
Gode Kollega! 

Står du for, at gå på efterløn eller pension, og er du ikke 

allerede medlem af  vores klub, Seniorklubben, skulle du 

stærkt overveje at melde dig ind, hvis du stadig har lyst til 

at mødes med gamle arbejdskammerater og andre kollega-

er. 

Vi mødes den 1. onsdag i hver måned kl. 14:00 på Had-

sundvej 184, til kammeratligt samvær og en kop kaffe med 

brød. En gang imellem også til en øl. Vi hygger os og får 

en god snak. 

 

Jævnligt har vi også en ledsager med, når der for eksempel 

er foredrag, eller vi er på virksomhedsbesøg. En eller to 

gange om året arrangeres der busture til ind- og udland. 

Bestyrelsen er meget kreativ og laver gode ture til en rime-

lig pris. 

Blandt disse ture kan nævnes den årlige ÅLE-tur, som ar-

rangeres af  Seniorklubben 

Årets julefrokost behøver ingen reklame, her er der lidt 

godt til hals og mave. Og snakken om ”gamle dage” fore-

går på højt plan.  

Den skal opleves!!... 

Ja, det skal alle vore arrangementer. Har DU lyst til at væ-

re med? Så mød op, til det kommende onsdagsmøde og 

find ud af, om det er noget for dig. 

 

Det koster kun 200,00 kr. pr. år at være medlem. Du kan 

melde dig ind ved onsdags-arrangementerne hos Forman-

den eller Kassereren samt på DEF’s kontor på Hadsund-

vej 184. 

 

Onsdagsmøderne holdes den 1. onsdag i hver måned, dog 

undtaget juni, juli og august. Her holder vi nemlig som-

merferie. 

 

Find os på DEF-Nordjyllands 

hjemmeside:  

https://www.def.dk/

lokalafdeling/nordjylland/

seniorklubben 

 

Vi glæder os til at se DIG! 

 



Seniorklubbens kontaktpersoner 
 

Formand 

Carsten Sørensen 

Doravej 15, st. 

9000 Aalborg 

Tlf.: 98 16 30 07 eller 29 25 51 06 

Mail: liseleander@gmail.com 

Træffes bedst mellem kl. 16 - 18 

 

 

Kasserer 

Hans Krebs 

Rørvigsvej 22 

9270 Klarup 

Tlf.: 21 76 42 62 

Mail: elkrebs1943@gmail.com 
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