
             Seniorklubben TL Nord Aalborg byder velkommen til
   pensionister og efterlønsmodtagere, der er medlem af TL Nord Aalborg

    2019
        d.23.jan.2019

Formål:
Klubbens formål er at varetage seniormedlemmernes kollegiale, sociale og samfundsmæssige interesser 
med støtte fra TL Nord Aalborg afdelingen
For at styrke fællesskabet mm. arrangerer klubben foredrag, udflugter, virksomhedsbesøg og selskabeligt 
samvær, hvortil medlemmer og deres ægtefælle/samlever kan deltage
Klubben er upolitisk.

Medlemskab:
Alle pensionister og efterlønsmodtagere, som er medlem af TL Nord Aalborg, kan melde sig ind i 
seniorklubben og deltage i, samt få mulighed for at præge kommende arrangementer
Enker og enkemænd/samlever efter TL-medlemmer kan optages som medlemmer i seniorklubben

Hvis seniorklubben har din interesse, håber vi du vil kontakte os – ring, skriv eller mail til TL Nord Aalborg 
eller en fra klubledelsen – se info på bagsiden !
Som regel opkræves der deltagerbetaling af varierende størrelse til vore arrangementer.
Medlemskontingent for hele kalenderåret er pt. 200 kr.

Velkommen i vores seniorklub
Leif Nielsen formand

         
          

          
 Vi ønsker tillykke med jubilæet

   26.juni 2019          
    Seniorklubben TL Nord



     

Faglige Seniorer er en selvstændig organisation for fagbevægelsens seniormedlemmer.
Når du er senior og er medlem af Teknisk Landsforbund, er du automatisk gratis medlem af 
Faglige Seniorer

Du kan få gratis personlig rådgivning hos advokat, socialrådgiver og andre eksperter 
Du kan deltage i vores aktiviteter og arrangementer rundt om i landet
Du kan få rabatter og gratis testamente
Du kan få hjælp til IT i vores Datastuer
Du får gratis den populære Seniorhåndbog
Du får nyhedsbrev med tips til dit seniorliv

Faglige Seniorer har oprettet tværfaglige kommunegrupper, hvor frivillige seniorer i kommunerne gør en 
særlig indsats for at skabe debat om kommunens politik over for ældre borgere

Faglige Seniorer              www.fagligsenior.dk
Nyhedsbreve tilmelding              www.fagligsenior.dk/nyhedsbrev   
Seniorhåndbogen   www.seniorhaandbogen.dk
Faglige Seniorer Sektion Aalborg    www.fagligsenior.dk/sektioner/aalborg

Faglige Seniorer Aalborg
Sektionsformand 
Pia Grabe Skogberg
Email: piagrabe@gmail.com

     Tips til dit seniorliv, regler og satser
              www.seniorhaandbogen.dk



 2019   
 

 onsdag d.23.Januar  Banko
 

   tirsdag d.12.Februar Årsmøde  

        
   torsdag d.14.Marts   Foredrag   
   

      
       tirsdag d.9.April        Kør selv tur   

      

     onsdag d.22.Maj   Sommertur   

    
torsdag d.12.September    Kør selv tur
   

    
   tirsdag d.22.Oktober        Foredrag

     

  tirsdag d.26.November       Julefrokost 

Vær opmærksom på at der kan ske ændring af datoer i årets løb.
Klubben udsender løbende informationer og invitationer pr. brev eller mail efter dit ønske.
Som regel opkræves der deltagerbetaling af varierende størrelse til vore arrangementer.

Kontingent og deltagerbetalinger bedes indbetalt på Seniorklubbens bankkonto
Spar Nord 9280-4582542665

    

d.23.jan.2019



 Ledelsesmedlem
 Niels Petersen
 Gistrup
 Tlf. 3027 9518
 Mail: niels.christian.petersen@gmail.com

Næstformand
Per Hansen
Vodskov
Tlf. 9829 3227
Mail: joanogper@stofanet.dk

Formand
Leif Nielsen
Vodskov
Tlf. 5045 1664
Mail: sorvadhus@skylinemail.dk

   2. Suppleant
   Mogens Krogh Hansen
   
   Tlf.  
   Mail:

  Kasserer
  Vita Emborg
  Aalborg
  Tlf. 2065 4719
  Mail: ativ2406@gmail.com

Revisor
Jens Riise
Aalborg
Tlf: 9812 4924 
Mail: jensriise@stofanet.dk

  Revisorsuppleant
  Marie Kjærgaard
 
  Tlf. 9882 3126
  Mail: 

Klubsekretær
Sagsbehandler TL Nord Aalborg
Jonna Riis Balle-Petersen
Tlf: 9631 7700
Mail: JBP@tl.dk

Teknisk Landsforbund Nord, Aalborg
Ølgodvej 7 9220 Aalborg Øst
Tlf. 9631 7700      Mail: tlnord@tl.dk

       

  1. Suppleant
  Birgit Dahl

  Tlf. 6128 2359
  Mail:birgith@cokeman.dk
  

  Ledelsesmedlem
  Reidun Rasmussen
  Gistrup
  Tlf. 2577 4833
  Mail: reidunr45@gmail.com

   Seniorklubben TL Nord Aalborg - bankkonto Spar Nord: 9280 - 4582542665
                                                  CVR nummer - 30287428

                                               d.23.jan.2019.np
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