
 

JANUAR - JULI 

2021

Grindsted Lokalafdeling

Formand            Næstformand 
Troels Gydum  40194635     Annie Ladegaard  61720042 
Kasserer            Sekretær         
Finn Lunde   61292701     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 
Teaterture/fester         Suppleant 
Finn Lunde   61292701     Ingrid Christensen   23295067 
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HUSK i NÆSTE MÅNED... 

  HOLD 
GODT ØJE MED 

DENNE ANNONCE.... 
DEN SIDSTE UGE I 

MÅNEDEN 
I 
 

Grindsted Lokalafdeling 

ÅRSMØDET  2021 

Afholdes på Ungdomsgården 
Østergade 16, Grindsted 
Onsdag, den 4. marts - kl. 16.30 
Tilmeld dig til spisning til.... 
Annie Ladegaard på 61720042 
ladegaard@turbopost.dk 
eller 
Troels Gydum på 40194635 
Troels@Gydum.dk 
....senest den 24. februar. 

OBS ! 
Evt. aflysninger pga. Coro-
nasituationen vil også bli-
ve annonceret her. 

mailto:ladegaard@turbopost.dk
mailto:troels@gydum.dk
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        Sted :  Mødestedet, Nygade 29. 
        Tid:   Hver gang fra 14.00 - 16.00 
        Pris:    Underholdning, kaffe og brød: 30 kr. 
        Begrænset antal pladser. 
        Tilmelding nødvendig 
        Tilmelding til: Annie Ladegaard - 61 72 00 42 
 

7. februar:   
        "Familie på farten" i Canada & Alaska 
        Foredrag og debat med Anne Grethe og Helge. 
        Anne Grethe og Helge pakker endnu en gang deres 
        gamle LandCruiser - og skiber den over Atlanten til 
        Nordamerika… 
        I 180 dage bliver LandCruiseren en rullende pensio-
        nistbolig på 44.000 km veje…  
        Tilmelding - fra den 4/1 - kl. 10.00       

7. marts:      
         
        "Revyens mestre" - en musikalsk rundrejse. 
        Underholdning med Stig Nørregård fra Ry hvor vi 
        vil møde nogle af de kendte navne som Ludvig   
        Brandstrup, Gunnar Lemvigh, Ebbe Rode, Storm P., 
        Dirch Passer og Victor Borge. 
        Tilmelding - fra den 8/2 - kl. 10.00 

SØNDAGSTRÆF

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

       Torsdag, den 4. feb.  2021 
       Tilmelding starter den 11. januar kl. 10.00 
       Torsdag, den 4. mar. 2021 
       Tilmelding starter den 8. februar kl. 10.00 
 

Hold også  øje med  "Det Sker" og vores "måneds-annonce" samt 
på www.aeldresagen.dk/grindsted 
 

Tilmelding til: Ingrid Christensen: 23 29 50 67 

SUPPEAFTENER SENIOR-BIOGRAF

Der er SENIORBIO den første torsdag i måneden... 
Billetpris: 70 kr. inkl. kaffe og kage 
Filmen starter kl. 15.00      Dørene åbnes kl. 14.00 

 
       7. januar: MADKLUBBEN 
       4. februar: FALLING 
       4. marts: ONKEL 
       8. april:  MARCO EFFEKTEN 
        
       Kontakt: Kjeld A. Knudsen - 23374283 
Hold også øje med vores måneds-annonce... 
Følg med på: www.aeldresagen.dk/grindsted  
        eller på: www.grindsted-kino.dk/kommende-film/senior-bio  
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FORÅRSFEST

              DEN 16. APRIL 2021 
              i MAGION 
              Skriv det i kalenderen -  
              allerede nu… 
              Menu, program 
              og pris oplyses senere. 
              Følg med på : 
              www.aeldresagen.dk/grindsted 
              samt vores "måneds-annonce" 
Kontakt: Finn Lunde på: 61292701 

CYKELTUR

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

              Tilmelding er nødvendig på grund af 
              coronasituationen... 
 

Torsdag, den 17. juni 2021 - kl. 11.00 
Vores traditionelle sommertur med madpakke (med hjemmefra) - 

... "ud i det blå"… 
Ældre Sagen giver kaffe og kage. 

Tilmelding til: Peter K. Hansen på: 21674236 

http://www.aeldresagen.dk/grindsted
mailto:http://www.grindsted-kino.dk/kommende-film/senior-bio
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TEATER- & OPERATURE

        Vi arrangerer hvert år 3 - 4 teater- eller operature... 
        Følg med på www.aeldresagen.dk/grindsted,   
        i "Det Sker" samt vores "måneds-annonce" 
        Eller... 
        Send en mail til:  finnlunde@mvb.net - og få pro- 
        grammet  tilsendt, så snart det udkommer. 
         

        Kontakt: Finn Lunde på: 61292701 

Der planlægges vandreture og oplevelser i natu-
ren. 
Det bliver som ”kør-selv”, men med turhjælper 
og nogle gange naturguide. 
Følg arrangementer i vores "måneds-annonce" 
på www.aeldresagen.dk/grindsted 
Eller kontakt Kjeld A Knudsen på 23374283. 

NATUROPLEVELSER. 

"DANMARK SPISER SAMMEN" ... i uge 17 ...
Vi håber på at se jer til en rigtig hyggelig aften - som 
sædvanlig - måske endda med nye venner eller be-
kendte, der fortjener en hyggelig tur "i byen"... 
 

Den 27. april kl. 18.00 på Mødestedet 
 

Hold øje med tilmelding i vores "måneds-annonce" 
og på www.aeldresagen.dk/grindsted 
Tilmelding til: Peter K. Hansen - 21674236 

SIKKER I TRAFIKKEN
Få opdateret din viden om de nye færdsels-
regler og -tavler med kørelærer Poul Erik 
Thrane  
Kurset forventes afholdt en gang i enten 
marts eller april og er gratis. 
Hold øje med tilmelding i vores 
"måneds-annonce" og på hjemmesiden 
Kontakt: Kjeld Knudsen - 23374283 

TURE OG UDFLUGTER 
            
           ... alle vore ture og udflugter ar-  
                  rangeres i et samarbejde med 

         Udflugt til VW & Retro Museum 
         i Ulfborg - den 22. april 
         Yderligere information/tilmelding til: 
         Lone Bjørn - senest den 8. april på: 
         20150780 eller loneogpreben@hotmail.com 

         3-dags-tur til Himmerland, Livø og Fur  
         den 19. til 21. maj 
         Yderligere information/tilmelding til: 
         Ingrid Christensen - senest den 15. marts på: 
         23295067 ell. ingridlschristensen@godmail.dk  

           Udflugt til Kappel/Slesvig 
         den 17. juni 
         Yderligere information/tilmelding til: 
         Ingrid Christensen - senest den 3. juni på: 
         23295067 ell. ingridlschristensen@godmail.dk  

         2-dags-tur til Nordsjælland og 
         Cirkusrevyen - den 7. til 8. juli 
         Yderligere information/tilmelding til: 
         Kjeld A. Knudsen - senest den 1. februar på: 
         23374283 eller kjeld@knudsen.mail.dk 

         Udflugt til Sprogø - efteråret 2021 
         Tidspunktet tilbydes af Naturstyrelsen 
         Yderligere information fås hos: 
         Ella Thomsen på: 31209831 

        Følg med i vores "måneds-annonce" 
        og på www.aeldresagen.dk/grindsted 6 

mailto:finnlunde@mvb.net
http://www.aeldresagen.dk/grindsted
http://www.aeldresagen.dk/grindsted
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AKTIVITETER & TILBUD TIL ALLE VORE ÆLDRE MEDBORGERE  - ÅRET RUNDT
Den hjælpende hånd 
         Har du en lille  
      praktisk opgave, 
      du ikke selv kan 
      klare… 
      Så hør om vi kan 
      hjælpe dig. 

    Kontakt: 
    Ove Christensen 
    21226485 

      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 9

00
 - 10

00
 

Gymnastikken foregår både 
stående og siddende på stole. 
Hele kroppen arbejdes igen-
nem. 
 

Ældre Sagens holdmotion: 
Tirsdag fra 9

00
 - 10

00
 

Kom og motioner dig til en lette-
re hverdag. Kroppen trænes 
godt igennem mht. smidighed 
og muskelstyrke 
 

Ældre Sagens Fitnesshold: 
Onsdag fra 9

30
 - 11

00
 

Der er instruktør på i dette tids-
rum, som hjælper dig i gang. 
Brug af fitnessmaskiner: 5 kr./
dag 
    Kontakt: 
    Hanne Landstrøm 
    30643315 

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: 
    Gertrud Sørensen 
   29744457 

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 


