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Program for 2020. 

 

 

 

 
 Formand. Erik Jensen.  Tlf. 26 25 16 76. 

    E-mail erik@sapper.dk 

 Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. 

 Næstformand. Ove Andersen Tlf. 30 53 35 75. 

 Sekretær. Finn Kristensen. Tlf. 40 18 29 56. 
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Metal Himmerlands Seniorklubs Formål: 

 

Seniorklubbens formål er at Skabe og bevare medlemmernes sociale 

netværk som man mister når man forlader arbejdsmarkedet. 

 

 

På www.danskmetal.dk er der et link til seniorklubben. Der vil alle 

nyheder og rettelser til programmet altid findes. 

P.B.V. 

Erik Jensen 

formand 

26251676 

e-mail erik@sapper.dk  
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Bowling 2020. 

Bowling Fun Jyllandsvej 15. 9500 Hobro. 

Dato og tider: 

07-01-2020. kl. 10. 

04-02-2020. kl. 10. 

03-03-2020. kl. 10. 

07-04-2020. kl. 10.  

01-09-2020. kl. 10. 

06-10-2020. kl. 10.  

03-11-2020. kl. 10. 

01-12-2020. kl. 10. 

 

Pris for Bowling er 40 Kr. for Kaffe, leje af sko og bowling. 

 

Til og framelding til Kristian Madsen på tlf. 30 24 33 72. 

________________________________________________________ 
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Kør selv tur: 

Onsdag. D. 25. marts 2020. udflugtstur til Den genfundne bro. 

Vi mødes på parkeringspladsen Vestbirkvej 2A 8740 Brædstrup. Kl. 

11. 

I 2014 blev den gamle jernbanebro ved Gammelstrup gravet fri. 

Broen var en del af jernbaneforbindelsen mellem Horsens og Bryrup. 

Broen blev bygget i 1899 og var dengang den højeste bro i norden. 15 

meter over Gudenåen. 

I 1929 var broen forældet i forhold til standardsporvidden for tog. Da 

konstruktionen var lavet til 1 meter sporvidde var det for omfattende 

at ændre hele broens opbygning. I stedet dækkede man det hele til 

med sand og lavede to rør som Gudenåen kunne løbe igennem. I 

stedet for en bro var der nu en dæmning, med en bro skjult inden i.  

Vi finder et sted at spise vor medbragte mad.  
Seneste tilmelding d. 18. marts til Lundgaard Bager. Tlf. 

41166816. e-mail lundgaard.bager@gmail.com  

____________________________________________________ 

Kør Selv Tur: 

Onsdag d. 22. april 2020 Kl. 10.30. Fabriksbesøg hos Jeld – Wen 

Danmarksvej 9. 9670 Løgstør 

Vi mødes på adressen hvor vi får en introduktion efterfulgt af en 

rundvisning. Jeld-Wen producerer døre under varemærket Swedoor. 

Efter besøget tager vi til Metalhuset Blekingevej 15. Her serveres 

snitter og øl eller vand. 

Efter maden køre vi til Dansk Nutidsmuseum Støberivej 8 i AArs her 

skal vi være kl. 14. her kan vi gå rundt og se på samlingen. 

kl. ca. 15 vil der mulighed for kaffe og kringle 

Deltager betaling 125 kr. pr. person  

Som indbetales på konto 9815 – 4577690826 

Tilmelding senest d. 15. april 2020 til Ove Andersen på tlf. 30533575 

e-mail oveandersen@mail.tele.dk  

 

mailto:lundgaard.bager@gmail.com
mailto:lundgaard.bager@gmail.com
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Kør selv tur: 

Søby Brunkulsmuseum. 

Brunkulsvej 29. 7400 Herning. 

Onsdag d. 27. maj 2020 kl.10.30. 

Vi mødes ved museet, her får vi en guidet rundvisning ca. 2 timer. 

Medbring selv madpakken, som vi spiser i spiseskuret.  

Deltagerbetaling 75. kr. pr. person. Som indsættes på konto  

9815-4577690826. 

Tilmelding senest 20. maj 2020 til Jens Erik Jensen. På tlf. 51201544. 

eller e-mail jens-rita@skylinemail.dk  

________________________________________________________ 

 

Kør selv Tur: 

Til Dansk Motor & Maskinsamling  

Adresse. Kristiansmindevej 14. 8500 Grenå.  

Tirsdag d. 4. august 2019 kl. 10, Rundvisning med guide ca. 2 timer. 

efter Rundvisningen serveres 3 stk. smørebrød. 

Pris for Rundvisning og mad er 150 kr. pr. person som indsættes  

på konto 9815-4577690826. 

øl og vand 10 kr. 

Tilmelding senest d. 26. juli -2020 til Eloff Sørensen på tlf. 20947528 

eller e-mail annelise9500@gmail.com  

________________________________________________________ 
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Sommerturen går til Harzen 5 dage. I samarbejde med Nielles busser  

Afrejse. Søndag d. 21- juni 2020. 

 

Kl. 7.30 Hobro Busterminal.  
Morgen komplet i Hedensted og frokost i Neumünster. Ankomst til Goslar først 
på aftenen. Aftenbuffet med fri øl, vin og vand fra kl.19-21. 
Vi skal bo på H+ Hotel Goslar, Krugwiese 11 A, D-38640 Goslar. 
Tlf. +49 05321 782 0. www.ramada.de. 
Ramada Hotel Bären er et af Harzens bedste hoteller, beliggende i gåafstand til 
Goslars centrum. Alle værelser er med bad og toilet, radio og tv, de fleste med 
balkon eller terrasse. På hotellet findes elevator.  
 
Mandag den 22. juni 2020 
H+ Hotel morgenbuffet 
Goslar – Rammelsberg - heldagstur 
Goslar er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste for sin fortid som middelalderlig 
kejserstad og ikke mindst på grund af bjergværket, Rammelsberg, hvor man 
gennem næsten 1.000 år udvandt sølv og andre metaller. Vi starter dagen i 
Goslar centrum, hvor vi ser det gamle slot, Kaiserpfalz, torvet med Rådhuset og 
laugshuset Kaiserworth. Ved middagstid er der mulighed for at opleve det 
smukke figur- og klokkespil. Der bliver desuden mulighed for på egen hånd at 
studere de pragtfulde bindingsværkshuse.  
Over middag vil der være mulighed for at besøge Rammelsbergminen, hvor man 
kan køre med grubebanen ind i bjerget  
H+ Hotel, aftensbuffet med fri øl, vin og vand fra kl. 19-21. 

 
Tirsdag den 23. juni 2020 

H+ Hotel, morgenbuffet 

Panoramatur i Vestharzen - heldagstur 

Vi kører en flot tur i Vestharzen, hvor vi kommer forbi flere af de byer, der fik 

den såkaldte ”bjergfrihed”, hvor man måtte dyrke bjergene. Vi begynder turen 

gennem Okerdalen med ophold ved den berømte opdæmmede sø, Okerstausee. 

Herfra tager vi til bjergværksbyen, Altenau, hvor vi besøger en træskærer, og vi 

fortsætter til St. Andreasberg, der er den højst beliggende by i Harzen.  

.H+ Hotel, aftensbuffet med fri øl, vin og vand fra kl. 19-21. 

 

Onsdag den 24. juni 2020 
H+ Hotel, morgenbuffet 
Wernigerode - heldagstur 
Vi oplever en del af Tyskland, der stadig ser ud som før Murens fald. Vi kører ad 
små veje gennem Osterwieck, som er en tidligere grænseby, der kan dateres helt 
tilbage til år 1025. Vi fortsætter ad den idylliske Deutsche Alleenstrasse til ”den 
farverige by”, Wernigerode, der er kendt for sit gamle rådhus og de mange 
bindingsværkshuse  
H+ Hotel, aftensbuffet med fri øl, vin og vand fra kl. 19-21. 
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Torsdag den 25. juni 2020 
H+ Hotel, morgenbuffet 
Goslar afgang 
Otto Duborg indkøbspause 
Kl. 14.30 Rødekro frokostbuffet 
Kl. 18.00 Hobro, ankomst. 
Inkluderet i prisen.  

4 overnatninger i Goslar 

4 x morgenmad 

4 x aftensmad inkl. fri drikkevarer fra 19.00-21.00 

1 x morgenkomplet (udrejse) 

1 x frokost (udrejse)     

1 x frokostbuffet (hjemrejse) 

Dansk rejseleder 

Alle nævnte udflugter inkl. Togtur. 

Ikke inkluderet: Entreer (Rammelsberg ca. EUR 13,00 og Kabelhængebro ca. 

EUR 6,00) 

Personlige udgifter  

Drikkevarer 

 

Pris for turen med halvpension er. 3845 kr. pr. person ved minimum 

36 personer. 

Tillæg for eneværelse 450 kr. 

ENTRÉER: Rammelsberg ca. EUR 13,00.  Kabelhængebro ca. EUR 

6,00. betales i bussen 

Depositum 1000 kr. pr. person indbetales senest 1. marts 2020 på 

nedstående konto. 

Restbeløbet 2845 kr. indbetales senest d. 15. april 2020. 

Depositum og restbeløb indbetales på Konto 9815 – 4586644179.   

________________________________________________________ 

Metal Himmerlands Seniorklubbens Generalforsamling afholdes.      

d. 13-10-2020. 

Medborgerhuset Skibsgade 26, 9500 Hobro. 

Der startes med spisning kl. 12.00. 

Tilmelding til spisning senest d. 6-10-2020 til Erik Jensen på Tlf. 

26251676 eller e-mail erik@sapper.dk 

Generalforsamlingen starter kl.12.45. 
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Julefrokosten 2020 afholdes torsdag d. 10-12-2020. Kl. 12.  

pris pr. deltager 200 Kr. som indbetales på seniorklubbens konto 

9815-4577690826 senest d. 2-12-2020. Mærket julefrokost. 

julefrokosten i Medborgerhuset Skibsgade 26, 9500 Hobro. 

 

________________________________________________________ 

 

Kontingent for 2020. 150 kr. indbetales, på seniorklubbens konto, i 

Spar Nord 9815- 4577690826. senest 1-2-2020. mærket kontingent 

________________________________________________________ 

 

 Betaling for Kør selv ture og arrangementer med deltagerbetaling, 

sker til seniorklubbens konto 9815 – 4577690826 i det tidsrum som 

fremgår af programmet. 

Husk at skrive turens navn på indbetalingen. 

 

                                      

 

Som medlem af Metal Seniorer er du medlem af Faglige 

Seniorer, Dansk Metal betaler kontingentet for dig, du kan 

deltage i Faglige Seniorers arrangementer. 

 


