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

Hanne Bente Nielsen Olesen 
F. Vestergaards Gade 6,1 th 
8000 Aarhus C 

                                                                                            
  

23. juni 2022 
  
 
 
 

Nyhedsbrev juni 2022  
Når du læser dette nyhedsbrev, er foråret og forsommeren forbi og vi er ved Sankthans 
og den lune sommer er på vej. 
 
På generalforsamlingen blev jeg valgt som formand da Ole Jensen efter 22 år på posten, 
ikke ønskede at forsætte. En stor tak til Ole for alt det arbejde, som han i så mange år 
har lavet til glæde og gavn for vore medlemmer. 
 
Bestyrelsen afholdt et konstitueringsmøde efter generalforsamlingen og der var genvalg 
til Asger som næstformand og genvalg til Kirsten som sekretær. 
 
Rejser 2022 
For nærværende er rejsen til Amalfikysten i september næsten udsolgt, der er stadig 6 
pladser tilbage, der er solgt 45 pladser, rigtig godt, og alle som har tilmeldt sig skulle 
gerne have modtaget et brev fra Nilles rejser. 
 
Seniorklubbens hjemmeside. 
Som du måske allerede har bemærket, har Seniorklubbens hjemmeside fået nyt ud-
seende. 
 
Seniorklubbens hjemmeside har siden 2010 fungeret rigtig godt, men nye funktioner har 
ikke kunnet lægges ind i det daværende system, ligesom Datalovgivningens krav om 
sikkerhed ikke har kunnet opfyldes. 
 
Bestyrelsen har på den baggrund truffet beslutning om at oprette ny hjemmeside som 
kan opfylde aktuelle behov. 
 
Selv om hjemmesiden ser anderledes ud end hidtil, kan du fortsat finde de sædvanlige 
informationer ved at klikke på knapperne øverst på hjemmesiden. Du kan også finde de 
samme informationer ved at scrolle ned i hjemmesiden. 
 
Som noget nyt på hjemmesiden får Aktivitetsudvalgene mulighed for af informere om 
mere lokale aktiviteter, vise billeder fra arrangementer m.m. 
 
Stor tak til Ole Busk og Flemming Mikkelsen for arbejdet med den nye hjemmeside. 

 



  

2 af 7 
 

 

Fest. 
Som alle har hørt, så er vores tilskud fra TDC jo stoppet og vi må jo desværre i den 
sammenhæng også finde sparekniven frem og det er besluttet at vi fremover kun afhol-
der efterårsfesten hvert 2. år og det betyder at der ikke bliver en fest i efteråret 2022. 
 
Det var alt for denne gang og rigtig god sommer til dig og din familie. 
 
Venlig hilsen 
 
Harry Virkelyst 
 
Aktivitetsudvalg Øst. 
Aktivitetsudvalget har arrangeret nogle ture, som vi håber, at I vil deltage i. 
 
Vi arrangerer følgende: 
 
Torsdag den 4. august 2022 - Bus og sejltur til Samsø  
 
Afgang fra Viby Torv Kl. 08.30 
 
Vi kører direkte mod Hou, hvorfra vi sejler til Sælvig. (Sejler kl. 09.30) Ombord serve-
res en morgencomplet. Sejlturen tager 1 time. Vores lokalguide venter os på havnen, og 
han fører os rundt på øen, som han kender som sin egen bukselomme.  
 
Omkring middag lander vi på Flinchs Hotel i Tranebjerg, hvor vi nyder en 2-retters 
menu inkl. 1 genstand (øl, vand eller et glas vin) 
 
Eftermiddagen bruges ligeledes sammen med vores guide, som viser os det sidste af 
øen, som vi kan nå inden vi skal med færgen hjem kl. 15.45 
 
Ombord på færgen på hjemturen, er der bestilt kaffe med dagens kage. Turen slutter i 
Viby ca. Kl. 17.30. 
 
Prisen for denne tur er kr. 200,00 pr. person, som skal betales ved tilmelding på 
konto nr. 4695 - 4695739990  
 
Tilmelding til Bent fra den 15. juli 2022 kl. 08.00 på tlf. nr. 24406225 
 
Fredag den 9. september kl. 14 - Så skal der synges og hygges i vores lokaler i Slet. 
 
Vi får besøg af Duoen Pia og Ovin, som er en stærk sammensætning på musikscenen. 
De synger og spiller egne melodier og tekster, men også andre kunstneres værker, på en 
varm og velkommende facon, der sætter hygge og nærvær i højsædet. Det hele bindes 
sammen med historier om glæde, savn, sygdom og kærlighed til livet, på alle måder. 
 
I pausen er der kaffe og kage. Arrangementet er gratis. 
 
Tilmelding til Joan på telefonnr. 20418920 fra den 22. august kl. 08.00 
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Torsdag den 6. oktober 2022 – Åle- og Løvfaldstur til Feggesund 
 
Afgang fra Viby Torv Kl. 09.00 
 
Turen går nordpå til den populære Åle kro på Mors, Feggesund Kro. Undervejs får vi en 
kop kaffe og et rundstykke.   
 
Kroen venter os med ål ad libitum og anbefaler en wienerschnitzel til dem, der ikke 
skulle have lyst til ål – bestilles ved tilmelding.  
 
Der serveres en genstand i form af en alm. øl, vand/kildevand eller et glas vin pr. per-
son. Skal man have andet eller mere, er det for egen regning. 
 
Efter middagen sejler vi over Feggesund, og hjemturen går over Thisted, Thyholm og 
Struer. Ca. kl. 18.00 er vi tilbage på Viby Torv. 
 
Pris 200,00 kr. pr. person med tilmelding til Ilse. Her oplyses samtidig hvilken 
menu der ønskes. 
 
Betaling ved tilmelding til konto nr. 5364 - 0000520393. Husk at oplyse arrangement 
og indbetaler.  
 
Tilmelding fra den 19. september kl. 08.00 til Ilse på tlf. nr. telefonnr. 40412845. 
 
Fredag den 11. november - Banko i Slet 
Så er 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 lot-
teri med de sædvanlige fine præmier. Selvfølgelig er der gratis kaffe og brød.                                     
 
Tilmelding fra den 1. november kl. 08.00 til Ilse telefon 40412845.  
 
Vi anbefaler, at I følger hjemmesiden www.seniorklubbentdcjylland.dk – kik under ar-
rangementer. Her vil der være oplysninger omkring tilmeldinger, arrangementer og an-
dre medlemsoplysninger.  
 
I kan også̊ følge os på https://www.facebook.com/groups/1955361331414221/  
 
Med ønsket om god sommer til alle medlemmer i øst 
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Randers Djurs. 
Onsdag den 7. september kl.10.15… Sensommertur til Vesterhavet: 
 
Afgang med bus fra P. pladsen ved Randers FC træningsbaner, Viborgvej 92, 8920 
Randers NV. 
 
Turen går herefter til Fårup Skovhus i Saltum, hvor vi får serveret en to retters middag.  
 
Efter middagen går turen videre ad Margueritteruten til feriebyen Lønstrup. Videre forbi 
Rubjerg Knude til Løkken. Videre til Blokhus hvor vi besøger restaurant Nordstjernen 
til eftermiddagskaffe inden hjemturen. 
 
Prisen for alt dette er kun 200 kr.  
 
Betaling ved tilmelding til klubbens bankkonto: Sparekassen Kronjylland konto 
nr. 9331 - 3325 638 825 eller MOBILE PAY 4027 6597 
 
Tilmelding: senest den 30. august. Tlf. 86431551 – 93101551 e-mail: joa@kabelmail.dk   
 
Aktivitetsudvalg Nord. 
 
Vinsmagning med tapas buffet og smagning af 7 vine – Tirsdag, den 11. oktober 
Vi mødes hos Vinspecialisten Aalborg, Vingårdsgade 13-15 tirsdag, den 11. oktober kl. 
18.00, hvor vi starter smagningen med et glas bobler efterfulgt af en vifte af rød-/hvid-
vine og tapas menu. Vi har 60 pladser og prisen er 200,- kr. pr. person. 
 
Beløbet indbetales efter tilmelding på konto nr.  9280-1945794883. Oplys navn + 
Vinsmagning på indbetalingen.  
 
Tilmelding fra mandag, den 26. september kl. 09.00 til torsdag, den 29.september kl. 
12.00 til Majbritt Olesen på tlf. 29 90 88 76. 
 
Besøg på Nordsøen Oceanarium med introduktion og frokost – Torsdag, den 18. 
august 2022 
Oplev det gigantiske Oceanarium med hajer og stimefisk og sælariet med søde, nysger-
rige spættede sæler og smukke, mægtige gråsæler. Få indblik i Nordsøens liv på tæt 
hold ved de mange spændende, interaktive udstillinger og akvarier. - Nordsøen Oceana-
rium har lige modtaget 2 nye klumpfisk. 
 
Vi starter med kort introduktion ved ankomsten kl. 10.45. - Sælerne fodres kl. 11.00 og 
herefter er vi på egen hånd indtil frokosten (inkl. en øl/vand) kl. 12.00.  
 
Efter frokosten er der mulighed for at se dykkeren fodre fiskene i Oceanariet kl. 13.00 
og gå rundt på egen hånd, indtil vi skal have eftermiddagskaffe og kage.  
 
Vi har 50 pladser og prisen er 200,- kr. pr. person. Beløbet indbetales efter tilmel-
ding på konto nr. 9280-1945794883. Oplys navn + Nordsøen på indbetalingen.  
 
Opsamling: Th. Sauers Vej kl. 08.50, Kvickly Bouet kl. 09.00, Banegårdspladsen Brøn-
derslev kl. 09.30, A_Z Hjørring kl. 10.00 - Afgang fra Nordsøen Oceanarium kl. 16.00: 
 
Tilmelding fra mandag, den 25. juli kl. 09.00 til fredag, den 29. juli kl. 12.00 til Per 
Christensen på tlf. 29857609. 
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Torsdag d. 8. september 2022 - Kør selv med Travetur i Fosdalen  
Mødested ved Lerup Kirke kl. 10.30 
Vi arrangerer en travetur i Fosdalen – traveturen egner sig ikke for gangbesværede. Ef-
terfølgende kører alle til Huset ved Bratbjergsøerne. Her har vi reserveret plads så vi 
kan spise frokost og komme i ly. (I tilfælde af regn/byger/blæst). Her er også fine Toi-
letforhold. 
 
Vi indkøber Sandwich – Du medbringer selv drikkevarerne – kaffe/øl/vand – som du vil 
nyde til. Her er der så tid til at hygge og få vendt verdenssituationen. Der er også mulig-
hed for at gå en tur i terrænet omkring søerne.  
 
Prisen for at deltage er gratis.  
 
Tilmelding til Svend Christensen tlf. 29606397 og Vera Vanggaard  
tlf. 20210019 – fra mandag d. 29. August kl. 9 – til torsdag d. 1. September kl. 16.  
 
https://www.visitnordjylland.dk/nordjylland/planlaeg-din-tur/vandreruten-tranum-fosdal-gdk1100987 
 
https://www.visitnordvestkysten.dk/nordvestkysten/planlaeg-din-tur/bratbjerg-soeerne-gdk597259 
 
Amalfi 
Vi har nogle få ledige pladser tilbage på turen til Italien/Amalfikysten – Maiori. 
 
Afrejse fra Aalborg d. 13. september.  Kontakt Svend Christensen tlf. 29606397  
 
Yderligere oplysninger om turen: Amalfi.pdf  www.seniorklubbentdcjylland.dk  
 
Aktivitetsudvalg nord 
 
Aktivitetsudvalg Vest. 
 
Der arrangeres udflugt til Mariager fjord, by og saltcenter den 18. august 2022.  
 
Vi ankommer kl. 09.30 til Saltcentret med udsigt over Mariager Fjord, her bydes vi vel-
kommen af sydemesteren og hører hans foredrag, ser filmen om saltets historie, går 
rundt på egen hånd - oplev og besøg evt. saltbutikken, hvor der er smagsprøver på for-
skellige salte. 
 
Kl. 11.30 kører vi til Restaurant Bramslev Bakker hvor der er en imponerende udsigt 
over Mariager Fjords dramatiske istids skabte landskab. Bakkerne med hårdføre ene-
bærbuske, gør området noget helt særligt. Her nyder vi middag med Svinekam stegt 
som vildt & Chokoladekage med vaniljeis. 
 
Kl. 13.30 tager vi en gåtur fra restauranten til anlægsbroen hvor vi skal have en sejltur 
med hjuldamperen ”Svanen” på Mariager fjord, en idyllisk rejse i en smuk natur, vi sej-
ler til Hobro hvor bussen venter, herfra kører vi stille hjemad, og finder et idyllerisk sted 
at nyde eftermiddagskaffen. 
 
Kl. 15.00 kører vi hjemad med ankomst Holstebro kl. 17.00 og Herning kl. 17.30. 
  
Alt dette for blot 250 kr. pr. person. 
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Afgang fra: 
 Herning Møllegade kl. 07.30.  
 Holstebro P. plads Toftegade ved ”Støberigården” kl. 08.00.  

 
Tilmelding sker til: 

 Asger Knudsen telefon 30311677 
 Connie Ehmsen telefon 20 40 66 15 
 Niels P. Søndergaard telefon 21783676  
 Poul Bak Sørensen telefon 20109546 

 
Sidste frist for tilmelding den 12.august. 
 
M.V.H. Aktivitetsudvalg Vest 
 
Aktivitetsudvalg Syd. 
 
Tirsdag den 16. august går turen til Sprogø.  
Sprogø er en lille ø med areal på 164 ha midt i Storebælt. De gulkalkede bygninger på 
øen fungerede som opdragelsesanstalt og tvangsfængsel for ”faldne og løsagtige 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 omkring 
Nyborg Slot, inden vi skal have en frokostbuffet på Restaurant Asia. Herefter kører vi 
til Sprogø hvor vores guide viser os rundt, og fortæller om stedets spændende og uhyg-
gelige historie, samt det store arbejde med anlæggelsen af Storebæltsbroen.  
 
Efter ca. 3 – 31∕2 time er vi tilbage i Nyborg. På udturen får vi kaffe og rundstykker i 
bussen. På hjemturen gøres der holdt på Rasteplads Kildebjerg, hvor vi får en sandwich 
og kaffe fra bussen. 
 
kl. 08.15 Afgang fra Esbjerg, Sædding Center v/kirken              Hjemkomst kl. 19.30                         
kl. 08.50 Afgang fra Vejen, McDonald                                        Hjemkomst kl. 18.50                        
kl. 09.15 Afgang fra Kolding, Rutebilstation                               Hjemkomst kl. 18.30                        
kl. 09.45 Afgang fra Fredericia, Banegård Vest                           Hjemkomst kl. 18.00 
 
Turen har begrænset antal pladser og koster 400 kr. som betales på konto nr. 0758-
3223051412 Middelfart Sparekasse (dem der har penge til gode fra turen til Marsk Tår-
net indbetaler 150 kr.) 
 
Tilmelding til turen fra 18. juli – 29. juli til Ulla Malling, telefon 29243415 eller mail 
ullamalling@stofanet.dk eller Helvig Hansen, telefon 23303640 helvig@privat.dk  
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Onsdag den 5. oktober går turen til Mariehaven med spisning og underholdning. 
 
Vi har valgt en erstatningstur for den aflyste Marsktur.  
 
Vi kører direkte til Mariehaven hvor vi skal spise frokost. Efterfølgende er der foredrag 
ved Rie og Helge Engelbrecht fra ”Båret på englevinger” til ”Så spil da, knægt”, fælles-
sang, kaffe og hjemmebag. Der er mulighed for at se og opleve Mariehaven, Galleriet, 
Englehuset og Toves Galleri.  
 
kl. 11.00 Afgang fra Kolding, Rutebilstation                                Hjemkomst kl. 17.30                        
 
Turen koster 100 kr. som betales på konto nr. 0758-3223051412 Middelfart Sparekasse 
 
Tilmelding til turen fra 16. august – 26. august til Ulla Malling, tlf. 29243415 eller mail 
ullamalling@stofanet.dk eller Helvig Hansen, tlf. 23303640 eller mail helvig@privat.dk  
 
Torsdag den 17. nov. arrangeres der Julefrokost på Den Gamle Grænsekro 
 
Reserver dagen !! Tilmelding kommer i næste Nyhedsbrev. 
 
Aktivitetsudvalg Syd
 


