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Velkommen til  
Ældre Sagens nye program

Inden jeg går over til en præsentation af programmet, vil jeg gerne rette en stor 
tak til alle, der har deltaget i sidste års arrangementer. Det er en fornøjelse at 
forberede det kommende års program. Det er altid forbundet med spænding, 
og vi håber, der vil blive samme store tilslutning til vore arrangementer 
dette år. Uden jeres opbakning vil det ikke være muligt at tilrettelægge nye 
arrangementer. Jeg håber, I vil tage godt imod vores nye program for 2019-20.

Der skal også lyde en tak til de mange frivillige, der har valgt at udføre 
et stort praktisk og socialt arbejde. Det er fantastisk, at vi stadig har landet 
højeste frivillighedsprocent.

Det nye program indeholder en god blanding af foredrag, endagsture 
og en længere tur til Berlin. Noget nyt er et møde med politikere fra 
Haderslev Kommune. Et af de store arrangementer, vi ser meget frem til, er 
afstemningsfesten den 10. februar. Det er utrolig dejligt, når mange foreninger 
i området beslutter sig for at arbejde sammen. Samarbejdet foregår mellem 
Ældre Sagen, Pensionistforeningen, Lokalhistorisk Forening, Menighedsrådet, 
Museumsforeningen og Gram Slot. Vi håber, at mange vil deltage i fejringen af 
den store begivenhed, der jo senere førte til genforeningen den 15. juni 1920. 
Vi ønsker ikke at ændre på tidspunktet for festen, selv om vi er klar over, at den 
falder i skolernes vinterferie.

Når man tilrettelægger et program for det kommende år, er det altid det 
muliges kunst, der gælder. Der skal tages hensyn til mange ting ikke mindst 
økonomi og mulige instruktører. Vi fik nogle gode forslag til kommende 
aktiviteter efter årsmødet. De er ikke glemt, men det er ikke lykkedes os endnu 
at finde instruktører. 

Husk at finde start og sluttidspunkt for de faste arrangementer under denne 
rubrik sidst i programmet.

Kom med på vores E-mail liste og få de nyeste oplysninger og remindere. 
Det gør du ved at sende en mail til Aase Bøgelund på hendes mail: aaseb@
grambynet.dk Læs vores program og husk at reservere datoerne for det; I kan 
tænke jer at deltage i. Vi glæder os til at se jer.

På gensyn

Steen Jensen

GRAM
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Ældrepolitisk midtvejsstatus kl. 19.00 i Frøs Arena, Vojens
Haderslev Kommunes udmelding om besparelser på 60 mio. kr. giver an-
ledning til rigtig mange bekymringer i Ældre Sagens lokalbestyrelser. For 
store besparelser på det kommunale budget kan formentlig ikke undgå at 
påvirke værdigheden i ældreplejen. Et budget der i forvejen er lavere end i 
sammenlignelige kommuner. 
Det vil vi gerne høre politikkernes svar på og derfor inviterer Ældre Sagen 
til Borgermøde, hvor vi håber at få indblik på de besparelser, som Byrådet 
forventes at fremsætte i forbindelse med budgetarbejdet for 2020 og ef- 
terfølgende år.
Der er indlagt pause i Borgermødet, hvor Ældre Sagen er vært ved kaffe/
the og kage.
Kontaktperson: Inga Jensen, 50 95 46 74 – mail: ingaogoluf@hotmail.com
Der er gratis adgang til Borgermødet. Ingen tilmelding, mød bare op.

Mød os på standen i Fritidscentret i Gram.

Stafet for livet i Haderslev
Se nærmere i Det Sker.

Endagstur til det Sydfynske
Kl.   9.15: Afgang fra Gram Busstation
Kl. 11.00: Ankomst til Hotel Christiansminde i Svendborg, som er beliggen-
de midt i den smukke sydfynske natur, helt ned til Svendborg Sund. 
Her nydes en lækker frokostplatte - efter køkkenchefens valg- 1 x varm 
og 3 x kolde retter og kaffe ad libitum i Panorama Restauranten på Hotel 
Christiansminde. 
Kl. 12.45-13.25: Afgang med Veteranfærgen M/S Helge fra hotellets både-
bro. På turen vil M/S Helge lægge til i Troense og Grasten. Gruppen står af 
ved bådebroen ved Valdemars Slot.
Kl. 13.30-14.00: Gruppen besøger på egen hånd Valdemars Slot, Jagt- og 
Trofæmuseet og den flotte park. 
Kl. 14.15-16.00: Tur rundt på Tåsinge og i Svendborg med lokalguide i vores 
bus. Guiden vil vise og introducerer os til områdets historier 
Kl. 16.15: Køres hjemad.
Pris inkl. bustur, frokost, kaffe og  
sejlads med Veteranfærgen M/S Helge kr. 550,-
Drikkevarer (afregnes kontant) og entreer er ikke inkluderet i prisen 

Onsdag den 28.

Søndag den 1. 

Lørdag den 7. –
søndag den 8.

Tirsdag den 10.

August

September
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November

Tilmelding til Ann Andersen, tlf. 30 28 40 26 hurtigst muligt og 
senest den 1. september. 
Ved tilmelding skal beløbet indsættes på Frøs konto 9741 – 0001926616.
HUSK dit navn i teksten. Hvis du ikke har netbank, kan beløbet gives til 
Lajla, som herefter indbetaler det på kontoen.
Turhjælper Ann Andersen.

Seniorkoncert med Slesvigske Musikkorps kl. 14.00 
Sted: Haderslev Idræts Center, Stadionvej 5, Haderslev.
Se nærmere i Det Sker.

Foredrag om Arv og testamente i Gram Fritidscenter kl. 14.15 – 16.15
Vi får besøg af Gitte Clausen som er jurist hos Ældre Sagen.  
Eftermiddagens indlæg indeholder bl.a. følgende emner:
Hvem ordner hvad ved dødsfald (herunder spærring af konti)
De forskellige former for behandling af et dødsbo
Slægtens arveret
Boafgift og tillægsafgift
Hvordan fordeles arven
Testamenter/behandlingstestamente
Fuldmagter
Der serveres kaffe m.m. pris kr. 35,-
Tilmelding til Lajla Andersen, tlf. 40 45 22 80 eller 74 82 22 08, 
senest den 2. oktober

Influenzavaccination
Sted: Gram Fritidscenter kl. 9.30 – 10.30
Ældre Sagen er vært ved en kop kaffe.
Kontaktperson Karen Barsballe, tlf. 60 68 05 19.

Julearrangement på Gram Slotskro kl. 12.30
Traditionel julefrokost med julemad, julehygge, fællessang og underhold-
ning. Glæd jer. Er der brug for én at følges med eller hjælp til transport, så 
sig det ved tilmeldingen.
Pris kr. 250,- for julebuffet med to genstande samt kaffe og småkager.
Tilmelding til Ann Andersen, tlf. 30 28 40 26 senest den 21. november.

Onsdag den 11.

Torsdag den 10.

Onsdag den 6.

Torsdag den 28.

Oktober
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En vandretur på 1300 kilometer  
– en anderledes overgang til pensionisttilværelsen.
Foredrag med Lars Olesen i Gram Fritidscenter kl. 15.00 – 17.00.
Lars Har været soldat og socialrådgiver i Forsvaret i over 40 år. I forbindelse 
hermed var han udsendt til verdens brændpunkter 13 gange, blandt andet 
til borgerkrigen på Balkan og krigen i Afghanistan.
Efter et krævende arbejdsliv startede Lars pensionisttilværelsen med en 
vandretur på 1300 kilometer fra Danmark til Tirol i Østrig.
Kom og hør et foredrag om et spændende arbejdsliv blandt soldater i 
verdens brændpunkter og en lang vandretur, både for fødderne og sindet.
Der serveres kaffe m. m. pris kr. 50,-
Tilmelding til:  Aase Bøgelund, tlf. 21 45 4163 senest den 8. januar.

Afstemningsfest i Den Holstenske Lade kl. 17.00
Den 10. februar 1920 stemte Sønderjylland sig hjem til Danmark.
Vi har i Gram valgt at festligholde 100 års dagen for det med stort Sønder-
jysk kaffebord, musik, fællessang og kor under ledelse af organisten Lasse, 
Gram kirke samt 3 talere: Laura Brodersen, den unge. Bertel Haarder, den 
garvede og Svend Erik Ravn, den lokale. 
Laden vil være pyntet med granguirlander m.m. 
I “kostalden” vil der være udstilling af afstemningsresultater, breve, billeder, 
postkort samt afstemningskasser m.m. 
Dagen er arrangeret i et samarbejde med forskellige foreninger, Slottet samt 
enkelt personer.
Det endelig program samt tilmeldingen kommer i løbet af efteråret.
Sæt allerede nu X i kalenderen, så vi alle kan være med til at fejre den 
historiske dag.

Onsdag den 15.

Mandag den 10.

Januar 2020

Februar
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Onsdag den 26. Heldagstur til Klægager og Tønder
Kl. 9.30 Afgang fra Gram Rutebilstation.
Ved Ballum mødes vi med Kristian Lorenzen, som ejer Klægager. Han kører 
med i bussen og guider os igennem noget af marsken. Herefter kører vi til 
Digegrevegården, Klægager, hvor vi får en dejlig frokost. Efter frokost og 
rundvisning på gården fortsætter turen gennem Ballum, Hjerpsted, Højer 
og til Vidåslusen. Vi slår lige et lille smut over grænsen for at få kaffe på 
Zollhaus i Siltoft. Bussen kører os videre til Tønder Museum med bl.a. Weg- 
nersamlingen og de fine kniplinger. Efter dette besøg går turen hjemad.
Kl. 18.00 forventes bussen at være retur i Gram. 
Prisen for turen er kr. 495,- excl. drikkevarer. Husk pas og blåt sygesikrings-
bevis. Beløbet indsættes på Frøs konto 9741 – 0001926616. Husk navn i 
teksten. Hvis du ikke har netbank, kan beløbet gives til Lajla, som herefter 
indbetaler det på kontoen. 
Tilmelding til Steen Jensen på 20 53 57 78 (helst på SMS) 
eller på mail fm.gram.511@aeldresagen.dk.
Turhjælper Steen Jensen. Tilmelding senest den 20. februar.
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Tirsdag den 10. 

Tirsdag den 21.

Mandag den 11. 
– torsdag den 14.

Årsmøde i Gram Fritidscenter
Dagsorden jf. vedtægterne. Evt. forslag skal være formanden i hænde se-
nest den 25. februar.
Årsmødet begynder kl. 13.00
Vi spiser sammen kl. 12.00 og i år kan I vælge mellem to retter:

1. Gule ærter med tilbehør
2. Kalvesteg med tilbehør 

Prisen er kr. 110,- for en af retterne, plus kaffe, eksklusiv drikkevarer.
Husk ved tilmelding af fortælle, hvilken ret du/I gerne vil have.
Tilmelding til Meta Rosendahl Simonsen, 
tlf. 24 20 88 82, senest den 25. februar.

Gåture med fortælling
Vi mødes i haven ved Baron Wedels hus, Slotsvej 9, kl. 15.00.
Igen i år vil medlemmer af Lokalhistorisk Arkiv fortælle om stort og småt 
på de valgte ruter i byen. Måske nye ruter, måske gentagelser? Turene er 
af varierende længde og kan afpasses efter lyst og gåmuligheder. Slutter 
senest kl. 17.00 ved udgangspunktet. Ingen tilmelding, mød bare op.
Kontaktperson: Aase Bøgelund, tlf. 21 45 41 63.

Berlin, 4 dage med afrejse den 11. maj 2020 
Vi bor på det 4-stjernede Mark Apart Hotel, Lietzenburger Strasse 82-84, 
en side gade til Kurfürstendamm. Værelser med bad/toilet m.m. Morgen-
maden spises på hotellet. Aftensmaden spises på søsterhotellet Berlin 
Mark Hotel, Meinekestrasse 18-19.

Maj

Marts

April
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 1. dag: Afgang fra Gram Rutebilstation hvor der køres gennem Tyskland 
med passende pauser forbi Gudow den gamle zonegrænse og videre mod 
Berlin. Efter indkvartering venter der os en god middag.

Udflugter: Byrundtur, hvor vi ser de store seværdigheder i Berlin. 
Treptower Park med mindesmærket for de russiske soldater, der faldt i Ber-
lin under 2. Verdenskrig, besøges. Vi skal også se det farverige monument, 
Eastside Galleri, der er udsmykket af 118 forskellige kunstnere. 
Der gøres holdt ved Gedächtnis Kirche, Brandenburger Tor og Alexander-
platz.
En smuk sejltur gennem Berlin fra slotsbroen ved Charlottenborg. Vi sej-
ler gennem Hansaviertel, Tiergarten forbi Bellevueslottet og Museumsøen, 
Domkirken og Nicolaiviertel, gennem byens ældste sluse inden vi kommer 
til Märkischer Ufer. 

4. dag: Efter morgenmaden kører vi mod Gram.  
Forventet hjemkomst kl. 18.30

Afgang fra rutebilstationen i Gram mandag den 11.05 kl. 7.00
Forventet hjemkomst torsdag ca. kl.18.30 
Husk pas og Euro samt det blå sygesikringskort

Pris pr. person ved 40 deltagere kr. 3.040,- 
Tillæg for eneværelse kr. 450,-

Inkl. i prisen: Kaffe med et rundstykke 1. dag. Al kørsel, også udflugter, ho-
telophold på dobbeltværelser med bad/toilet og halvpension begyndende 
med aftensmad 1. dag og sluttende med morgenmad sidste dag, entréer, 
sejltur, gebyr til rejsegarantifond, rejselederassistance, moms, vejskatter & 
afgifter samt individuel fakturering.

Ikke inkl. i prisen: Frokoster og drikkevarer. 

Tilmelding til Ann T. Andersen, mobil 30 28 40 26  
så hurtigt som muligt dog senest 15. januar 2020

Turhjælper Ann T. Andersen

Teknisk rejsearrangør Frørup Rejser – garantifond nr. 1780.
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Det er muligt at tilmelde sig lokalt ”Nyhedsbrev” ved at gå ind på  
https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/gram
Her kan vores hjemmeside også ses.

Lokale nyhedsbreve sendes til den mailadresse, som er registreret på medlemskabet. Hvis man 
ved indmeldelse i Ældre Sagen har opgivet en anden mailadresse, end den man ønsker at mod-
tage nyhedsbreve (og anden mail-kommunikation fra Ældre Sagen) på – eller hvis man får ny 
mailadresse – kan mailadressen ændres via dette link: 
https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/find-og-kontakt-os/kontakt-os/medlemsservice/
ret-dine-oplysninger/mailadresse

Hvis det ikke vil lykkes så ring på tlf. 33 96 86 86.

Bindende tilmelding til rejser/arrangementer er efter ”først til mølle” princippet.

Info

Formand 
Steen Jensen 20 53 57 78 fm.gram.511@aeldresagen.dk
Næstformand 
Steen Erlandsen 20 25 14 37 stelierlandsen@gmail.com
Kasserer 
Lajla Andersen 40 45 22 80 laka@grambynet.dk
Sekretær 
Aase Bøgelund 74 82 05 75 aaseb@grambynet.dk
Bestyrelsesmedlem 
Ann Andersen 30 28 40 26 annogfinn@gmail.com
Bestyrelsesmedlem 
Dagny Gram Hansen 61 74 01 06 jdgramhansen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem 
Kirsten Petersen 74 82 28 44 kkalfpetersen@mail.dk
Suppleant 
Meta Rosendahl Simonsen 24 20 88 82 rosi1@outlook.dk
Suppleant - Ældrepolitik 
Ejnar Gammelgaard 74 82 12 86 ruthogejnar@grambynet.dk

Webmaster 
Bjarne Rasmussen 74 82 22 88 br@grambynet.dk 

Lokalbestyrelsen i Gram
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Faste arrangementer
Badminton I Gram Fritidscenter, mandage kl. 09.30.
 Start den 23.09.2019. Slutter den 30.03.2020.
 Kontaktperson: Hans Jacobsen, tlf. 24 60 21 54.

Besøgsven Har du lyst til at få besøg af en frivillig til en hyggelig snak?
 Da kan en besøgsven være med til at skabe et lyspunkt i hverdagen.
 Kontaktperson: Karen Damgaard, tlf. 74 82 20 73/29 80 20 73.

Bisidderordning  Hvis der er behov for støtte ved samtale med myndigheder eller sund-
hedspersonale. Vi har naturligvis tavshedspligt.

 Kontaktperson: Margit Skøtt, tlf. 74 82 19 48.

Bowls I Gram Fritidscenter mandage kl. 10.40
 og torsdage kl. 10.00
 Start den 30.09.2019. Slutter den 30.03.2020.
 Kontaktperson: Aase Bøgelund, tlf. 21 45 41 63
 Og Egon Lolk tlf. 52 38 56 93.

Bridge I Gram Fritidscenter tirsdag formiddag kl. 9.15.
 Start den 24.09.2019. Slutter den 31.03.2020.
 Kontaktperson: Ann Andersen, tlf. 30 28 40 26, annogfinn@gmail.com.

Demenscafé Demens Cafe i Gram. Sted: Engparken.
 Haderslev Kommune – Ældre Sagen – Røde Kors.
  Sidste torsdag i hver måned fra kl. 9.30 – 11.30.
 Tilbud om pårørendestøtte og aktivering af demente der bor i eget hjem.
 Kaffe og boller kr. 20,-
 Kontaktperson: Hjørdis Hansen, tlf.  26 21 99 09.

Gåture  Vi mødes hver onsdag kl. 13.00 i Gram Fritidscenter og  
går en rask tur på en times tid.

 Kontaktperson: Ove Bugge, tlf. 24 62 87 49.

Hjælpende hænder  Mangler du hjælp til små reparationer, til at hænge et billede op, til at 
skifte en pære eller til andet praktisk gøremål.

 Kontaktperson: Ejnar Gammelgaard, tlf. 74 82 12 86/20 13 29 50.
 
IT-café I Gram Fritidscenter hver anden onsdag (ulige uger) kl. 9.30 – 11.30.
 Start den 11.09.2019. Slutter den 25.03.2020.
 Der vil være frivillige hjælpere til stede.  
 Medbring gerne egen PC eller IPad.
 Kontaktperson: Lajla Andersen, tlf. 74 82 22 08/40 45 22 80.

Kronikermotion Haderslev Kommune – Ældre Sagen.
 Mandage kl. 15.15 – 16.15 på Engparken.
 Tilbud til kronikere, der ikke kan deltage på et almindeligt motionshold.
 Koordinator: Didde Scherrebeck, Sundhed og Forebyggelse, 
 Haderslev  Kommune. Tlf. 74 34 03 15/51 14 35 20.



[August 2019 - juli 2020]     11

Læsekreds  I Gram Fritidscenter.
  Vi mødes en gang om måneden og snakker om månedens bog.  

Alle deltagere kan foreslå bogtitler, som biblioteket er venlige at bestille 
hjem til os i rette antal. Der er i øjeblikket ikke plads til flere på holdet.

 Kontaktperson: Karen Nielsen, tlf. 61 67 57 30, moegelballe@bbsyd.dk.

Mad som mænd  På Gram Skole tirsdage kl. 18.00.  
godt kan lide Start den 22.10.2019. Slutter den 26.11.2019.
 Det populære kursus i madlavning for mænd.
 Tilmelding til Hans Jacobsen, tlf. 24 60 21 54.

Malerhold I Gram Fritidscenter mandage kl. 14.00 – 17.00. 
 Start den 05.08.2019. Slutter den 13.04.2020.
  Vi hjælper og inspirerer hinanden. Nye deltagere er meget velkomne, 

medbring selv materiale.  
Vi hygger os i pausen med kaffe og boller til kr. 20,- 

 Kontaktperson Lissi Bach, tlf. 75 58 82 88.

Petanque På Gram Stadion, tirsdage kl. 9.30.
 Slutter den 24.09.2019 – starter igen 28.04.2020.
 Kontaktperson: Kirsten Petersen, 74 82 28 44.

Seniorgymnastik I Gram Fritidscenter hver onsdag kl. 14.00 – 15.00.
 Start den 01.04.2020. Slutter den 26.08.2020.
  Bevæg dig for Livet Gymnastik til god musik, hvor kroppens led  

og muskler bevæges og styrkes. Der kan arbejdes i eget tempo,  
så alle kan være med.

 Tilmelding Gerda Feddern, tlf. 26 31 33 06

Skoleven  Har du lyst til at give en hånd med på Gram Skole og  
dermed hjælpe en ny generation godt på vej?

  Du kan enten være tilknyttet en bestemt lærer/klasse eller  
indgå på projektbasis ved forskellige aktiviteter.

 Kontaktperson: Dagny Gram Hansen, tlf. 61 74 01 06

Strikkeklubben I Gram Fritidscenter onsdage (lige uger) kl. 19.00 – 21.30.
 Start den 18.09.2019. Slutter den 29.04.2020.
  Vi er en gruppe, der deler glæden ved håndarbejde.  

Vi vægter det sociale samvær, at inspirere og hjælpe hinanden.
 Kontaktperson: Inga Toft Madsen, tlf. 31 17 26 37, ITM@bbsyd.dk.

Telefonstjerne Ældre kan få et tryghedsopkald om morgenen.
 Kontaktperson: Hedvig Roost, tlf. 74 82 10 92/22 67 92 85.

Ældremotion På plejehjemmet, torsdage kl. 13.30.
 Start den 08.08.2019. Slutter den 14.05.2020.
 Kontaktperson: Inge Marie Følster, tlf. 21 76 95 58 eller
 Inger Margrethe Andreasen, tlf. 40 89 57 60.
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Ved Gram å
Foto: Aase Bøgelund


