
Vi forventer at køre fra Hvidsten kro omkring klokken 16.45 og er hjemme igen klokken 17.00. 
Prisen pr. Deltager er 150 kr. Vi kan være 50 personer i bussen og tilmelding er fra tirsdag den 2. marts 
klokken 9.00 til torsdag den 4. marts klokken 16.00 til Poul Thrysøe på telefon 40831718. 
Efter nuværende regler skal der bæres mundbind i bussen. Vi indkøber mundbind og udleverer mundbind 
ved indstigningen i bussen. 
 
Da situationen med hensyn til Covid-19 hele tiden ændrer sig, og myndighederne også ændrer på retnings-
linjer og restriktioner bedes DU holde dig orienteret på hjemmesiden www.seniorklubbentdcjylland.dk 
hvor vi opdaterer arrangementer og eventuelle aflysninger. 
 
Aktivitetsudvalget ønsker alle vore medlemmer og deres familier en god jul og godt nytår uden Corona.  
 
Aktivitetsudvalg øst. 
Aktivitetsudvalget følger udviklingen i Corona krisen og har afholdt en del krisemøder, og vi var nødsaget, 
til at aflyse de arrangementer der var planlagt i oktober og november, samt vores julefrokost. 
Vi afventer regeringens udmeldinger med hensyn til forsamlingsbegrænsninger og forsøger at tilbyde ar-
rangementer fra 1. januar til 31. marts 2021. Hvis reglerne for forsamlinger ændres. 
Vi anbefaler derfor, at I følger med på hjemmesiden www.seniorklubbentdcjylland.dk  –  kig under arran-
gementer. Her vil der være oplysninger omkring eventuelle arrangementer og andre medlemsoplysninger. 
Efter de sidste udmeldinger fra regeringen forventer vi også, at alle aktiviteter for første kvartal 2021 afly-
ses. 
 
Cirkusrevyen 2021. 
Vi kan allerede nu orientere om en tur til Cirkus Revyen, der arrangeres fra den 16. juni til den 17. juni 
2021. Prisen for denne tur bliver 1.995 kr. + tillæg for enkeltværelse på 550 kr. Dette er turen som vi blev 
snydt for her i år. 
Brochuren kan ses på hjemmesiden www.seniorklubbentdcjylland.dk eller rekvireres hos Bent Grølsted på 
telefon 24406225, hvor man også kan tilmelde sig turen. Ved tilmelding skal der betales et depositum på 
800 kr. (begge dele inden den 12. februar 2021). 
Depositummet skal indbetales på denne konto. Reg nr.3642 – 3642124927. 
 
Med ønsket om en god jul samt et lykkebringende nytår til alle medlemmer i øst. 
 
Aktivitetsudvalg øst. 
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Randers – Djurs. 
Onsdag den 2. december klokken 12.00 julefrokost på Slotskroen. Aflyst på grund af Covid-19. 
 
Torsdag den 7. januar klokken 10.00. Helligåndshuset, nytårs appel og bankospil. 
Vi mødes i Helligåndshuset Erik Menveds Plads 8900 Randers C. Hvor vi starter med kaffe og hyggeligt 
samvær og ønsker hinanden godt nytår. Vi slutter med vores store bankospil. 
 
Torsdag den 4. februar klokken 10.00. Helligåndshuset. Generalforsamling og besøg af Karen Smed. 
Vi mødes i Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 8900 Randers C. Hvor vi starter med kaffe og hyggeligt 
samvær, efterfølgende afholder vi den årlige generalforsamling. 
Vi slutter af med et besøg af erhvervskvinden, politikeren og fodboldtossen Karen Smed, der vil fortælle 
sin livshistorie fra bondepige på landet, til erhvervskvinde og politiker i storbyen. 
Bemærk dato og sted. 
 
Venlig hilsen  
Bestyrelsen 
 
Aktivitetsudvalg Vest 
Aktivitetsudvalget ønsker alle sine medlemmer og deres familier, en Glædelig Jul samt et Godt og lykke-
bringende Nytår.  


