
           
Horsens-veteranernes lidt amputerede 

Efterårs- og vinterprogram 
2020 – 2021 

Der bliver ingen opstart torsdag den 27. august, som der står på det gamle program.  
ALT ER LUKKET NED PÅ FÆLLEDVEJ resten af august, september og oktober 
 
MEN der bliver arrangeret en tur til (Ålborg Zoo) d. 24. september.  
Turen er inklusive formiddagskaffe med et rundstykke, måske en lille en til kaffen, samt spisebillet til 
Spisehuset Skovbakken, som ligger inde i Zoologisk have. På hjemturen er der eftermiddagskaffe med 
hjemmebagt kage, som vi plejer.   
Turen er sponseret af Faglige Seniorers sommerpakke til max 72 personer med først til mølle-princippet. 
Er du interesseret, kan du d. 27. august og KUN denne dag mellem kl. 13.00 & 15.00 ringe for tilmelding til 
turen på Pouls tlf. 2851-1799. Hav nu lidt tålmodighed. Drikkevarer på turen er for egen regning.  
____________________________________________________________________________________ 

Der skulle have været Banko torsdag den 10. september: Det er også aflyst pga. corona-
lukning 

__________________________________________________________________________________ 
Torsdag den 24. september fra parkeringspladsen ved Banegården kl. 8:00  

Tur til (Ålborg Zoo) incl. spisebillet til ”Spisehuset Skovbakken”, som er et selvbetjeningsspisested, hvor 
du går ind, når du har lyst og kan bestille fra deres varierede menukort, og derefter tage plads og nyde dine 
drikkevarer, indtil din frisklavede mad er færdig.   

_____________________________________________________________________________ 
Primo oktober vil I blive kontaktet via SMS angående tilmelding til JULEFROKOSTEN   
Som så betales, når du møder op til selve frokosten. Pris: 250 kr. 
Vi håber stadig, at der igen åbnes i NNF’s lokaler til november??????  
_________________________________________________________________________________ 
 
Torsdag den. 05. november: kl. 13:30.    
               Julebanko! i NNF’s lokaler, Fælledvej. Vi spiller om 30 Ænder, samt en del sponsor gaver.   
Her regner vi med igen at kunne være i lokalerne på Fælledvej, men I bliver løbende orienteret. 
_________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                         
Fredag den 13. november fra kl. 12:00. til kl. 17:00:    
 
Julefrokost med musik og dans i lokalerne i NNF-huset på Fælledvej                                                        
__________________________________________________________________________________ 
Sidst i november/først i december. 
 



Der arbejdes på en 2-3 dages juletur til Lübeck: Mere info senere på SMS.                                        

PS. - Resten af Programmet er i nye lokaler på Havnen 
 
Når vi kender datoerne på nedenstående program, og adressen på Havnefronten, vil I blive kontaktet via 
SMS. Så husk at holde jer/os orienteret om et eventuelt nyt telefonnummer. Kan du ikke kontaktes via 
SMS, så vær venlig at give besked til Poul, så du kan blive orienteret på anden vis. 
_____________________________________________________________________________________ 
   
            dag den.       Januar: kl. 13:00.  Betaling af kontingent hvis du stadig ønsker at være medlem 
Please.     Husk nu !!     Betaling af Kontingentet.   Prisen på kontingentet er uændret --- 150 kr.  
Håber I stadig bakker op om vores lille klub, så vi kan bevare det gode fællesskab, trods nye tider.  
NB. Du kan også betale via netbank til Arbejdernes Lands Bank, Reg.nr. 5343 konto 0531034 . Husk at 
skrive dit/ jeres navn, ellers kan vi ikke registrere betalingen.  
PS. Der bliver ikke sendt rykkere ud i form af girokort - det er blevet for dyrt. 
__________________________________________________________________________________ 
 
           dag den.         Januar: kl.13:30. 
Banko! 
___________________________________________________________________________________ 
 
            dag den.           Februar: kl. 13:30. 
Generalforsamling! ifølge vedtægterne  
På valg er = Birthe Hansen, Hans Lagoni og Jytte Andersen    
___________________________________________________________________________________ 
 
            dag den.         Februar: kl. 13:30. 
Banko! 
___________________________________________________________________________________ 
 
           dag den.           Marts: kl. 13:30. 
Banko! 
____________________________________________________________________________________ 
OBS – OBS !! 
Husk at melde adresseændring til Poul hvis I skifter adresse, ellers kan vi ikke sende programmerne ud til 
jer, ligeledes ved evt. nyt tlf.nr. eller mailadresse.  
I kan også finde programmet på afdelingens hjemmeside: www.ostjylland.nnf.dk/seniorer 
  
 
Med venlig hilsen, Bestyrelsen. 
Birthe Hansen, formand – 2367-9290. 
Hans Lagoni, Næstformand (kontakt person Udlandsrute) – 2060-1628 
Poul Sørensen kasser` / sekretær – 2851-1799     

http://www.ostjylland.nnf.dk/seniorer/


Inger Aamand, bestyrelsesmedlem (ansvarlig for Kaffekassen) - 2278-5469 
Jytte Andersen, bestyrelsesmedlem – 2758 – 2469                                                                                           Vend    


