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Returadresse: Seniorklubben TDC Jylland, Hyrdevænget 37, 8310 Tranbjerg J 

Henrik Juul Rasmussen 
Skarpæsvej 21 
9990 Skagen 

                                                                                            
  

13. juli 2021 
  
 
 
 

Nyhedsbrev juli 2021.  
 

Når dette nyhedsbrev når frem til vore medlemmer, må vi forvente at vi befinder os 
midt i højsommeren. 
 
En god ting er at Coronaspøgelset er ved at have sluppet os. Det betyder at vore aktivi-
tetsudvalg, kan begynde at tilbyde jer de sædvanlige gode arrangementer. 
 
Generalforsamling. 
Bestyrelsen har fastsat den 9. september til afholdelse af foreningens generalforsamling. 
Som sædvanlig afholdes den på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Mere om dette kan fin-
des som opslag i dette nyhedsbrev. Bestyrelsen glæder sig til at se mange af vore med-
lemmer denne dag. 
 
Senere på efteråret den 28. oktober, afholder vi vores underholdningsarrangement. Det 
er her du kan invitere pensionerede kolleger med som ikke er medlem af Seniorklubben. 
Her kommer Stinne og Martin og underholder med musik og sang - personer med fut i. 
Mere om dette i nyhedsbrevet for oktober. Dette for at du kan reservere denne dag. 
 
Landsforeningen. 
Her har der været afholdt repræsentantskabsmøde, et stille og roligt møde, mere om 
dette i beretningen på generalforsamlingen. 
 
Rejser 
For nærværende ser det ud til at vores tur til Portugal gennemføres som planlagt.  
Fremtidige rejser i 2022, skal bestyrelsen til at drøfte. Går du med nogle emner du me-
ner kunne have vores interesse, hører vi gerne fra dig. Du kan kontakte Ole Jensen på 
telefon 98113881. 
 
Det var alt for denne gang. Husk generalforsamlingen den 9. september.  
 
Venlig hilsen  
Ole Jensen 

 

Formand Ole Jensen, Aalborg tlf. 98 11 38 81 e-mail: olejensen1941@outlook.dk 
Kasserer Karin Mikkelsen Tranbjerg tlf. 86 29 16 29/20 25 48 49 e-mail: seniorklubtdc@gmail.com  
Seniorklubbens hjemmeside: www.seniorklubbentdcjylland.dk 
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Aktivitetsudvalg Syd. 
 
Vin tur. 
Torsdag den 12. august går turen til Fjordgårdens Vinavl, der ligger ved Ho Bugt. 
 
Dagens program byder på en rundtur i vinmarkerne, der ligger nord og syd for Fjordgården. 
Der fortælles om vindyrkningen i Danmark generelt, og om virksomheden. 
 
Gåtur til Ho Bugt – og præsentation af sti med fri adgang til Ho Bugt vej, til strandengen ved 
æ fywer. Der er græs og fast bund hele vejen, men praktisk fodtøj anbefales, for det kan være 
vådt. 
 
Rundvisningen forsætter i det fødevaregodkendte produktionsrum, hvor vi får den korte ver-
sion af hvordan man laver vin. Der dækkes op til vinsmagning, lidt brød og lokal ost. Der føl-
ger en uformel forklaring/fortælling med til vinsmagningerne. Vinsmagningen omfatter 4 vine 
/ hedvine, som også kan købes på stedet, der betales med MobilePay. Varighed ca. 2½ time. 
 
Der serveres en Vadehavs – Tapas til frokost incl. 1 genstand 
 
Vi forsætter i bussen og får vores kaffe på en hyggelig restaurant inden vi kører hjemad. 
 
Afgang kl. 08.30 fra Fredericia banegård vest 
Afgang kl.09.00 fra Vejle Borgvold          
Afgang klokken 09.30 fra Kolding, rutebilstationen    
Afgang klokken 09.55 fra Vejen ved McDonald  
Afgang klokken 10.20 fra Esbjerg, Sædding centret    

Hjemkomst kl. 18.00 
Hjemkomst kl. 17.30 
Hjemkomst kl. 17.00 
Hjemkomst kl. 16.25  
Hjemkomst kl. 16.00 

 
Turen koster 150.00 kr. som betales i bussen. 
 
Tilmelding til turen fra den 20. juli til den 3. august til Ulla Malling telefon 2924 3415 eller 
mail ullamalling@stofanet.dk. 
 
Aktivitetsudvalg Syd 
Kirsten Ahrendtsen 
 
Aktivitetsudvalg Vest. 
 
Der arrangeres udflugt til Hornvarefabrikken & ST. Georg Museet den 12. august. 
 
Vi kører mod Bøvling Bjerg og Hornvarefabrikken, her får vi morgenkaffe med bolle, smør 
og ost. Vi ankommer kl. 10.00 og får her spændende 200 årig historie om forarbejdning og 
brug af horn. 
 
Vi deles i 2 hold og rundvisningen tager 45. minutter og så bytter vi, det andet hold er i butik-
ken, hvor de kan købe de mange skønne ting. 
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Vi forlader Bøvling Bjerg og kører mod Thorsminde mellem Vesterhavet og Nissum fjord  
og ankommer til Thorsminde hvor vi skal nyde en middag på Restaurant Vestkysten med pan-
destegte hele rødspætter, eller en wienerschnitzel.   
 
Vi kører til ST Georg Museet hvor vi deles i 2 hold og får en guidet tur fra klokken 14.15 til 
15.15, herefter har vi ca. en ½ time på egen hånd. Vi nyder kaffe og kage, med udsigt over 
Vesterhavet og indsejling til Thorsminde fra 15.45 til 16.15 hvorefter vi kører hjemad. 
 
Alt dette for blot 250 kr. pr. person 
 
Køreplan: 
Herning Mølle gade klokken 08.30                   
Holstebro P plads Tofte gade ved ”støberigården”         

Hjemkomst ca. klokken 18.00 
Hjemkomst ca. klokken 17.15 

 
Ankomst til Bøvling klokken 10.00, afgang Bøvling klokken 12.00, ankomst til Restaurant 
Vestkysten klokken 12.15, afgang fra Thorsminde klokken 16.15 
 
Tilmelding sker til: 
Asger Knudsen telefon 30 31 16 77, Connie Ehmsen telefon 20 40 66 15, Harry Virkelyst te-
lefon 96 26 83 44, Hanne Nielsen telefon 97 40 33 90 
Sidste frist for tilmelding den 6. august. 
 
Venlig hilsen  
Aktivitetsudvalget Vest 
 
Aktivitetsudvalg Nord. 
Generalforsamling 2021 afholdes tirsdag den 10. august klokken 11.00. På Nørresundby 
Idrætscenter, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby. 
Dagsorden: 

1. Velkomst 
2. Valg  
3. Afslutning 

På valg er Bo Magnussen der ikke ønsker genvalg og Majbritt Olesen som modtager genvalg. 
Svend Christensen opstilles af udvalget som aktivitetsudvalgs formand. Per Christensen op-
stilles som nyt medlem. Forslag til andre kandidater meddeles ved tilmeldingen. 
 
OBS!!! Generalforsamlingen er kun for medlemmer. 
 
Der vi blive serveret en øl/vand. 
 
Tilmelding kun personlig pr. telefon. Fra mandag den 2. august til torsdag den 5. august klok-
ken 12.00 til: Majbritt 29908876 – Svend 29606397 – Poul 40831718 – John 21453486 
 
På gensyn 
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Tur til Hvidsten kro. 
Torsdag den 21. september 2021, bustur til Hvidsten kro. 
 
Start klokken 11.00 fra Kvicly Bouet, Thomas Boss gade klokken 11.10 og Th. Saurs vej 
klokken 11.15. 
 
På Hvidsten kro serveres den berømte Æggepandekage med øl/vand og en snaps til. Når vi 
har spist og godt mætte/fyldt op, er der et foredrag om kroens historie samt rundvisning i min-
deparken. Herefter serveres der kaffe/the og lagkage. 
 
Vi kører hjemad omkring klokken 15.45 og er hjemme igen ca. klokken 17.00. 
 
Vi kan være 50 personer i bussen. Prisen for at deltage er 100 kr. pr. person. Tilmelding til 
Poul Thrysøe på telefon 40831718, fra mandag den 13. september klokken 09.00 til tors-
dag den 16. september 
 
Gældende retningslinjer og restriktioner fra myndighederne overholdes. 
 
Se og følg med i arrangementer på www.seniorklubbentdcjylland.dk  
 
På gensyn  
Aktivitetsudvalget nord 
 
Aktivitetsudvalg Øst.  
Aktivitetsudvalget har spændt ventet på udmeldinger om lempelser af restriktionerne om for-
samlingsforbud samt anvendelse af mundbind. 
 
Vi har derfor hilst de udmeldinger, der kommet her i juni, om der igen kan arrangeres aktivi-
teter og mundbind kun skal anvendes i særlige situationer velkommen. 
 
Vi arbejder derfor nu både med busture, samt afvikling af banko, julefrokost og generalfor-
samling m.m. 
 
Følgende arrangementer er fastsat: 
 
19. august 2021, Bison og ørnereservatet i Them. 
Klokken 09.30 afgang fra Viby torv v/kirken. Vi kører mod Silkeborg, Ørnereservatet, rov-
fugleshow og bisonfarm. 
 
Når vi ankommer, bliver vi delt i to hold; det ene tager på bisonsafari, som foregår på traktor-
vogne. Det andet hold kan besigtige ”ugleskoven” efter 30 - 45 minutter bytter holdene. Klok-
ken 12.00 skal vi smage på Bison kødet i form af en Bisonburger. Dertil hører en øl eller 
vand. Klokken 13.00 skal vi opleve et fantastisk Rovfugleshow med ørne, falke, høge og ug-
ler. Ca. klokken 14.00 forsætter turen i det naturskønne område til Pårup kro, hvor vi skal ind 
og have kaffe, kringle og lagkage. 
 
Herefter går det mod Viby og turen slutter ca. klokken 17.30 på Viby torv. 
 
Tilmelding fra den 19. juli klokken 08.00 til Grethe på telefonnr. 24 25 59 14 
Pris kr. 150,00 pr. person. Beløbet indbetales ved tilmelding til konto nr. 3642 3642 124 927. 
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23.september 2021 Bustur ”Vi maler byen rød” Aarhus Ø m.m. 
Afgang klokken 09.00 fra Viby torv v/kirken. Vi starter med at køre ind til centrum og få  
vores guide på bussen. Guiden fører os rundt for at se på de seneste års nybyggeri på havnen 
og Aarhus Ø. Efter ca. 3 timers oplevelser, går turen videre til Egå Marina, hvor de venter os 
med en 2-retters menu. Efter god mad og hygge, begynder vores hjemtur med forventet hjem-
komst til Viby torv ca. 15.30. 
 
Tilmelding fra den 30. august klokken 09.00 til Ilse på telefonnr. 86 28 10 28 
Pris kr. 150.00 pr. person. Beløbet indbetales ved tilmelding til konto nr. 3642 3642 124 927. 
 
11. oktober 2021 Åletur til Feggesund. 
Afgang klokken 09.00 fra Viby torv v/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. klok-
ken 18.00. 
 
Tilmelding fra den 13. september klokken 08.00 til den 4. oktober til Joan telefonnr. 20 41 
89 20. Ved tilmeldingen skal oplyses hvilken menu man ønsker. 
 
Pris kr. 150.00 pr. person. Beløbet indbetales ved tilmelding til konto nr. 3642 3642 124 927. 
 
Banko i foreningslokalerne i Slet, fredag den 12. november. Tilmelding oplyses i næste ny-
hedsbrev. 
 
Julefrokost og generalforsamling på Sabro kro, torsdag den 25. november. tilmelding oplyses 
i næste nyhedsbrev. 
 
Vi anbefaler derfor, at I følger hjemmesiden www.seniorklubbentdcjylland.dk – kik under ar-
rangementer. Her vil der være oplysninger omkring tilmeldinger, arrangementer og andre 
medlemsoplysninger. 
 
I kan også følge os på Facebook under https://www.facebook.com/groups/1955361331414221/ 
 
Med ønsket om god sommer til alle medlemmer i øst 
Aktivitetsudvalg Øst 
 
Randers – Djurs. 
Onsdag den 11. august klokken 10.45 sensommertur med sejlads på Mariager fjord m.m.  
Busafgang klokken 10.45 fra P. pladsen ved Randers FC´s træningsbaner på Viborgvej 92, 
8920 Randers NV 
 
Herfra kører vi til havnen i Hobro, hvor vi skal på fjordsejlads med sejlbåden ”Svanen” til 
Mariager. I Mariager besøger vi Restaurant Landgangen hvor vi nyder en dejlig buffet. 
 
Efter buffeten, skal vi på bustur rundt i det flotte landskab i Mariagerfjord kommune. Inden 
hjemturen slutter vi af med eftermiddagskaffe et hyggeligt sted. Kun 180 kr. pr. person. 
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Betaling ved tilmelding til Reg.nr.9331 konto nr.3325 638 825 eller MobilePay 4027 6597. 
 
Tilmelding senest den 2.august via mail:joa@kabelmail.dk eller telefon 86431551 – 
93101551. 
 
Onsdag den 1. september klokken 10.00, mødelokalet i Klostergade. Besøg af erhvervskvin-
den Karen Smed. 
 
Vi starter med kaffe og hyggeligt samvær. Efterfølgende får vi besøg af erhvervskvinden, po-
litikeren og fodboldtossen Karen Smed, der vil fortælle sin livshistorie fra bondepige på lan-
det, til erhvervskvinde og politiker i storbyen 
 
Onsdag den 6. oktober klokken 10.00. Besøg ved Nordea Bank, Kirke gade 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 nye bankverden 
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Generalforsamling på Hotel Pejsegården i Brædstrup den 9. september 
Medlemmerne indbydes til generalforsamling den 9. september på Hotel Pejsegården i  
Brædstrup. I lighed med tidligere år er der mulighed for at tage en ledsager med. Der serveres 
morgenkaffe med en lille en til ganen klokken 10.15. 
 
Generalforsamlingen starter klokken 11.00. Her deler vi os i 2 grupper, medlemmerne går til 
generalforsamlingen. Ledsagerne samles i et andet lokale hvor der er underholdning i form af 
sang og musik. Efter generalforsamlingen samles vi til en frokostbuffet med vin og kaffe. Mu-
sikken klarer duoen Offenbach. Efter spisningen er der en kunstnerisk oplevelse. Vi slutter 
med mulighed for at få en svingom. 
 
Tilmelding kan ske fra den 17. august 2021. 
 
I lighed med tidligere år vil der være bustransport fra følgende steder: 
Østjyske distrikt 
Aarhus Viby Torv kl.09.00      
Skanderborg banegården kl. 09.20    
Silkeborg Jysk arena kl.09.35    
Viborg Tinghallen kl.09.00  
Randers FC Randers træningsbaner kl.08.15 
Hadsten banegården kl. 08.35    
Horsens frakørsel 56 a kl. 09.40                       

Nordjyske distrikt 
Hjørring A-Z kl. 07.15 
Brønderslev banegården kl.07.40 
Bouet Kvickly kl. 08.00 
Aalborg Th. Bossgade kl. 07.45 
Th. Saursvej pendlerplads kl. 07.55 
Haverslev Cirkle K kl. 08.35 
 

Sydjyske distrikt         
Esbjerg Sædding centret kl. 07.15    
Vejen afkørsel 68 kl. 07.55         
Kolding rutebilstationen kl. 08.15       
Fredericia banegård vest kl. 08.45 
Vejle Borgvold kl.09.15                                   

Vestjyske distrikt 
Skive trafikterminal kl. 07.30 
Støberigården Holstebro kl. 08.15 
Møllegade Herning kl.09.00 
 

Busserne returnerer klokken 18.00 
 

Ønsker du en ledsager med koster dette 200 kr. Ved tilmelding af ledsager skal man indbetale 
200 kr. til følgende konto Regnr.4695 konto nr. 4695739990. Anden form for betaling afta-
les ved tilmelding. Seneste tilmelding 31. august. 

 
Tilmeldingskupon. 

Navn ……………………………………………… Ledsager 200 kr. …….. Ikke betalt …….. 

Adresse …………………………………………….. Postnr. ……….. By ……………………. 

Reg / løn nr. …………Telefon nr. …………………. Mail.…………………………………. 

Kører selv ….. Stiger på bussen i …………………………………………………………….. 
 
Tilmeldingen er bindende. Ved udeblivelse opkræves et gebyr på 400.00 kr. Pr. tilmeldte, Af-
bud modtages indtil den 8. september. Bliver du forhindret på dagen, kan afbud meldes på te-
lefon 20200865 Ole Jensen. 
 
Tilmelding kan ske på mail ibg@post10.tele.dk eller fremsendes til Bent Grølsted, Jeppe Aak-
jærs vej 21, 8230 Aabyhøj, Tilmelding slutter den 31. august. 
 
På gensyn  
Bestyrelsen 


