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Nyhedsbrev oktober 2020.  
 
Med dette nyhedsbrev finder du aktiviteter fra dit aktivitetsudvalg, i oktober, no-
vember og december. 
Seniorklubben gennemfører ikke arrangementer, som ikke opfylder myndigheder-
nes Corona restriktioner. 
Bestyrelsen har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at øge vort økonomiske 
tilskud til ekstra arrangementer i aktivitetsudvalgene. Derfor benyt lejligheden til 
at møde der. Dette skal ses på baggrund af vi ikke kan gennemføre vores general-
forsamling og underholdningsdag, her i 2020. 
 
Bestyrelsen. 
Der er på det seneste bestyrelsesmøde sket ændring af bestyrelsens sammensæt-
ning. 
På aktivitetsudvalg øst generalforsamling vedtog man nyvalg af Flemming Mik-
kelsen til aktivitetsudvalgsformand. Samtidig besluttede man, at Bent Grølsted 
forsætter som suppleant. Denne ændring er foretaget i henhold til vores vedtægter. 
Bestyrelsen vil her benytte lejligheden til at takke Bent for hans store arbejde for 
seniorklubbens medlemmer. 
På den kommende generalforsamling i 2021, vil vi sammen med medlemmerne 
hylde Bent for hans store indsats. 
 
Generalforsamling 2021. 
Generalforsamlingen er fastsat til den 22. april 2021 på Hotel Pejsegården. Skulle 
Corona spøgelset forsat blokere for dette, arbejder vi med mulighed for at trans-
mittere generalforsamlingen ud til vore fire aktivitetsudvalg. 
 
Det var alt for denne gang. Håber vi ses til arrangementerne i vore aktivitetsudvalg 
 
En venlig hilsen til alle  
Ole Jensen 

 
Formand Ole Jensen, Aalborg tlf. 98113881 email: x15843@tdc.dk   
Kasserer Karin Mikkelsen, Tranbjerg tlf. 86291629 email: seniorklubtdc@gmail.com  
Seniorklubbens hjemmeside: www.seniorklubbentdcjylland.dk  
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Aktivitetsudvalg syd. 
 
Julefrokost 
Vi holder vores julefrokost torsdag den 19. november, hvor vi mødes klokken12.00 på restau-
rant Parken i Esbjerg. 
 
For kun 250,00 kr. pr. person bliver der serveret en juleanretning incl. 2 genstande, kaffe/the 
og småkager, samt hyggeligt samvær. Der tilbydes transport fra Vejle Fredericia, Kolding og 
Vejen. 
 
Tilmelding fra den 27. oktober til den 10. november til Kirsten Ahrendtsen, telefon 
23355525 mail: kirstenahrendtsen@gmail.com   
 
Du bedes benytte netbank: Reg.nr. 0758 Kontonr. 3223051412. Beløbet bedes være betalt 
senest 1 uge efter tilmelding. 
 
Busafgang. 
Vejle, Borgvold klokken 10.00                     Fredericia banegård Vest klokken 10.30  
Kolding, rutebilstationen klokken 11.00 Vejen, afkørsel 68 Mc Donald kl.11.30 

Bussen returnerer klokken 16.30 
       
NB. I disse Coronatider, tager vi de nødvendige forholdsregler. Der bliver udleveret mund-
bind i bussen og sprit vil vi sørge for. 
 
På gensyn, 
Aktivitetsudvalg Syd 
 
Aktivitetsudvalg vest. 
 
Som kompensation for manglende aktiviteter i disse Corona tider har vi nu fået arrangeret et 
spændende foredrag af Ruth Christensen, soldaterhjems leder i Afghanistan. Den 19. oktober 
klokken 14.00 i valgmenighedens hus, Skolegade 32, 7500 Holstebro. 
Der vil være kaffe og brød. Arrangementet er gratis for medlemmer og ledsagere. 
Tilmelding senest den 4. oktober til Connie Ehmsen 20406615, Hanne Nielsen 97403390. 
 
Den 23. oktober inviterer vi 20 personer til Kim Larsen aften på musikgården Knivsbækvej 
22, 6920 Videbæk klokken 19.30 med 3 timers underholdning. I pausen serveres der 2 stykker 
smørrebrød og en øl, vand eller et glas vin. Arrangementet er gratis for medlemmer og ledsa-
gere. 
Tilmelding senest den 18. oktober til Harry Virkelyst 96268344, Asger Knudsen 30311677. 
 
Den 6. november inviterer vi 20 personer til Elvis Show på musikgården Knivsbæk vej 22, 
6920 Videbæk klokken 19.30 med 3 timers underholdning. I pausen serveres der 2. stykker 
smørrebrød og en øl, vand eller et glas vin. Arrangementet er gratis for medlemmer. 
Tilmelding senest den 31. oktober, til Harry Virkelyst 96268344, Asger Knudsen 30311677. 
 
Vi håber I vil støtte op om disse arrangementer, så I ikke skal føle jer alt for ensomme, nu er 
det op til Jer, at vi ses. 
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Julearrangement. 
Tiden nærmer sig for vores traditionsrige julearrangement. I år er det torsdag den  
3. december, vi mødes klokken 11.00, i valgmenighedens lokaler Skole gade 32, Holstebro. 
Pris pr. deltager 250,00 kr. 
Tilmelding senest den 22. november til: 
Harry Virkelyst 96268344 – Asger 97154545/30311677 – Connie 20406615 – Hanne 
97403390 
I følge klubbens vedtægter skal der foretages valg til aktivitetsudvalget, det gør vi inden mid-
dagen. 
Husk der er 10 parkeringspladser bag kirken på modsat side af festlokalerne, samt et nyt par-
keringshus hvor gruspladsen var. 
På gensyn den 3. december. 
 
Aktivitetsudvalg vest 
 
PS: Coronaen kan gøre vi må sætte max. Antal 
 
Aktivitetsudvalg nord. 
 
Find trolden ”Pil Tusindtunge” på Egholm 
 
Onsdag den 21. 0ktober klokken 10.15 mødes vi ved Egholm Færgevej 23, 9000 Aalborg. 
Turen foregår til fods og er på ca. 6.5 km i alt. Undervejs kan vi nyde den smukke natur, roen 
og stilheden. Her kan vi jo holde afstand. 
Overfarten er gratis for pensionister og mundbind udleveres ved færgen. 
Vejret kan vi ikke garantere for, men solidt fodtøj og praktisk beklædning vil være godt. Kom 
med en tur ud i naturen og se den flotte trold der er bygget af genbrugstræ af kunstneren Tho-
mas Dambo. 
På turen tilbage kommer vi forbi Egholm Gl. Skole, og her vil der være sandwich, øl                  
vand og kaffe. Der vil være muligheder for at udveksle nye og gamle nyheder i et par timer. 
Vi kan tilbyde 40 at deltage og arrangementet er gratis. 
Vi sørger for håndsprit. 
Tilmelding fra tirsdag den 6. oktober kl.09.00 til onsdag den 7. oktober kl.16. til Majbrith 
Olesen på telefon 29908876. 
På hjemmesiden: www.seniorklubbentdcjylland.dk kan du holde dig orienteret om ændringer 
og eventuelle aflysninger pga. Covid-19 situationen 
 
Julearrangement. 
Julearrangementet 2020 afholdes onsdag den 11. november klokken 11.30. Papegøjehaven 
Aalborg. 
På grund af situationen mht. Covid-19, er aktivitetsudvalget enige om at flytte julearrange-
mentet til Papegøjehaven, Europaplads 2, 9000 Aalborg. 
Der serveres en lækker julebuffet fra klokken 12- 14. Derefter er der tid til at snakke og ud-
veksle minder og opdatere hinanden om sidste nyheder, medens vi får en kop kaffe/the. Fe-
sten stopper klokken 16.00. 
Til maden serveres der en øl/vand og et par snapse. 
Pris for at deltage er kun 150,- kr. pr. deltager. 
For at overholde gældende forsamlingsforbud, kan vi kun tilbyde deltagelse af 100 personer. 
Vi får vores eget lokale ”Papegøjeburet”. Maden portionsanrettes så meget som muligt og der 
ensrettes ved buffet`en for at undgå trængsel. Der er håndsprit og engangshandsker.  
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Vi placeres ved 10 mands borde. 
Alle afstandskrav skal overholdes og det er du selvfølgelig også indstillet på. 
Tilmelding kun personligt til Svend Christensen telefon 29606397 fra mandag den 26. okto-
ber klokken 09.00 til onsdag den 28. oktober klokken 16.00. 
Ved tilmelding bedes du oplyse kontaktnummer. 
På hjemmesiden: www.senioklubbentdcjylland.dk bedes du holde dig orienteret om ændrin-
ger og eventuelle aflysninger pga. Covid-19 situationen. 
Vi glæder os til at se jer 
 
Aktivitetsudvalg nord 
 
Aktivitetsudvalg øst. 
 
Hermed info om forventede arrangementer fra 1. oktober til 15. december. Hvis der ikke er 
faldet ro på pandemien, kan vi ikke garantere at arrangementerne afholdes. Når I ringer for at 
tilmelde jer, vil I få at vide om arrangementet gennemføres eller er aflyst. 
 
Torsdag den 29. oktober 2020  
Rundtur i Aarhus. Vi ser og maler byen rød. Vi starter i bus, med en bustur i nærområdet, 
hvor vores guide vil fortælle om nybygninger og udviklingen i byen. Efter busrundturen ender 
vi på havnen og Aarhus Ø. Vi afslutter på Egå Marina, hvor der venter os en 2 retters menu 
bestående af Gl. Dags oksesteg og citronfromage til dessert. 
57 pladser efter ’først-til-mølle–princippet’. 
Pris pr. person 100,- kr. som afregnes i bussen. Tilmelding til Bent Grølsted fra den 1. oktober 
klokken 09.00 på telefon 24406225. 
Busafgang fra Viby torv klokken 09.00. Forventet hjemkomst klokken 15.30. 
 
Tirsdag den 10. november 2020. 
Vil det igen være tid til at få pudset bankobrikkerne af i foreningshuset klokken 14.00. Her 
spiller vi om de sædvanlige fine kødpakker. Derudover vil der være amerikansk lotteri med de 
sædvanlige fine præmier. Selvfølgelig er der gratis kaffe og brød. 
Tilmelding fra den 1. oktober 2020 klokken 09.00 til Ilse Koldste telefon 86281028. 
 
Onsdag den 25. november 2020  
Her er det julefrokosten der kalder. Igen i år bliver julefrokosten afholdt på Sabroe kro fra 
klokken 12.00 til 17.00. 
Prisen er igen i år 200,00 kr. pr. person. Husk at fortælle om I skal med bus eller kører selv. 
Busafgang fra Viby torv klokken 11.15. 
Tilmelding fra den 1. oktober 2020 klokken 09.00 til Ilse Koldste telefon 86281028. 
Prisen på 200,00 kr. pr. Person, som indbetales til Bent Grølsted på regnr.3642 kontonr. 
3642124927. 
 
Tirsdag den 15. december. 
Grænselandet og juletur til Flensborg. Vi kører til grænselandet og oplever lidt af stemningen 
fra genforeningens tid. Herefter kører vi til julemarked i Flensborg, hvor der i 2 timer er mu-
lighed for på egen hånd at gå på gågaden og opleve Nordtysklands største julemarked. 
Undervejs mod Tyskland holder vi pause og får kaffe og rundstykker fra bussen. 
 
Turen forsætter til Bov kro, hvor vi skal have en julefrokost med kolde og lune retter. Hertil 
serveres en genstand pr. person. 
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Godt mætte kører vi igen over grænsen til Fleggaard i Harrislee, hvor der bliver  
1½ times ophold til indkøb. 
Herefter går det, eventuelt med en lille pause undervejs, direkte hjem. 
57 pladser - efter ’først-til-mølle-princippet’. 
Pris pr. person 100,00 kr. som afregnes i bussen. Tilmelding til Flemming Mikkelsen fra den 
15. november klokken 09.00 på telefon 20304849. 
Afgang fra Viby torv klokken 07.30. Forventet hjemkomst klokken 18.30. 
 
Vi anbefaler, at I følger med på hjemmesiden www.seniorklubbentdcjylland.dk  – kig under 
arrangementer. Her vil der være oplysninger omkring eventuelle aflysninger af planlagte ar-
rangementer, eller der er rulletekster på hjemmesidens forside. 
 
Aktivitetsudvalget øst. 
 
Silkeborg – Viborg 
Vores petanque er slut for i år. Vi begynder med Bowling i oktober den 1. og 3. onsdag i må-
neden, frem til den 21. april 2021. Vores generalforsamling bliver i december, sammen med 
julefrokosten og bankospil. 
Det bliver i bådklubbens restaurant. Indkaldelse samt dato bliver udsendt senere. Kontingent 
indbetaling senest 1. november 2020.  
 
Venlig hilsen, bestyrelsen 
 
 
 


