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Kære Medlemmer! 

Hermed vores lokale blad med de lokale arrangementer for sidste halvår af 2009. 

Vi bestræber os på at tilrettelægge et bredt og alsidigt program til gavn for så mange 

af vore medlemmer  som muligt. Gem programmet - evt. på opslagstavlen – så du/I nemt kan                                                                          

se telefonnumre og aktiviteter også når sommeren er ”gået”. 

                                                  Alle vore medlemmer ønskes en god sommer sommer. 
 

  
Steen Pedersen / formand 

                                Slægtsforskning 

Vi tilbyder en studiegruppe i slægtsforskning for både øvede og nybegyndere med opstart tirsdag 

den 22. september 2009 på Nordre Skole i lokale nr. 17 ( EDB-lokalet ).  

Kurset begynder kl. 19 og slutter kl. 21 og har en varighed på 10 gange. 

Tilmelding senest 1. september til Harding Møller Pedersen tlf. 98 52 21 46 

                                                                   eller Leif Kristensen tlf.98 52 16 16. 

Ønsker du yderligere oplysninger, så ring til ovenstående telefonnumre. 

       

Aktiv teatergruppe 
Under ledelse af Jørgen Trap tilbyder Ældre Sagen i Hobro opstart af en  

”aktiv” dramatik/teater gruppe.  

Interesserede indbydes til et infomøde tirsdag den 1. september 2009 kl. 10.00 

i foreningslokalet over Biecentrets kantine. 

Alle med lyst og interesse for dramatik ( teater/revy o. lign.)  er velkomne 

Tilmelding til Jørgen Trap på tlf. 98 52 20 34 senest 1. august 2009. 

Ønskes yderligere oplysninger kontakt Jørgen Trap. 

  
Førstehjælpskursus 

Ældre Sagen i Hobro tilbyder, i samarbejde med beredskabsforbundet, et  

12 lektioners førstehjælpskursus. 
Kurset strækker sig over de fire første hverdage i uge 36 og har en varighed på 3 timer pr. gang. 

Første gang er mandag den 31. august 2009 kl. 09.00 på Hobro Bibliotek (Store sal).  

Et førstehjælpskursus gør dig i stand til at yde førstehjælp, der kan være altafgørende, for at den 

ulykkesramte overlever. Samtidig er et førstehjælpskursus medvirkende til at fjerne angsten for at 

træde til, når ulykken rammer. 

Kurset indeholder: 1 Hjerte-Lunge-Redning, 2. Livreddende førstehjælp, 3. Førstehjælp ved           

tilskadekomst, 4. Førstehjælp ved sygdomme. 

Kursusgebyr er kun 125 kr. pr. deltager og indbetales den første kursusdag. 

Der kan max. tilmelde sig 16 kursister - efter først til mølle princippet. 

Kursusleder er Knud Bach fra Hobro sygehus. 

Tilmelding til Steen Pedersen på tlf. 98 52 20 26 fra d. 15. juli og senest d. 1. august 2009. 

 

 

 



SØNDAGSCAFEEN i lokalerne på HOBRO BIBLIOTEK 

 

Den første søndag i hver måned holder ÆLDRE SAGEN og RØDE KORS SØNDAGSCAFE 

fra kl. 14 til 17. 

 

Let adgang til lokalerne på l. sal også med elevator. Cafeen er et søndagstilbud til ALLE 

kommunens pensionister og byder på socialt samvær. Man kan købe kaffe/the med hjemmebag 

for kun kr. 25,- Vi synger og hygger os sammen, ligesom der er forskellige spil til rådighed, og vi 

bruger derved søndagen på en god måde. Ofte bliver der arrangeret underholdning med foredrag, 

sang og musik 

 

 

Søndag den   5. juli       kl. 14 -17:   Cafeen er åben, men ingen underholdning   

             ”        2. august kl. 14 -17:   Cafeen er åben, men ingen underholdning   

             ”        6. sept.    kl. 14 -17:    Cafeen er åben, men ingen underholdning   

Søndag den 4. okt.      kl. 13 i Hobro Bio: Det meget roste svenske kærlighedsdrama  

                                                        ”Maria Larssons evige øjeblik” vises. Pris for billet 

                                                         Efter følgende kaffe i cafeen 50 kr. Billetbestilling.  

                                                         Lis Fabrin tlf. 98 52 09 42 fra 24. sep. kl. 9-10 

Søndag den 1. nov.       kl. 14 -16:   Pastor emeritus Bent Ole Pedersen, Bjerringbro 

               ”Humor – livets nødvendige krydderi” 

Søndag den 6. dec.       kl. 14 -16    Adventshygge med oplæsning af Birgit Skytte Larsen 

 

Kontaktperson til Søndagscafeen: Lis Fabrin Jensen tlf. 98 52 09 42 

 

 
 

             
 

 
 

 



Arrangementsprogram for 2. halvår 2009 

 

Heldagsbustur til Sæby 

Tirsdag den 11. august 2009 kl. 8.15 fra Hobro Rutebilstation. 

Vi starter vores efterårsprogram med en heldagstur til Sæby. 

 Vi er i Sæby ved ca. 9.30-tiden, hvor vores lokale guide Svend Åge stiger på bussen. 

Om formiddagen skal vi bl.a. besøge ravsliberen, ravmuseet og Sæby kirke. 

Kl. 12.00 nyder vi en lækker frokostbuffet på Jensens Fiskerestaurant. 

Efter frokosten kører vi en rundtur i Sæby og omegn, hvor vi bl.a. skal se Sæby Miniby. 

Eftermiddagskaffen m/brød indtager vi på Krystalcafeen. Herefter er man på egen hånd i Sæby en 

times tid. 

Der forventes afgang fra Sæby kl. ca. 16.30. Hjemkomst til Hobro ca. 17.45.  

Minimum 30 deltagere. 

Pris pr. deltager 325.- kr. for det hele – dog ekskl. drikkevarer til frokosten. 

Beløbet indbetales efter tilmeldingen i Sparekassen Hobro på Ældre Sagens  

konto nr. 9336-0001367757 senest den 4. august. 

                                                                                                

Teknisk rejsearrangør: Skelund Turistbusser 

Tilmelding til Gunnar Greve fra tirsdag den 28.juli kl. 9.00 på telefon 98 52 36 04 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

8 dages bus rundrejse til Estland / Letland 

Søndag d. 23. august kl. 8.30 fra Hobro Rutebilstation 

 

Der er ledige pladser ved hurtig tilmelding. Sidste frist 4. juli. 

Tilmelding til Lillian Møller Pedersen på telefon 98 52 21 46 

(Turen var annonceret i forårs programmet , men se vedlagte indlæg.)  

 

ooo0ooo 

 

Foredrag ved Kirsten og Kurt Kristensen 

 

Torsdag den 10. september kl. 14.00 i Restaurant Østerskovens pavillon.  

Kirsten og Kurt vil bl.a. fortælle om deres fascinerende 

og spændende liv i Afrika, hvor de har boet og arbejdet i  

mere end 25 år. Kirsten og Kurt tilbringer dog sommeren i Hobro. 

 

Kurt Kristensen har været skoledirektør i Hobro og                            

Kirsten Kristensen har været leder af Nordjyllands  

børnerådgivningscenter. 

Kurt har været chefrådgiver ved oprettelsen af to Universiteter for uddannelse af 

speciallærere med mere i Kenya og Uganda.  

Kirsten har som chefrådgiver stået for etableringen af det, der svarer til pædagogisk- 

psykologiske rådgivningscentre (skolepsykologiske kontorer) i alle kommuner i 

Kenya og Uganda. De har begge været konsulenter for en lang række afrikanske 

lande vedrørende undervisning af børn med særlige behov.  

 

For dem, der ønsker en gåtur, mødes man på Markedshallens parkeringsplads kl. 13.00,  

så vil Vagn Andreasen guide os igennem skoven til Pavillonen i Østerskoven. 

Pris 50.- kr. inkl. kaffe med kage 

Tilmelding til Vagn Andreasen fra mandag den 24. august kl. 9 på tlf. 22 52 14 41 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Vinsmagning på dansk vingård  
og museumsbesøg m. guidet sejltur 
 
Torsdag den 24. september 2009 kl. 9.30 med bus fra Hobro Rutebilstation 
 
Tænk!!! nu kan man dyrke vin i Danmark, og det er ingen joke. 
 
Hvor og hvordan skal vi høre, se og smage, når vi sætter kursen mod Glenholm Vingård beliggende ved 
Limfjorden ikke langt fra Løgstør. 
 
Vi bliver vist rundt på gården og markerne, alt imens der fortælles om dyrkning  
og metoder, hvorefter vi skal smage 4 slags vine med tilhørende ost, kiks og snacks. 
Da ovennævnte ikke udgør et helt måltid, anbefales det at medbringe en lille madpakke + noget at drikke.  
Vi er velkomne til at nyde medbragt mad i haven eller drivhuset efter vinsmagningen.  Der er ikke tid til den 
helt store madkurv, da vi kun har afsat en halv time inden turen går videre til Limfjordsmuseet ved 
Løgstør. 
Her har vi bestilt sejltur m. guide på Frederik den 7. Kanal, og derudover skal vi selvfølgelig se museet. 
Limfjordsmuseet har de seneste år gennemgået en gennemgribende modernisering, så det nu er endnu mere 
spændende at besøge. 
Der er mulighed for at købe kaffe med tærte hos Kanalfogeden, og man er selvfølgelig også velkommen til at 
medbringe kaffen hjemmefra.  
Forventet hjemkomst 16.30. Min. 30 deltagere for at turen gennemføres. 
 
Pris 350,- kr .     
for bus - rundvisning og vinsmagning,  sejltur med guide + billet til Limfjordsmuseet. 
 
                                                                                           Teknisk rejsearrangør: Skelund Turistbusser 
 
Beløbet indbetales efter tilmeldingen og senest d. 21. september i 
Sparekassen Hobro på Ældre Sagens konto nr. 9336-0001367757  
 
Tilmelding til Lillian M. Pedersen 
fra mandag d.14. september kl. 9 på tlf. 98 52 21 46 
 
 
 
 
 

   
 

 

 



 

 

 

 

Influenza vaccination 
 
 Torsdag den 8. oktober 2009 kl. 9.00 – 13.00 i Biecentret, Hobro.   

 

Vaccinationen er gratis, hvis du er fyldt 65 år. eller er førtidspensionist    
Er du ikke fyldt 65 år, koster det kr.150, og du modtager en kvittering for belø-bet. Er du 

medlem af sygeforsikringen DANMARK, kan du indsende kvitteringen til DANMARK og få 

næsten hele beløbet tilbagebetalt. 

Vaccinationen foregår efter Sundhedsstyrelsens bestemmelser og lægekrav og sker 

ved samarbejde mellem Ældre Sagen og Danske Lægers Vaccinations-service, 

der stiller læger til rådighed. 

Man behøver IKKE at være medlem af Ældre Sagen for at kunne deltage i dette tilbud om 

vaccination, idet Ældre Sagen her stiller sig til rådighed for alle kommunens borgere. 

Tag derfor dine venner og familie med til Ældre Sagens influenzavaccination. 

HUSK at medbringe dit sygesikringsbevis til registrering af vaccinationen 

 

 

 

 

LØVFALDSTUR 

 

Torsdag, den 22. oktober 2009 kl. 13.00 fra Hobro Rutebilstation 

 

Vi arrangerer igen i år vores succesfulde efterårstur ud i det blå, hvor vi oplever vort skønne 

Danmark i efterårsfarver sammen med en flok dejlige mennesker. 

Undervejs gør vi ophold ved et utroligt smukt beliggende sted, hvor der bliver serveret kaffe/the 

med brød. 

 Pris for både for både bus og kaffe er kun 100 kr. pr. person. 

Restbeløbet betales af Ældre Sagens Lokalkomite.  Beløbet opkræves i bussen.   

Turen er handicapvenlig, så der er plads til kørestole i begrænset omfang. 

 Husk at oplyse det ved tilmelding, samt at meddele, om du er diabetiker. 

                                                                                Teknisk Rejsearrangør: Ravnkilde Turistfart 

Tilmelding til Helen Hosbond 

fra mandag den 5. oktober fra kl. 9.00 på tlf. 98 52 42 68  

 

 

 
 
 



 

 

 
 

 

FOREDRAG MED LOTTE RØMER 

Torsdag den 12. november kl. 14 på Hobro Bibliotek ( store sal ) 

”Hvad så?” – det med hørelsen på 117 måder !!!!!!!! 

 

 

”Det med hørelsen” berører mange mennesker.  

Her i landet har hver sjette dansker høreproblemer af en eller andet art, og det er ikke alle, der                                  

har nemt ved at indrømme det - hverken over for sig selv eller omgivelserne. 

Venner, familie og ægtefæller kan med stor fordel involveres fra starten, da det giver dem en  

god forståelse for problemet. I sidste ende er det al arbejdet værd, for det handler om livskvalitet, 

om at holde fast i det, om at høre bedre, og om at få så meget som muligt med. 

Det er lykkedes Ældre Sagen i Hobro at få en aftale med Lotte Rømer, der siden 1998 har holdt 

mange hundrede foredrag om hørelsen. Hendes store professionelle og private erfaring med 

høreområdet gør hende netop i stand til at nærme sig emnet på 117 forskellige måder – med en 

tilgang, der som altid er karakteriseret af hendes unikke blanding af professionel viden, livserfaring 

og ikke mindst humor. 

Pris inkl. kaffe/brød 50 kr. Ikke medlemmer 75 kr. Max. 75 deltagere. 

Tilmelding til Hans Jørgen Christensen  

fra tirsdag den 27. oktober kl. 9.00 på telefon 98 24 80 16  
 

 
 

 
 

 



Juletur til Børglum Kloster 
 
Fredag, den 20. november kl. 9.30 fra Hobro Rutebilstation. 
 

 
 
Vores juletur i år går gennem et forventeligt smukt efterårslandskab til Nordjylland. 
Vi kører først til Blokhus, hvor vi skal spise en lille julefrokost (sild, varm fiskefilet, vendsysselsk grønlangkål og 
ris a la mande). Efterfølgende vil der være 40-45 min. på egen hånd i byen med mulighed for at handle lidt i 
Hune eller Blokhus. 
Herefter kører vi til Børglum Kloster, hvor juleudsmykningen også i år vil blive lagt i hænderne på en anerkendt 
kunstner. Der vil desuden være ca. 30 salgsboder og boder med julens lækkerier, julemusik leveret af et 
nisseorkester, så hele klosteret vil emme af julestemning. 
Hjemkomst ca. 17.30 
Pris for bustransport, julefrokost, entre 360 kr.  ekskl. drikkevarer. 
Beløbet indbetales efter tilmeldingen i Sparekassen Hobro på Ældre Sagens  
konto nr. 9336 0001367757 senest den 13. november. 
                                                                                                   Teknisk rejsearrangør: Skelund Turistbusser 
 
Tilmelding til Else Gildsig fra mandag den 2. november kl. 9.00 på  tlf. 98  52 08 37 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Nyt tiltag 
Juleaften 2009 
 
Biecentret og Ældre Sagen i Hobro arrangerer juleaften i Biecentret i 2009. 
Det er et tilbud til alle, der sidder alene juleaften og godt vil have lidt fællesskab og juleindhold på denne 
særlige aften. 

Programmet er endnu ikke fastlagt i detaljer, men et udvalg af frivillige arbejder hårdt på 
sagen. 

 Julearrangementet afholdes i Biecentrets kantine. 
Alle deltagere mødes kl. 17.00, hvor der først bliver serveret en dejlig julemiddag. 
Efter middagen skal vi danse om juletræet, synge julesalmer og spille pakkespil. 
Der er selvfølgelig også kaffe/the og julegodter. 
 

Aftenen forventes afsluttet ved 21.00-tiden. 
Der er en deltagerpris på 100.-kr. - for hele arrangementet.  
Desuden medbringes en gave til pakkespillet (max. 50.- kr.) 
Der vil i øvrigt komme en annonce i avisen til efteråret med det endelige program. 
Tilmelding senest den 7. december til Simon Griis, Biecentret, tlf. 97 11 52 60  
                                             eller Steen Pedersen, Ældre Sagen, tlf. 98 52 20 26 
Ønskes yderligere oplysninger kontakt ovenstående telefonnumre. 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 



 

ÆLDRE SAGENS KURSER PÅ VUC ANDET HALVÅR 2009  

EDB                         ( begyndere)          mandag kl.   8.10 - 11.40    start uge 35 

EDB                         ( øvede )                torsdag  kl. 12.05 - 15.30    start uge 35  

ENGELSK Basis    ( begyndere )         torsdag  kl.   8.10 - 10.45    start uge 35 

ENGELSK             ( udvidet )              mandag  kl. 12.05 - 14.35    start uge 35                                                                                                                                 

                        Priser:  EDB 300,- kr.   Engelsk fra 110,- kr. 

Nærmere oplysninger: Kontakt Gunnar Greve tlf. 98 52 36 04 

                                                              eller VUC tlf. 98 52 40 77  

BRIDGE  

Bridge er et spændende kortspil, der er med til at holde hjernen i gang, og som rigtig mange ældre 

har stor glæde af. Ældre Sagen i Hobro har en stor Bridgeafdeling . 

80 deltagere spiller hver onsdag fra 13 – 17 i Markedshallen, Hobro. 

Opstart første onsdag i september, der spilles til medio april.  

Kontakt vor instruktør Birthe Laursen på tlf. 98 52 42 46 

 

STYRKETRÆNING / MOTION 

Ved fremvisning af dit medlemskort af Ældre Sagen tilbydes du i 

HOBRO HELSE SPORT, Nytorv 9, Hobro et styrketrænings- og motionsprogram 

 Til rabatpris. (Se annonce).  

Kontakt Steen Pedersen tlf. 98 52 20 26.  
 

BOWLING 

Sted: ”Bowl`n Fun”, Jyllandsvej, Hobro  

Der spilles bowling hver onsdag fra kl. 09.30 til 12.30.  

Enkelte ledige pladser kl.11.30. Prisen er kun kr. 95 pr. banetime inkl. sko og kaffe/the. 

Kontakt Vagn Andreasen på tlf. 22 52 14 41   

 

STAVGANG: 

Opstart begyndte torsdag den 30/4-09 fra kl. 17 til 18,  der er stadig  plads til flere på holdet.  

Deltagelse er gratis. 

Mødested: Parkeringspladsen ved Kommunekontoret i Korsgade. 

Tilmelding til instruktør Edith Jakobsen på tlf.  98 52 10 59  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                        Information fra lokalkomiteen 

 
                          Vi er nu klar med det næste halve års program, 

og vi håber, vi har valgt nogle aktiviteter, der har din interesse.  

  Vi har bestræbt os på at være så alsidige som muligt, og glæder os til at se dig. 

Alle tilmeldinger er bindende - kan kun ske på telefon 

og sker efter først til mølle princippet. 

Der kan ringes hverdage mellem kl. 9-11 til det anførte telefonnummer. 

Aktivitetsprogrammet er KUN for medlemmer, hvis andet ikke er anført. 

NB: Tilmeldinger pr. medlem - max. 4.  Husk navn og tlf. på samtlige tilmeldte.  

 

  

Opslagstavle 

Aktuelt nyt kan fra nu af læses på vores opslagstavle 

på Hobro Bibliotek. Den hænger i mellemgangen, som 

passeres, når man går fra parkeringspladsen over til  

bibliotekets hovedindgang. ( Bag runestenen.)     

                                             

 

NB: ÆLDRE SAGEN har nu passeret 1730 medlemmer  

i vort lokalområde, og på landsplan er vi lige nu 545.000 

Hver 4. dansker over 50 år er medlem, men man behøver 

 absolut ikke at være ældre for at være med, man kan blive 

 medlem af Ældre Sagen, når man er fyldt 18 år. 

 

 

Lokalkomiteen: 

 

Steen Pedersen, formand                                                                tlf. 98 52 20 26  

 

Hans Jørgen Christensen, næstformand + bisidder                         tlf. 98 24 80 16   

 

Grete Irene Nielsen, kasserer                                                        tlf. 98 52 09 62  

 

Else Gildsig, sekretær, + søndagscafe`                                              tlf. 98 52 08 37  

 

Lillian M. Pedersen, social-humanitær kontaktpers./ besøgsv.    tlf. 98 52 21 46  

                                                                                                 

Gunnar Greve, komitemedlem + Ældre Sagens kurser ( VUC )  tlf. 98 52 36 04    

                               

Helen Hosbond, komitemedlem + søndagscafe`                             tlf. 98 52 42 68 

 

Gunnar L. Hansen, 1.suppleant + redaktør af lokalblad              tlf. 98 52 27 29    

 

Vagn Andreasen, 2. supplant + bowling                                       tlf. 22 52 14 41  

 

 Venlig hilsen og på gensyn 

Lokalkomiteen 



                               

 


