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Nyhedsbrev december 2022. 
 

Med dette nyhedsbrev er vi kommet forbi første søndag i advent og er på vej ind i julemåne-
den, med megen travlhed og gode julefrokoster med familien og venner.  
Aktivitetsudvalgene afholder også julefrokoster for medlemmer og derefter en god velfortjent 
juleferie, men starter op igen efter nytår med mange gode arrangementer. 
 
Rejser 2023. 
Vi er i samarbejde med Nilles rejser ved at planlægge en rejse til Bornholm i maj og en efter-
årstur til Catalonien. Der vil blive afholdt informationsmøder. 
 
Generalforsamling. 
Seniorklubbens generalforsamling afholdes d. 20. april 2023 på Pejsegården i Brædstrup. 
 
Efterårsfest. 
Der er planlagt en efterårsfest d. 26. oktober 2023 på Pejsegården. 
 
Kalender. 
Som tidlige besluttet er der ingen ny lommekalender i år. 
 
Der har været et møde med alle aktivitetsudvalgs medlemmer, hvor der i plenum blev drøftet 
forskellige emner fra bestyrelses seminar og der kom mange gode idéer, som bestyrelsen kan 
arbejde videre med. Tak for veludført arbejde til alle. 
 
Hjemmeside. 
Ole Busk har besluttet at han holder som vores Webmaster til generalsamlingen 2023. Asger 
og Flemming overtager i fællesskab. 
 
Det var alt for denne gang. Næste nyhedsbrev er til april 2023. 
 
Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende Nytår. 
 
Venlig hilsen 
Harry Virkelyst 
 
Aktivitetsudvalg SYD. 
Torsdag den 9. februar 2023 kl. 14.00 indbydes du og din ledsager til medlemsmøde i Park-
hallen, Kolding.  
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og beretning ved Kirsten Ahrendtsen 
2. Valg til aktivitetsudvalget. På valg er Ulla Malling, Margit Ebsen og Jørgen Christen-

sen, der alle modtager genvalg. Bilagskontrollant Ulla Sørensen er på valg. 
3. Indkomme forslag. Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal meddeles Kirsten 

Ahrendtsen, Dalen 11, 6000 Kolding eller på mail kirstenahrendtsen@gmail.com senest 
fredag den 27. januar 2023 

4. Eventuelt 
 
Efter mødet er der kaffe og hyggeligt samvær. Arrangementet er gratis for medlemmer og led-
sagere. Transport til mødet er for egen regning. Vi opfordrer til samtransport, så fyld bilen op !! 
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Tilmelding til mødet fra 23. januar - 30. januar.   
til Helvig Hansen telefon 23303640 /mail helvighansen@gmail.com eller til Kirsten Ahrendtsen 
telefon 23355525 / mail kirstenahrendtsen@gmail.com  
                                --------------------------------------------- 
Sønderborg revy 2023 
Lørdag den 10. juni 2023 går turen til Sønderborg revyen. Vi skal se revyen om eftermidda-
gen. Reserver venligst dagen.  
Tilmelding m.m. kommer i et senere Nyhedsbrev. 
 
Aktivitetsudvalg Syd 
 
Aktivitetsudvalg NORD. 
 
Vinterfest - Tirsdag d. 7. februar 2023 kl. 12.30 på Hotel Phønix Aalborg. 
Ifølge vedtægterne skal der afholdes valg. Majbritt og Svend er på valg i år og de vil gerne 
genvælges. Forslag til andre kandidater bedes meddelt ved tilmeldingen.  
 
Som sædvanlig får vi en udsøgt 3-retters middag med Vin/Øl eller Vand. Kaffe med småkager 
serveres efterfølgende. Vi får også tid til en lodtrækning med vingaver på billetten.  
             
Prisen for at deltage er 200,- kr. der indbetales på konto nr. 9280 1945794883. Husk at oplyse 
dit navn samt Vinterfest på indbetalingen. 
 
Til at underholde har vi valgt ”Kalle” der forhåbentlig må spille op til dans i år, 
 
Du tilmelder dig fra mandag d. 16 til fredag d. 20. januar 2023 ved:  
Svend 29606397 – Per 29857609 – Majbritt 29908876 – Vera 20210019 
 
Vi glæder os til at se dig og din ledsager. 
 
Hjørring Revyen 2023 / 50-års jubilæums revy  
Brunch + revy på Vendsyssel Teater lørdag, den 1/7-2023 kl.10.00  
 
300 kr. pr. billet på række 1 eller 2 på gulvet foran scenen (begrænset antal) – Normalpris 599 
kr. 
 
Brunch starter kl. 10.00 og revyen starter kl. 12.00. Gratis velkomstdrink (værdi 60,- kr.)  
 
Transport: Du kan benytte teaterbilletten som billet i en NT-bus eller et NJ (Nordjyske Jernba-
ners) tog på dagen for forestillingen. Fremvis billetten til chaufføren ved påstigning eller kon-
trolløren på forlangende.  
 
Billetterne bliver sendt ud via mail. (mailadresse skal oplyses ved tilmeldingen - tilmeldingen er 
bindende) Betaling: 300,- kr. pr. billet indbetales på kontonummer 9280 – 1945794883 
senest fredag, den 10. februar 2023. Oplys navn + revy på indbetalingen  
 
Se mere og hold dig løbende opdateret på Hjemmesiden - Nyt fra Nord.  
https://seniorklubbentdcjylland.dk/nordjylland/    
 
Tilmelding fra mandag, den 23. januar kl. 09.00 til fredag, den 27. januar kl. 18.00 ved Per 
Christensen tlf. 29857609 
 
Aktivitetsudvalg Nord 
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Aktivitetsudvalg ØST 
 
Vi glæder os til at starte det nye år med nogle gode aktiviteter. Vi anbefaler, at I følger med på 
hjemmesiden: www.seniorklubbentdcjylland.dk – kig under arrangementer. Her vil der være 
oplysninger omkring aktuelle arrangementer. 
 
Vinsmagning Fredag den 20. januar 2023 kl. 14.00 i foreningshuset i Slet. 
Vi får igen besøg af BRDR. SCHMIDT´s Vinhandel i Viby, der vil præsentere nogle gode vine 
til fine priser. Vi sørger for brød og forskellige oste m.m. + 8-10 vine inkl. portvin. Prisen for 
dette arrangement er kr. 100,00.  
 
Tilmeldingen er bindende. Betaling ved tilmelding til konto nr. 5364 - 0000520393. Husk 
skriv arrangement samt navn. Tilmelding fra den 3. januar kl. 9.00 til den 14. januar til Gre-
the på telefonnummer 24255914. 
 
Fredag den 24. februar 2023 kl. 14.00 i foreningshuset i Slet. 
Der er lagt op til en eftermiddag, i foreningshuset i Slet, med foredrag med Søren Ervig. 
Søren Ervig har i det meste af sit liv har beskæftiget sig med naturen og dets dyreliv, som fo-
tograf, jæger og fisker og som har deltaget i flere DR-radio og TV-udsendelser. 
Vildmarks show med Søren Ervig: Søren har tidligere besøgt Seniorklubben. NU kommer 
han tilbage for 3. gang med nye historier, nye billeder og nye destinationer. 
Vi skal på film - produceret af DR TV - opleve Søren lokke en norsk elgtyr til sig ved at efter-
ligne elgens brunstbrøl. Derefter ser vi et smukt lysbillede show om dyrelivet i de vest canadi-
ske bjerge. Så tager vi til Alaska på bjørnejagt – en jagt, der var tæt på at gå meget galt. Der-
næst skal vi opleve billeder og historier fra den jyske natur. En sekvens, der har fået megen 
ros af foreninger og publikum. En flot afslutning på en begivenhedsrig rundrejse i noget af ver-
dens ypperste natur. 
 
Søren har gjort det til sin livsgerning at søge eventyr, spænding og erfaringer i mange af ver-
dens mest spændende og eksotiske vildmarker. Det er der bl.a. kommet en række bøger ud 
af. I over 40 år har han boet og arbejdet i udlandet bl.a. i Tyskland, Holland, Norge, USA og 
Canada. 
 
Vi sørger for kaffe og brød. Øl vand og vin kan købes til populære priser. 
  
Tilmelding fra onsdag den 1. februar kl. 8.00 til mandag den 20. februar til Grethe på tlf. 
24255914 
 
Fredag den 17. marts 2023 banko i foreningshuset i Slet. 
Vi pudser igen bankobrikkerne af i foreningshuset klokken 14.00. Her spiller vi om de sædvan-
lige fine kødpakker. Derudover vil der være amerikansk lotteri med de sædvanlige fine præmi-
er. Selvfølgelig er der gratis kaffe med brød. 
Da der kun er plads til 90 personer, er det først til mølle.  
 
Tilmelding fra torsdag den 2. marts fra klokken 9.00 til mandag den 13. marts til Ilse på 
telefonnummer 40412845. 
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Sønderborg revy 21. – 22. juni 2023  
Onsdag den 21. juni. Afgang kl. 9.00 fra Viby Torv v/kirken. Herefter går turen sydover mod 
Sønderborg. Undervejs er der kaffepause, hvor vi får et rundstykke til kaffen.  
 
Vi når Sønderborg ved middagstid. Tid på egen hånd til at gå en tur i Sønderborg by og evt. 
spise lidt frokost. Efter kl. 15.00 er der indkvartering på Hotel Sønderborg Strand.        Kl. 
18.00 er vi på plads i Revy restauranten, hvor vi skal have sommerbuffet og det er inkl. 2 gen-
stande pr. mand. Bagefter skal vi opleve en forrygende sommerrevy. 
 
Revyholdet 2023 er: Mette Markmann ꞏ Karsten Jansfort ꞏ Jesper Lundgaard ꞏ Teit Samsø ꞏ 
Thomas Pakula og Jeanne Boel.  
 
Torsdag den 22. juni. Morgenmad på hotellet og bussen pakkes til afgang kl. 09.00. Herfra 
går turen lige over grænsen til Fleggaard, hvor vi får en god times tid til at handle.  
 
Turen går nu nordpå igen og vi kører til Slukefter Kro, hvor der venter os en dansk bøf og 
hjemmelavet is til dessert. (excl. drikkevare)  
 
Sidste stop på turen bliver på Tørning Mølle, hvor vi får en ca. 1½ times guidet rundvisning.  
 
Selv om Tørning Mølle nævnes første gang allerede i 1331, er der næppe tvivl om, at der har 
været mølle næsten lige så længe, som der har boet mennesker i området. Tørning Mølle var i 
middelalderen ejet af staten og gamle historier beskriver både de skiftende mølleforpagtere og 
hvordan områdets bønder havde pligt til at få malet deres mel på møllen. Bønderne havde 
også ”hånds- og spande pligt”, hvilket betød at de skulle lave gratis arbejde for mølleren.  
 
Møllen ejes i dag af den selvejende institution Tørning Mølle som i 2016 overtog den fra Skov 
og Naturstyrelsen.  
 
Efter rundvisningen får vi kaffe og lagkage og turen går derefter retur til Aarhus. Forventet 
hjemkomst til Viby Torv mellem kl. 17.30 og 18.00.  
 
Ved tilmelding skal et depositum på kr. 500,- pr. person betales (ikke-refunderbart) De-
positum skal indbetales på Reg.nr. 4695 konto nr. 4695739990. Husk skriv arrangement 
samt navn.  
 
Tilmelding modtager Bent på telefon 24406225 fra den mandag den 09. januar efter 
klokken 09.00 til den 15. marts. Prisen for turen bliver 2.250 kr. pr. person i dobbeltværelse. 
Tillæg for enkeltværelse 450 kr.  
 
Ved tilmelding bedes du oplyse navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse. 
Endvidere også hvem du evt. skal dele værelse med. Vikingbus Rejser sender girokort 
til brug for restbetaling af turen ud via e-mail. Restbeløbet opkræves 5 uger før afrejse.  
 
Turfolderen kan ses på Seniorklubbens hjemmeside under rejser, eller rekvireres hos Bent på 
telefon 24406225. 
 
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 4. januar kl. 10.00. Mødelokalet i Klostergade… Nytårsappel/Besøg af TDC 
Østjylland  
Vi starter med kaffe og hyggeligt samvær. Og så får vi besøg af Seniorklub TDC Østjylland 
v/formand Flemming Mikkelsen og v/kasserer i Seniorklub TDC Jylland Karin Mikkelsen. Vores 
kollega Jørgen Christian kommer og viser nogle af hans flotte billedoptagelser fra Randers og 
omegn. Og så skal vi have kåret vinderen af årets julekonkurrence. 
 
Onsdag den 2. februar kl. 10.00. Mødelokalet i Klostergade… Generalforsamling og fo-
redrag. 
Vi starter med kaffe og hyggeligt samvær. Derefter afholder vi den årlige generalforsamling.  
Efterfølgende får vi besøg af vores kollega Jean Seeberg, der vil fortælle uddrag af sin 700. 
siders store bog om FDF-spejderne i modstandsbevægelsen i Randers under anden verdens-
krig i 1940 -1945. 
Jean Seeberg er efterfølgende blevet hædret med ”Niels Ebbesen prisen” for sin historiske 
fortælling. 
 
Onsdag den 1. marts kl. 10.00. Mødelokalet i Klostergade… ”Gamle Randers”… Billed-
foredrag. 
Vi starter med kaffe og hyggeligt samvær. Efterfølgende får vi besøg af Randers Museum v/ 
formidler Tina Knudsen Jensen. Der fortæller og viser billeder fra Randers i perioden 1950 – 
1970. 
 


