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2015

Vedrørende tilmelding til afdelings arrangementer, er der mulighed for at andre
afdelingsmedlemmer kan deltage. Man skal henvende sig til sin egen
afdelingsformand og spørge omkring tilmelding.
Se kontakt oplysninger i lommebogen eller på www.blikroer.dk
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Afdelinger

Aalborg afdelings arrangementer 2015

Fårup sommerland

lørdag den 22. august 2015 kl. 10.00

Gratis Tur til
Lille Vildmose centret
for medlemmer og deres egen familie
søndag den 4. oktober 2015
Vi mødes foran indgangen til Centret kl 9.50.

Oasen vil være til rådighed fra kl. 11,30 til
13,00, hvor der serveres ”Familie buffet”.
Dertil serveres en øl eller vand. Hele arrangementet koster 150,00 kr. pr. deltager og kun
for medlemmer med ledsager og hjemmeboende børn. Børn under 2 år er gratis.
Billetterne kan købes ved indbetaling til
Arbejdernes Landsbank
på konto. 5380-0374038
Ved bestillingen skal der oplyses: Antal. Småbørn ( 0-2 år ) Børn ( 3-9 år ) Voksne ( 10-> ).
Samt Navn og Cpr. Nummer.
Ca. en uge før den 22. august bliver billetterne sendt til dig.

Gratis Julefrokost
for pensionister

Onsdag den18. november 2015
kl. 13.00-17.00
på Hadsundvej 184B
Til arrangementet vil afdelingen
uddele guldnåle til 50 års jubilarer.
Tilmelding senest 6. november 2015 til Jette
på kontoret på mail joe@blikroer.dk eller på
tlf. 3638 3514.

Vi starter med at se en lille naturfilm i centrets
biograf kl 10.00 og herefter bliver vi delt i 2 hold.
Kl. 10.30
Hold 1:	Fremvisning og formidling af dyrene i naturværkstedet.
Hold 2:	Guidet togtur med Tørvetoget på
smalsporsbanen
Kl. 11.15 Bytter holdene
Kl. 12.00	Bål og udleveret sandwich/juice ,
evt suppleret med egen madpakke
Kl. 13.00-14.00	besøg i centret på egen
hånd
Kl. 14.00	tag på opdagelse rundt i mosens udkigstårne og se Kronhjorten i brunst
– på egen hånd.
Der er plads til 60 personer og det er først til
mølle ved tilmelding på mail til Jette på kontoret joe@blikroer.dk senest d 4/9-15.

Gratis Juletræsfest for
medlemmer med børn,
børnebørn

mandag den 28. december 2015
kl. 15.00

På Hadsundvej 184B. Her bliver der serveret
æbleskiver, røde pølser, øl og sodavand når
julemanden kommer og danser om juletræet
med børnene og laver sanglege og tryllerier.
Der er ingen tilmelding.
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Blik & Rør Ungdom Kreds Nord-Midtjylland
Inviterer lærlinge til
GRATIS Buffet & Bowl i Aalborg
Vi mødes ved Seaport bowling center Standvejen 7, 9000 Aalborg.
Fredag den 19. juni 2015, kl. 18.50.
Her skal vi spise buffet og bowle.
Arrangementet slutter kl. ca 22.00.
Der er plads til 28 personer så det er først til mølle.
Tilmelding til lærlinge formand Daniel Pedersen på
sms 31212225 eller på daniel@blikroer.dk
Senest onsdag den 10. juni 2015.
Håber vi ses til hyggelig aften.
Hilsen Lærlingeformand Daniel Pedersen

Aarhus afdelings arrangementer 2015

Familietur til Djurs Sommerland

Søndag den 14. juni 2015
Pris for medlemmer, koner, kærester, børn og
børnebørn er 100,00 kr. for andre er prisen
245,00 kr.

Billetter kan afhentes efter aftale, på kontoret
ved kontant betaling. (Der modtages ikke
Dankort ).
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Afdelinger

Aarhus afdelings arrangementer 2015

Aarhus- Silkeborg- Randers
Pensionist- og efterlønstur

torsdag den 3. september 2015
Årets udflugt er bestemt, og skal være på
Silkeborgsøen igen. Nærmere bestemt har vi
lejet ”Hejren” fra kl. 10,00 – 15,30 torsdag den
3. september 2015, og hele arrangementet vil
foregå på båden.
At vi igen har valgt at sejle er fordi, udsigten
er fantastisk, og man har under hele turen
mulighed for at snakke med kollegaer. Det er
også i år besluttet at der vil være en brugerbetaling på 100,00 kr.pr. deltager, som evt. kan
refunderes af jeres afdeling, - mere herom ved
henvendelse til jeres afdelingsformand:
Randers afdeling: Erling Petersen
Silkeborgs afdeling: Bjarne Sonberg
Aarhus afdeling: Hans Hovmand-Olsen

Åbent hus
for medlemmer
Der er åben hus/kontor fredag den 19. juni
2015 fra kl. 12.00 til 15.00 der serveres pølser
og vand.

Bussen fra Randers køre fra Trapsgade kl. 8,45
og fra Sonnesgade også kl. 8,45.
Bindende tilmelding sker ved at indsætte
100,00 kr. pr. deltager på konto
AL- 5381-0000510458 med oplysning af
Navn og afdeling samt cpr.nr.
Senest fredag den 31. juli 2015

På afdelingernes vegne
Erling Petersen mob. 5336 6454
Bjarne Sonberg mob. 7575 2188
Poul Erik Nieburg mob. 2489 8074
Hans Hovmand-Olsen mob.2332 9120

Juletræsfest
Juletræsfest afholdes lørdag den 5. december
2015 fra kl. 13.00 til 16.00
ved Aarhus firma sport,
Paludan Mullersvej 110, Aarhus N.
Der er gratis adgang ved tilmelding.
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