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JANUAR - JUNI 

2020

Grindsted Lokalafdeling

Formand            Næstformand 
Troels Gydum  40194635     Annie Ladegaard  61720042 
Kasserer            Sekretær         
Finn Lunde   75320296     Ella Thomsen   31209831 
Sociale aktiviteter        Motionsaktiviteter    
Annie Ladegaard 61720042     Jenny Kjærsgaard  30332528 
Arrangementer         Medlemsaktiviteter   
Peter K. Hansen 21674236     Kjeld A. Knudsen  23374283 
IT og teknologi          Ældrepolitik   
Jan Landstrøm  53691044     Lone Bjørn    20150780 
             Suppleant 
       Ingrid Christensen  23295067 

BESTYRELSEN

LOKALAFDELINGENS ÅRSMØDE 2020 

           Afholdes på Ungdomsgården: 
                                   Østergade 16, Grindsted 
 

           Onsdag, den 4. marts kl. 16.30  
           Dagsorden i følge vedtægterne. 
 

           Der er officielt indkaldt til årsmødet i 
           "Det Sker" / Medlemsbrevet. 
 

Hvis man ønsker at deltage i den efterfølgende spisning, bedes man til-
melde sig til: 
 

          Annie Ladegaard på 61720042 / ladegaard@turbopost.dk 
eller  Troels Gydum på 40194635 / Troels@Gydum.dk 
 

Senest fredag, den 28. februar 



          
         Sted :  Mødestedet, Nygade 29. 
         Tid:   Hver gang fra 14.00 - 16.00 
         Pris:    Underholdning, kaffe og brød: 30 kr. 
 
         Tilmelding ikke nødvendig 
         Kontakt: Annie Ladegaard - 61 72 00 42 

 

5. januar:  "En hel anden verden" 
      Erhardt Fisker fortæller om en rejse til Peru og Bolivia,   
      hvor vi møder en hel anden verden end den vi her i Dan- 
      mark oplever til daglig. Der vil være tilbageblik over histo- 
      rien i Peru, lidt om Inkaindianerne samt livet på de kun-  
      stige øer i Titicacasøen - men også om livet i dag. . 
 

2. februar:  "Fra Fiskerdreng over politik til aktiv pensio-  
      nist"  
      Laurits Tørnæs fortæller om, hvorledes to trafikuheld og to 
      dødsfald fik ham til at leve efter mottoet: "Hvis der lukkes  
      en dør for dig, får du mulighed for at lukke en ny op". 
 

1. marts :  Brande Amatør Orkester 
      Dirigent: Jan Glud Østergaard 
      Solister: Jeanette Hollænder Larsen, Børge Toft og 
                   Sebastian Glud Østergaard. 
      Brande Amatør Orkester er et stort orkester med næsten  
      40 musikere, der fejrer 40 års jubilæum i år. 

SØNDAGSTRÆF

          
       Sted: Mødestedet, Nygade 29. 
       Tidspunkt: fra 18.00 – 20.00    Pris 60 kr. 
 

       Torsdag, den 6. feb.  2020 
       Tilmelding starter den 6. januar kl. 10.00 
       Torsdag, den 5. mar. 2020 
       Tilmelding starter den 10. februar kl. 10.00 
 

Hold også  øje med annonceringen  i "Det Sker" 
og vores "HUSKE-annonce"  i Ugeavisen/Grindsted. 
 

Kontakt: Ingrid Christensen: 23 29 50 67 

SUPPEAFTENER
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Besøgsven hos 
demensramte 
       Besøget tilby -
       des familier,  
       hvor den ene 
       part er dement 
       - eller til enlige 
       demente 
 
   Kontakt: 
    Grethe Christensen 
   75321831 
   51267804 

Telefonstjernen 
    Vil du gerne have en  
    tryg start på dagen ? 
 
    Så kan du få stor glæ-
    de af et tryghedsop- 
    kald. 
Du bliver ringet op hver morgen 
af en vore frivillige. 
 
  Kontakt: 
   Grethe Christensen 
  75321831 
  51267804 

Indkøbshjælp 
          Har du brug for  
      hjælp, når du skal 
      ud at handle… ? 
 
      Vore frivillige ind-
købsvenner tilbyder ledsagelse  
og kørelejlighed. 
Indkøbene gælder til en dagligva-
rebutik en gang om ugen eller ef-
ter aftale. 
Brugeren skal være med på ind-
køb. 
Indkøbshjælpen er gratis - og du 
behøver ikke at være medlem af 
Ældre Sagen. 
   Kontakt: 
    Susanne Q. Poulsen 
   29880925 

Kunne du tænke dig at være 
FRIVILLIG ? 

 
    Kontakt: 
       Annie Ladegaard 
        61720042 

 Bedstemød®estedet  Søger du et inspirerende samvær   

             med jævnaldrende, der nyder at   

             bruge hænderne til at fremstille    

             strikkede, syede  eller hæklede  ting  

             til hjem og familie, så er Bedstemød- 

             restedet lige noget for dig. 

             Onsdage i lige uger fra  9.30- 11.30 
                Kontakt  
                Else Jensen - 75321390 

 

 
Grindsted lokalbestyrelse 

 
 

Bedstemød®estedet 2019 
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AKTIVITETER & TILBUD TIL ALLE ÆLDRE  - ÅRET RUNDT
           
              
 
          arrangerer i fællesskab ture til: 
 

Sønderborg Sommer Revy Show   1-dags-tur, den 17. juni 
Yderligere informationer og tilmelding senest den 1. februar til: 
Ella Thomsen:     31 20 98 31  ella.thomsen177@gmail.com  
eller: 

Karen Gundtoft:  25 13 35 50  karengundtoft@gmail.com 

 
Cirkusrevyen og Nordsjælland   2-dages-tur, den 1.-2. jul 
Yderligere informationer og tilmelding senest den 1. februar til: 
Kjeld Knudsen:    23 37 42 83 kjeld@knudsen.mail.dk 
eller: 

Karen Gundtoft:   25 13 35 50 karengundtoft@gmail.com 

 
VORE ØVRIGE TURE & UDFLUGTER: 

  
 
         6-dages-tur til PRAG  -  11. til 16. maj 
         Yderligere information/tilmelding til: 
         Ella Thomsen - senest den 16. marts på: 
         31209831 / ella.thomsen177@gmail.com 
 
 

         1-dags-udflugt til Sprogø  - den 4. juni 
         Yderligere informationer/tilmelding til: 
         Lone Bjørn - senest den 21. maj på:  
         20150780 / loneogpreben@hotmail.com 
 

         3-dages-tur til Thy og Mors -  
         den 10. til 12. august 
         Yderligere information/tilmelding til: 
         Annie Ladegaard - senest den 10. juni på: 
         61720042 / ladegaard@turbopost.dk 
 

         1-dags-udflugt til Sild - den 31. august 
         Yderligere information/tilmelding til: 
         Ingrid Christensen - senest den 14. august på: 
         23295067 / ingridlschristensen@godmail.dk 

TURE OG UDFLUGTER
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Den hjælpende hånd 
         Har du en lille  
      praktisk opgave, 
      du ikke selv kan 
      klare… 
      Så hør om vi   
      kan hjælpe dig. 
 

    Kontakt: 
    Annie Ladegaard 
    61720042 

      Bisidder 
          Du kan få en bisid- 
      der med til vigtige  
      samtaler. 
 
 
 Det kan være svært at holde 
 styr på alle de detaljer, der har 
 betydning for vores hverdag 
 
    Kontakt: 
    Ella Thomsen 
    31209831 

Besøgs- & motionsven 
       
      Hvis du har brug 
      for én til at støtte 
      dig i at "komme 
      lidt ud" - eller  
      bare spadsere  
      en tur, så kontakt 
      os... 
      Du kan få besøg 
      af  en motionsven 
      hjemme i din  
      stue. 
Du kan også få besøg i hjemmet, 
hvis du bare har behov for en hyg-
gesnak. 
"Besøgs- og motionsven" er gratis 
og du behøver ikke være medlem 
af Ældre Sagen. 
 
      Kontakt: 
     Karen Johannesen 
     23217328 

Motion på Mødestedet 
 
 
 
 
 
 
 
Ældre Sagens stolemotion: 
Mandag fra 900 - 1000 
Gymnastikken foregår både stå-
ende og siddende på stole. He-
le kroppen arbejdes igennem. 
 
Ældre Sagens holdmotion: 
Tirsdag fra 1300 - 1400 
Kom og motioner dig til en lette-
re hverdag. Kroppen trænes 
godt igennem mht. smidighed 
og muskelstyrke 
 
Ældre Sagens Fitnesshold: 
Onsdag fra 930 - 1100 
Der er instruktør på i dette tids-
rum, som hjælper dig i gang. 
Brug af fitnessmaskiner: 5 kr./
dag 
    Kontakt: 
    Hanne Landstrøm 
    30643315 

mailto:ellathomsen177@gmail.com
mailto:karengundtoft@gmail.com
mailto:karengundtoft@gmail.com
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CYKELTUR

              Turen starter ved Magion. 
              Vi cykler ca. 25 km. 
              Alle kan være med 
              Husk vandflaske. 
              Tilmelding ikke nødvendig. 
 

Torsdag, den 18. juni 2020 - kl. 11.00 
Vores traditionelle tur med madpakke (med hjemmefra) - "ud i det 

blå"… 

Ældre Sagen giver kaffe og kage. 

TEATER- & OPERATURE

        Vi arrangerer hvert år teater-/operature. Hvis du  
        allerede er på vores mailliste, får du automatisk   
        programmet. 
        Hvis du ønsker at få programmet tilsendt, kan du  
        sende din e-mailadresse til Finn Lunde på: 
        finnlunde@mvb.net ... 
        så får du det, så snart det udkommer... 
         

        Kontakt: Finn Lunde - 75 32 02 96 

"DANMARK SPISER SAMMEN"

      Vi håber på at se jer til en rigtig hyggelig aften - som  
      sædvanlig - måske endda med nye venner eller be-
kend     endte, der fortjener en hyggelig tur "i byen"... 
 

      Uge 17 / 22. april - kl. 18.00 på Mødestedet 
  
      Hold øje med "tilmeldingsstart og sidste frist" i "Det 
      Sker"... 
      og vores "HUSKE-annonce" i UgeavisenGrindsted 
 Eller besøg vores hjemmeside: www.aeldresagen.dk/grindsted  

FORÅRSFEST

   DEN 3. APRIL 2020 - i MAGION 
   Skriv det i kalenderen - allerede nu… 
   Menu, program og pris oplyses senere. 
   Følg med på vores hjemmeside: 
   www.aeldresagen.dk/grindsted, 
   annoncering i ugepressen...  
   samt "Det sker"... 

 

 

 

HUSK i NÆSTE MÅNED... 

  HOLD 
GODT ØJE MED 

DENNE ANNONCE.... 
DEN SIDSTE UGE I 

MÅNEDEN 
I 
 

Grindsted Lokalafdeling 

SYDAFRIKA          

Der afholdes informationsmøde om denne rejse: 
ONSDAG, den 15. april kl. 19.00 
på Mødestedet i Grindsted. 
Tilmelding ikke nødvendig. 
Yderligere information kan fås hos: 
Kjeld A Knudsen: 23374283 / kjeldknudsen@mail.dk

KULTURREJSEN 2021

SENIOR-BIOGRAF

9. januar:  "Downton Abbey"   
6. februar: "Mine aftner i Paradis"  
5. marts:  "Gloria Bell"   
2. april   "Baronessen fra benzintanken"  
Forestillingerne starter kl. 15.00 
Dørene åbnes kl. 14.00 
Billetpris: 70 kr. inkl. kaffe og kage 4 

TEMADAG SAMMEN MED BILLUND KOMMUNE

            Det kontantløse samfund 
              MobilePay og andre digitale betalingsfor- 
         mer... 
         Kom og få inspiration til og om ”fremtiden”. 
         Willi Nielsen fra IT-gruppen hos Ældre Sagen i 
         Bov vil give et overblik af ”Elektroniske betalin-
         ger”, og en særlig gennemgang af de mange 
funktioner for MobilePay.... 
Torsdag, den 30. januar - kl. 10.00 
i Magion Biblioteket. 
Af hensyn til traktementet er 
tilmelding nødvendig til: 
Troels Gydum - 40194635 
senest den 24. januar kl. 12.00 

mailto:finnlunde@mvb.net

