Postpensionisterne Djursland & Mols
Stiftet 18. oktober 1995

Aktiviteter 2019
Vi har forsøgt at lave et alsidigt program.
Prisen for de enkelte dage er fastsat, så den dækker de faktiske omkostninger.
Meld jer til arrangementerne, så I kan møde tidligere kolleger, selv om Postvæsenet ikke fylder
meget, når vi mødes.
Har I viden om mulige medlemmer, hører vi det gerne, så vi kan få dem med i klubben.
Der er jo efterhånden blevet fyret mange i vores gamle firma, så dem skal vi da gerne have fat i,
så de kan blive en del af vores fællesskab.
Har I ønske om at have gæster med, er de velkomne, hvis der er plads.
Der udsendes invitation ca. en måned før hvert arrangement, men I må selvfølgelig gerne melde
jeg til flere arrangementer på en gang.

Ålsrode Smede & Maskinfabrik
Torsdag 7. februar 2019
Kl. 09:00 – 14:00
Tilmelding senest 01.02.2019

Kom og se, hvordan en lille landsbysmedie har udviklet sig
til et fantastisk industrieventyr, hvor Ålsrode Smede &
Maskinfabrik leverer ordre til hele verden.

Postpensionisterne Djursland & Mols
Generalforsamling med efterfølgende fællesspisning.
Gjerrild Kro
Torsdag 28. marts 2019
kl. 12:00-15:00
Tilmelding senest 25.03.2019

Tilmelding til spisning nødvendig.
Mød op og få nogle hyggelige timer sammen med gode
kolleger.

Postpensionistenes landsforening
Generalforsamling
Messecenter C, Fredericia
Torsdag 4. april 2019
Kl. 10:00-15:00 – afgang 08:00
Tilmelding senest 01.04.2019

Tilmelding til John på mail: johnharry@yjh.dk
Senest 1. april 2019 kl. 12:00
Kun for medlemmer af Postpensionisternes Landsforening

Dansk motor & maskinsamling
Torsdag 2. maj 2019
Kl. 09:00 – 14:00
Tilmelding senest 25.04.2019
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Tag med på besøg hos nogle entusiastiske mennesker, som har
fået rigtig mange motorer samlet. Mange er renoverede, så de
står som nye.
Mød op til en hyggelig dag i selskab med tidligere kolleger.
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Danish Crown
Vi besøger Danmarks mest moderne svineslagteri, hvor vi får
rundvisning og forklaring på, hvad og hvordan de har stor
indflydelse på vores samfund.
Torsdag 5. september 2019
Kl. 09:00 – 17:00
Tilmelding senest 20.08.2019

Gå ikke glip af denne enestående oplevelse.
Bemærk sidste tilmelding 20. august 2019, da slagteriet skal
have deltagerantallet 15 dage før besøget.

Fornæs Skipsophug

Torsdag 3. oktober 2019
Kl. 09:00 – 14:00
Tilmelding senest 01.10.2019

Kom og se, hvordan gamle skibskrog forvandles til
genanvendelige materiale. Flere dele genanvendes og det
gamle jern sælges som skrot.
Gå ikke glip af denne oplevelse, der kun er forbeholdt nogle
særligt udvalgte.

Grenaa Bowlingcenter
Julebowling og julefrokost

Torsdag 5. december 2019
kl. 13:00-17:00
Tilmelding senest 01.12.2019

Vores årlige bowling og julefrokost afholdes i Grenaa
Bowlingcenter.
Vi starter med bowling og slutter med julefrokost og kaffe.
Mød talstærkt op.

Har I forslag til aktiviteter, hører vi gerne fra jer. Skriv/Ring til os.
Formand

Næstformand

Kasserer

Lis Severinsen

Henning Pedersen

John H. Nielsen

Hjortebakken 8
8500 Grenaa
Telefon: 23 28 80 38
lisseverinsen@jubii.dk

Skovbrynet 18
8500 Grenaa
Telefon: 21 68 57 25
hp@grenaas.net

Åstrupskrænten 22
8500 Grenaa
Telefon: 61 67 61 70
johnharry@yjh.dk
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