
Seniorklubben inviterer til julefrokost 

 

Tirsdag den 23. november 2021 kl.13.30 inviteres Seniorklubbens medlemmer til 

julefrokost. Arrangementet afholdes i år på 

DSB Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg 

Der vil blive serveret en julebuffet inklusiv 2 øl/vand pr. kuvert. Det er muligt at købe ekstra øl, 

snaps og vin. 

Der vil være bustransport fra Nyborg Station til Knudshoved og retur igen når arrangementet slutter.  

Hvis du selv sørger for transporten til og fra Knudshoved, skal du gøre os opmærksom på det ved 

tilmeldingen. 

På Nyborg Station vil bussen køre fra busholdpladsen nær stationen kl.13.00 præcis. Den passer til 

togankomst fra vest kl.12.38 og fra øst kl.12.46.  

Efter julefrokosten vil der være hygge i Vognporten. Der er bus retur til Nyborg Station kl.17.30 præcis. 

Ledsager vil være velkommen og prisen for denne er 325 kr. Efter tilmeldingens bekræftelse skal 

beløbet indbetales til Arbejdernes Landsbank reg.nr 5334 konto 0000243956 

Tilmelding skal ske til Mona Rasmussen på mail: soffi11@stofanet.dk (tlf. 2585 2871 kan dog 

fortsat benyttes) fra kl.10.00 den 09.11 til den 12.11. Der er begrænset deltagelse da salen kun 

kan rumme ca. 100 personer, så her gælder først til mølle-princippet. Samtidig ser vi gerne, at der 

kun er to personer pr tilmelding. 

Du er ikke tilmeldt før du har fået tilbagesvar, og bliver du forhindret efter tilmelding, så meld fra så 

hurtigt som muligt for at give plads til en på ventelisten. Udebliver du uden afbud, så sender vi 

regning på kostprisen. 

Vær opmærksom på, at du som medlem af seniorklubben har mulighed for at leje HK Trafik og 

Jernbanes ferieboliger. Er du forsikret i Tjenestemændenes Forsikring, er der et større udvalg af 

ferieboliger. Du får som pensionist 20% rabat på ferieboligen, hvis du bestiller 14 dage før. 

Er du forsikret i Tjenestemændenes Forsikring, skal du være opmærksom på, at dine voksne børn 

også har mulighed for at blive forsikret samme sted. 

Adresseændring, ny eller ændret e-mailadresse bedes meddelt Knud W. Mikkelsen, e-mail: 

knud.mik.seniorklub@gmail.com eller på tlf.: 2511 3381. 
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