
                                                            

 

         

FORENING AF TELEPENSIONISTER 
                       Den 12. juni 2014 

                            Information sommer 2014. 
Kære venner og medpensionister. 

Som sædvanligt holdt vi generalforsamling i april og vi havde en lokal udflugt den 3. 

juni til kolonihaveforeningen Skovlunden en rigtig hyggelig dag.  

Efter generalforsamlingen er bestyrelsen uændret: 

(formand) Ie – Inge-Marie Hald, Horsensvej 59, 8660 Skanderborg (40169922-

87943607) 

(næstformand) Peter Thomsen, Kærlundsvej 27, 9000 Aalborg (98117709) 

(kasserer) Aage Larsen, Christianslund 86E, 8300 Odder (86542504)  

Peter Larsen, Strandgade 28B, Hou, 8300 Odder (86557018) 

Aage Jonassen, Græsvangen 15, 8381 Tilst (86243508) 

Suppleanter: 

Palle Aaskoven, Guldstjernevej 4, 9380 Vestbjerg (98296545) 

Tove Olesen, Skodshøjen 67, 8340 Riisskov (86212359) 

Hans Jørgen Kock, Mustrupvej 285, 8320 Mårslet 

Revisor: Teddie Ingemann Jensen 

Revisorsuppleant: Kirsten Madsen 

 

Der er fortsat medlemsmøder således: 

I Århus: 1. tirsdag i måneden. ( ikke januar, juni, juli og august)    

I Aalborg: 2. mandag i måneden. (ikke januar, juni og juli) 

 

Sommerudflugt tirsdag d. 2. september 2014.  
Denne gang går turen til Horsens Industrimuseum Gasvej 17 8700 Horsens. 

 

I  Aalborg starter vi ud fra Digtervejens kirke kl. 7.15 - der vil i bussen være et 

rundstykke og kaffe til jer – skal I have andet må I selv tage det med. I Århus starter 

vi fra Viby Torv Grundsvigsvej kl. 8.30. Vi er så fremme kl. ca. 9.30, hvor lige mødes 

til en forfriskning og hilser på hinanden inden vi går ind på museet – her har vi guidet 

rundvisning kl. 10. til kl. ca. 11. Efter rundvisningen har man tid til selv at gå rundt og 

kigge, indtil vi skal mødes på Cafe Dolly, som ligger lige overfor. Her skal vi kl. 

12.30 spise stegt flæsk og persillesovs og til dessert citronfromage. Når vi har spist 

middag går vi en lille tur på havnen og så tilbage til Dolly for at slutte af med kaffe og 

kransekage. - Busserne kører fra Horsens ca. kl. 16.00  

Forventet hjemkomst Aalborg ca. kl. 18.00 - hjemkomst Århus ca. kl. 16.45. 

Pris som hidtil: 100 kr. pr. deltager. (alle medlemmer kan tage en ledsager med). 

Såfremt man selv vil køre – vil vi gerne vide det. 

 

Tilmelding til et bestyrelsesmedlem senest 19. august. 
Har du tilmeldt dig, men ikke kan komme, så husk at melde fra. 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Ie Hald 

 

Husk vores hjemmeside: http://www.telepensionister.dk/ 


