Program for postpensionisterne Vestjylland
2018
15. maj Bustur til Viborg og Omegn.
Vi mødes 8:30 i Spjald Fritidscenter Halvejen 5 til morgenkaffe.
Herfra er der afgang med bus kl. 09.15 mod Viborg. Herefter
går turen over Kongenshus Mindepark, Dollerup Bakker og
Hald Ege til Borgvold i Viborg, hvor vi spiser frokost. Derefter
rundvisning i Viborg Domkirke og den gamle by. Ca. 2 timer på
egen hånd inden, turen går videre til Mønsted Kro, hvor vi får
en 2- retters menu. Hjemkomst til Spjald ca.
20.30.
Pris: 550 kr. for klubbens medlemmer. For ikke medlemmer er
prisen 580 kr.

14 juni Besøg på K.P. Komponenter Birkevej 2 Spjald
med efterfølgende grill.
Vi mødes Kl. 09:00 i Spjald Fritidscenter til morgenkaffe.
Herefter går vi over til K.P.Komponenter som laver ting,
andre ikke kan finde ud af at lave. Det er lidt af en Ole
Opfinderfabrik.
Efter besøget her, kører vi til Præstbjerg Naturcenter, hvor
grillen er klar med bøffer, pølser, øl, vin, kaffe og kage. Pris:
150 kr. for klubbens medlemmer. For ikke medlemmer er
prisen 180 kr.

19. august en 4 dags tur til Greifswald, Rügen, Usedom.
Se rejseplan fra RIIS rejser i vedhæftet fil eller på vor
hjemmeside
www.postpensionistervestjylland.dk/tyskland
Tilmelding senest 10. april 2018. Pris
Se bilaget, alle medlemmer betaler samme pris.

Ikke medlemmer betaler 150.00 kr. mere. Et depositum på
500-kr. indbetales ved tilmelding eller senest 10. maj.
Når tilmeldingen er slut, ser vi hvor mange vi bliver og melder
den endelige pris ud. Resten senest den 15. juni 2018.

Ultimo september - primo oktober 2018.
Overraskelse i Holstebro og omegn.
Program for dagen offentliggøres senere, formentlig i
slutningen af juli måned.

23. november foredrag, bowling, generalforsamling og
julefrokost på Beach Bowl Søndervig. Endeligt program
for dagen vil blive meldt ud senere på året, men sæt allerede
nu kryds i kalenderen.
Det er lykkedes os, at få Folketingets næstformand Henrik Dam
Kristensen, til at komme og fortælle om hans vej fra postbud i
Vorbasse til medlem af folketinget og hans arbejde der.
Tilmelding til arrangementerne skal ske senest 1 uge forud på
Telefon: 29 93 29 75 Hardy Christensen
Telefon: 25 67 32 15 Simon Simonsen
Telefon: 60 72 55 20 Niels Arne Pedersen
Eller: edithoghardy@gmail.com
Det vil være en stor hjælp for kasseren, at I forudbetaler
arrangementerne over netbank, samtidig med tilmelding.
Konto nr. 7650 - 1335996
Ret til ændringer forbeholdes.

Glæder os til at se jer.
Bestyrelsen.
Se programmet på www.postpensionistervestjylland.dk

