
Kære Alle 

Så er vi tæt på Julen og lige efter har vi 

Nytår. 

Vi er kommet gennem Corona, selvom 

vi fortsat skal passe på, spritte af og 

være forsigtig. Smittetallet er desværre 

igen stigende, men da vi er vaccinerede, 

vil det sikkert ikke ramme os så hårdt. Vi 

kan se, at der igen kommer flere til 

vores arrangementer igen, selvom vi har 

måttet aflyse et enkelt og gennemføre 

med et lille deltagerantal. Vi håber at vi 

kommer tilbage til normale tilstande 

igen. 

På vores sidste bestyrelsesmøde udarbejdede vi en plan for det 1. halvår af 2023, og selvom det ikke er alle, 

aftaler der er på plads, vil jeg alligevel orientere jer om vores planer. 

I januar/februar har vi planlagt en tur til Tirstrup lufthavn. Vi vil gerne se og høre om den udvidelse 

lufthavnen er i gang med og lidt om fremtiden. Derudover har vi fået tidligere borgmester i Syddjurs, Vilfred 

Friborg Hansen, til at fortælle om lufthavnens tilblivelse og konsekvenserne for området. Den endelige dato 

får I når lufthavnens ombygningsplaner er på færdige. 

Den 29. marts har vi Årsmøde i Birkehuset i Tirstrup. Vi vil begynde årsmødet tidligere end vi plejer idet 

formanden for Faglige Seniorer i vores område, Anne Grethe Søndergaard, vil komme og fortælle lidt om 

arbejdet og samtidig udlevere den nye seniorhåndbog for 2023. Så håber vi at den ny konstituerede 

kredsformand, Niels Kristian Bech Jensen, kan komme og fortælle lidt om årets arbejde i forhold til vores to 

kommuner endelig vil vi selv fortælle om året arbejde – inden vi spiser og hygger os. 

Den 20. april har vi planlagt en tur til Regan Vest – den hemmelige bunker i Rold Skov. Vi vil køre i bus 

derop. Først skal vi besøge Tingbæk kalkmine og få en guidet rundvisning og derefter fordybe os i det 

koldkrigsmuseum, som er optakten til besøget i Regan Vest. Derefter kører vi til Top Karens hus ved Rebild 

og får frokost. Med bussen kører vi til Regan Vest og får en guidet rundvisning i bunkersområdet. 

Bunkersområdet blev bygget for at ’køre Danmark’ videre, hvis der kom til en atomkrig. Anlægget kunne 

huse 350 mennesker inkl. kongehus, regering og de centrale embedsmænd. Turen bliver ikke helt billig. 

Entre til Regan Vest er 260,- kr. pr. person, og med tilskud fra klubben vil vi stadig skulle betale 8 – 900 kr. 

pr. person for turen. Inden besøget vil vi lave en orienteringseftermiddag, så vi er bedre forberedt til at 

besøge området. Vi har reserveret rundvisning for 40 mennesker. 

I maj har vi ikke nogen planer i øjeblikket, men det skal vi nok få ændret.  

Den. 9. juni arbejder vi med en opfølgning til vores sangeftermiddag i Grenaa d. 16. 

november. Vi planlægger en rundvisning i domkirken. Frokost i Skolegade eller i 

nærheden og efterfølgende kan man besøge DOOK1, hvor der er maratonsang fra 

Højskolesangbogen. Sang hele dagen hvor man kan komme og gå som man ønsker. Vi 

kunne tage letbanen derind og slippe for parkeringsplads. 

Hele bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Pas godt på 

hinanden og jer selv.  Vi håber vi ses i begyndelsen af det nye år. 

Mange julehilsner 

Knud Erik 


