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28. september 2022 
  

Nyhedsbrev oktober 2022  
Når du læser dette nyhedsbrev, har der været jævndøgn og efteråret er på vej, bladene fal-
der af træerne og vi skal til at være indendørs, men aktivitetsudvalgene har stadig mange 
gode arrangementer og flere er i støbeskeen. 
 
Bestyrelsen med suppleanter har været på seminar d. 21-22 september i Kolding og der 
blev bl.a. fremtiden for Seniorklubben drøftet. Vi er jo desværre også blevet ramt af ener-
gikrisen, og alt stiger når der skal afholdes arrangementer, så vi talte meget økonomi og 
evt. besparelser. 
 
Der vil blive afholdt et udvidet bestyrelsesmøde med alle aktivitetsudvalgsmedlemmer d. 
13. oktober hvor vi vil drøfte forskellige oplæg til fremtiden for Seniorklubben. 
 
Rejser 
Så er 49 personer kommet hjem fra en rigtig dejlig ferie på Amalfikysten med Nilles rej-
ser. Vi arbejder på nye rejsemål i 2023  
 
Hjemmeside 
Vores nye hjemmeside kører  Husk at bruge den, alle arrangementer er på hjemmesi-
den 
 
Dette var alt for denne gang. Der kommer igen et nyhedsbrev i december 2022 
 
Venlig hilsen 
 
Harry Virkelyst 
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Aktivitetsudvalg Nord. 
 
Julehyggetur til Skulpturparken Hune - torsdag d. 17. november 2022 
 
Dejlig Juleanretning med Julelækkerier og Kaffe, Øl/Vand/Vin (ad libitum under maden) 
og dertil et par snapse.                          
 
Kl. 13 serveres maden ved bordene og efter spisningen er det muligt at se det flotte Lys-
show i parken der tændes kl. 16.  
 
Entrébilletten til Magisk Lysshow i parken køber du selv og prisen er kun 100,- kr. (nor-
malt er prisen 130,- kr.)   
 
Deltagelsen koster kun 200,- kr. pr. person der indbetales på konto nr. 9280-1945794883.  
 
Husk at oplyse dit navn og Julehygge på indbetalingen. 
 
Bustider:  

 11.30 A-Z Hjørring 
 11.50 Banegårdspladsen Brønderslev 
 12.15 Kvickly Bouet 
 11.45 Th. Boss Gade Aalborg 
 12.00 Pendlerpladsen Th. Sauers Vej 

 
Busserne returnerer kl. 17 

 
Tilmelding personlig pr. tlf. fra mandag d. 31. oktober kl. 9. til fredag d. 4. november 
kl. 16.   
 
Svend Christensen 29606397 – Per Christensen 29857609 – Majbritt Olesen 29908876 
og Vera Vanggaard 20210019 
 
Aktivitetsudvalg Nord 
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Aktivitetsudvalg Syd. 
 
Onsdag den 5. okt. går turen til Mariehaven med spisning og underholdning. 
 
Vi har valgt en erstatningstur for den aflyste Marsk tur.  
 
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 0758-3223051412 Middelfart Sparekasse 
 
Tilmelding til turen fra 16. august – 15. september til Ulla Malling, telefon 2924 3415 el-
ler mail ullamalling@stofanet.dk eller Helvig Hansen, telefon 2330 3640 eller på mail 
helvighansen@gmail.com  
  
Aktivitetsudvalg Syd   
                                         ------------------------------------------- 
 
Torsdag den 17. nov. arrangeres der Julefrokost på Den Gamle Grænsekro 
 
I år bliver Julefrokosten holdt på Den Gamle Grænsekro ved Christiansfeld. Vi håber at 
få en god dag sammen med kollegaer til julehygge. Der tilbydes transport fra Esbjerg og 
Kolding.      
        
Der bliver serveret en julefrokost for kun 200 kr. pr. person inkl. 2 genstande, kaffe/the 
og småkager, samt hyggeligt samvær. Hjemtransport kl. 17.00 
 

 Afgang kl. 10.30 fra Esbjerg, Sædding Center v/kirken  
 Afgang kl. 11.30 fra Kolding Rutebil 

 
Julefrokosten koster 200 kr. som betales på konto 0758-3223051412 Middelfart Spare-
kasse og beløbet bedes være betalt senest 1 uge efter tilmelding. 
 
Bindende tilmelding til turen fra 24. oktober – 4. november. til Ulla Malling, telefon 2924 
3415 eller mail ullamalling@stofanet.dk eller Helvig Hansen, telefon 2330 3640 eller 
mail helvighansen@gmail.com  
 
Aktivitetsudvalg Syd 
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Aktivitetsudvalg Øst. 
 
Aktiviteterne i øst er kommet godt i gang og vi har haft nogle gode arrangementer, som 
har haft god tilslutning.  
 
Vi har her i efteråret følgende arrangementer: 
 
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 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. person. 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 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 ar-
rangement og indbetaler.  
 
Tilmelding fra den 19. september klokken 8.00 til Ilse på tlf. nr. telefonnr. 40412845. 
 
Fredag den 11. november Banko i Slet 
 
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 lot-
teri med de sædvanlige fine præmier. Selvfølgelig er der gratis kaffe og brød.                                     
 
Tilmelding fra den 27. oktober til den 6. november klokken 8.00 til Ilse telefon 
40412845.  
 
Torsdag den 8. december kl. 12.00 Julefrokost på Sabro kro. 
 
Vær opmærksom på ny dato. 
 
Her er det julefrokosten, der kalder. Igen i år bliver julefrokosten afholdt på Sabro Kro fra 
klokken 12.00 til 17.00. Prisen er igen i år 200 kr. pr. person. Husk at fortælle, om I skal 
med bus eller kører selv  
 

 Bus: Afgang fra Viby Torv klokken 11.15.  
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Tilmelding fra den 21. november 2022 klokken 08.00 til Joan på telefonnr. 20418920  
 
Prisen på 200 kr. pr. person indbetales til Bent på - Regnr. 4695 konto. Nr. 4695739990 
 
Vi anbefaler, at I følger hjemmesiden www.seniorklubbentdcjylland.dk – kik under arran-
gementer. Her vil der være oplysninger omkring tilmeldinger, arrangementer og andre 
medlemsoplysninger.  
 
I kan følge os på Facebook under https://www.facebook.com/groups/1955361331414221/  
 
Med ønsket om godt efterår samt god jul til alle medlemmer i øst  
 
Aktivitetsudvalg Øst 
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Aktivitetsudvalg Vest. 
 
Tiden nærmer sig for vores traditionsrige julearrangement. 
 
I år er det onsdag den 7. december og vi mødes kl. 11.00 i Valgmenighedens fest lokaler 
Skole gade 32, Holstebro. 
 
Pris pr. deltager 250 kr. 
 
Tilmelding senest den 27. november til: 
Niels Peter 21783676 - Asger telefon 30311677 - Connie telefon 20 40 66 15 –  
Poul 20109546 
 
Ifølge klubbens vedtægter skal der foretages valg til aktivitetsudvalget, det gør vi inden 
middagen. 
 
Husk der er 10 parkeringspladser bag Kirken på modsat side som festlokalerne, og et nyt 
parkeringshus hvor gruspladsen var. 
 
På gensyn den 7. december 2022 
 
Aktivitetsudvalget
 


