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Ældre Sagen Hobro ved Lands End i det sydvestlige England 
Der var 41 med på busturen til Sydengland i sommeren 2013. Turen gik via Calais / 

Dovert til Brighton, Portsmouth, Falmouth og videre til Lands End – Englands vestligste 

punkt – før det gik hjemad via Salisbury og tunnellen Dover / Calais  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

Kære medlemmer 
 

Hermed fremsendes vores nye informationsblad, som dækker arrangementer for  

første halvår af 2014.  

Den 1. december 2013 var der 2.270 medlemmer i Ældre Sagens Hobro-afdeling. 

Vi har igen bestræbt os på at få tilrettelagt et bredt og alsidigt program, der giver 

et lille indblik i de aktiviteter, som er arrangeret af lokalbestyrelsen i Hobro. På 

bagsiden er anført lokalbestyrelsens telefonnumre, og du/I er meget velkomne til 

at ringe, hvis der er tvivlsspørgsmål. Næste lokale blad bliver ”rundsendt” i  juni 

måned 2014 og gælder for sidste halvår af 2014. 

Du/I kan finde Hobro på Ældre Sagens hjemmeside: aeldresagen.dk.  På 

hjemmesidens startside er der et ”googlefelt” ,hvor du i  

et søgefelt skriver Hobro eller postnummer, for at komme ind på vores lokale 

hjemmeside. 

 
 
Steen Pedersen / formand 
 
 
 

Selvhjælpsgruppe for pårørende til demente 

Ved Ældre Sagen og Røde Kors` demensforedrag den 14. november 2013 fremsattes 

et ønske om en pårørendegruppe. Hvis flere har samme behov, vil vi gerne høre om det, 

vi vil så overveje at oprette en gruppe i det nye år. Gruppen vil fungere som hjælp til  

selvhjælp, hvor man udveksler erfaringer/frustrationer og giver og modtager råd fra hinanden. 

Mødested, tidspunkt og interval bestemmes af gruppen ved første møde. Henvendelse til Grethe 

Mikkelsen tlf. 98 52 26 16 eller Lillian Møller Pedersen tlf. 98 52 21 46 

 

Seniorvejledning / ledsager / bisidder  

Har du behov for assistance indenfor nævnte områder, hører vi gerne fra dig,  

så vil vi vurdere, hvem der bedst kan løse opgaven.   

Hjælpen er gratis, og vi har tavshedspligt. 

Kontaktpersoner: Brita Lind Nielsen tlf.23 24 84 44 ( først efter kl.18)      lind@privat.dk 

Kathe Vangsgaard tlf. 25 27 12 17 ( hele dagen)  vangsgaardhobro@privat.dk   

 

Hjertestartere i Hobro området 

Hvis man går ind på hjemmesiden: www.hjertestarter.dk, kan man se, at der på landsplan  

november 2013 er opstillet 8821 hjertestartere. 

Ifølge hjemmesiden (nov. 2013) er der i Hobro placeret 32 registrerede hjertestartere. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.hjertestarter.dk/


 

Eftermiddagstur til Aarhus 

Torsdag 16. januar kl. 12.30 fra parkeringspladsen ved Markedshallen 

 

Vi besøger ARoS – Aarhus Kunstmuseum, der har 17.000 kvadratmeter fordelt på ni etager i et af 

Nordeuropas største kunstmuseer.  

Vi får guidet rundvisning, hvor vi naturligvis  

også ser udstillingen: ”Et kunstnerisk møde   

med Danmarks kreative regentpar”.  

Over Aros svæver Olafur Eliassens perma- 

nente kunstværk Your rainbow panorama, der 

har en diameter på 52 meter. 

 

Efter besøget får vi kaffe og kage hos Ældre Sagen i Aarhus. 

Pris for bus, entre, rundvisning og kaffe 290 Kr. 

der efter tilmelding indbetales i Sparekassen          

ARoS  Foto: Adam Mørk, shl architects 

Hobro på konto nr. 9337-0001367757 – husk navn. Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30    

Max 50 deltagere. Tilmelding til Gunnar Greve fra tirsdag 7. januar kl.9 på tlf. 98 52 36 04 
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 Kom til v i n t e r f e s t !!!! 

 

Fredag 31. januar kl. 17.30 – 23.00 i Biecentrets kantine 

 

Januar er stille, julen og nytåret er overstået, og vi befinder os nu i vinterens mørkeste tid. Vi byder 

derfor ind med vores traditionelle vinterfest, så vi kan sætte fut i humøret og de stive skanker. Med 

spisning, sang, underholdning og dans vil vi fornøje og hygge os sammen. Biecentrets gode køkken 

og frivillige hjælpere sørger for lækker mad og venlig betjening. 

 

Hans Kaalø fra Mariager har også i år lovet at  

lægge for med både dinner og dansemusik.  

Han kender vores musiksmag, efter mange års  

erfaring på området. 

 

I løbet af aftenen vil der være underholdende  

indslag. Pris for mad og musik 230 kr.  Drikke- 

varer for egen regning. Max. 80 deltagere. 

Efter tilmeldingen indbetales beløbet i Spare- 

kassen Hobro på konto 9337  001367757 – 

 husk navn.Tilmelding til Lillian Møller Pedersen fra 

mandag 13. januar på tlf. 98 52 21 46 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 
2-dages tur til København for at se Cirkusrevyen på Dyrehavsbakken og Den Blå Planet på 

Amager – Danmarks nye og Nordeuropas største og mest moderne akvarium 

 

Vi starter tirsdag 17. juni kl. 7.30 fra parkeringspladsen ved Markedshallen 

 

1. DAG 

 

Efter morgenkomplet i Hedensted passerer vi Fyn og Storebæltsbroen før vi når hovedstaden, hvor 

vi på egen hånd indtager Strøget og selv finder et godt frokoststed. Hen på eftermiddagen kører vi 

til det centralt beliggende Absalon City Hotel. Efter et lille ophold kører vi nordpå til Bakken, hvor 

vi skal have en 2-retters middag, før vi skal se Cirkusrevyen på de bedste siddepladser. 

 

2. DAG 
 

Efter en pæn morgen buffet tager vi på en sightseeing bustur rundt i København, hvor vi blandt 

andet kommer forbi Nyhavn, Skuespilhuset, Operaen, Amalienborg og Langelinie med Den Lille 

Havfrue. 

Derefter kører vi til Amager for at se det stærkt publikums besøgte nye akvarium Den Blå Planet. 

Her bliver vi delt op i to hold med hver sin guide, så vi kan få en god oplevelse af de 20.000 dyr og 

450 arter på 10.000 kvm med syv mio. liter vand. 

Før vi forlader Den Blå Planet får vi en lille frokost, så vi er klar til køreturen hjemad. I Hedensted 

får vi en anretning sidst på eftermiddagen. Vi forventer at være hjemme igen først på aftenen.  

 

 

 

REJSEDATA-Københavnerturen 

Absalon City Hotel, Helgolandsgade 15, 1653 København er et trestjernet hotel tæt ved Tivoli, 

Strøget og Hovedbanegården. Kørsel i 4-stjernet bus. 

Pris ca. 2.200 kr. (afhængig af deltagerantal) inkl. bus, hotelophold, morgenkomplet begge dage, 

middag på Bakken, let frokost før hjemtur og anretning i Hedensted under hjemrejse, cirkusrevyen 

billet kategori A, entre med guide i Den Blå Planet. Bidrag til rejsegarantifonden. Teknisk 

rejsearrangør: Nilles Rejser. Turhjælper fra Ældre Sagen i Hobro Gunnar L. Hansen. Turen er ikke 

ideel for meget gangbesværede. 

Ikke inkluderet: Frokost første dag. Personlige udgifter og drikkevarer. Tillæg for enkeltværelse 240 

kr.  Deltagerbetaling til Nilles Rejser. 

Tilmelding til Gunnar L. Hansen fra tirsdag 21. januar kl. 9 og senest 7. februar på  

tlf. 98 52 27 29.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Besøg på den nye politistation i Hobro 

 

Torsdag 6. februar kl. 19 

Himmerlands Politi indbyder til frem- 

visning af deres nye lokaler på Dig- 

terparken 2 i Hobro.  

 

Vi mødes ved hovedindgangen kl. 19 

Politikommissær Preben Møller giver 

os en rundvisning i de nye lokaler. 

 

Herefter er Ældre Sagen og Politiet vært 

ved kaffe og kage i kantinen, hvor Preben Møller vil give os en orientering om  

politiets arbejde og organisering efter politireformen. Max 40 deltagere. 

 

Tilmelding til Gunnar Greve fra tirsdag 21. januar kl. 9 på tlf. 98 52 36 04 
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Life Kinetik - Mental Træning – Forebyg Alzheimers 

Torsdag 20. februar kl. 14 på Hobro Bibliotek (st.sal) 
 

Pia Ritter fortæller: 

Styrk din koncentration, hukommelse og balance. 

Gennem små koordinations- og bevægelsesøvelser holder du hjernen i gang. I Tyskland er 

dokumenteret virkning for, at denne form for øvelser forebygger Alzheimers. 

Øvelserne udfordrer hjernen, således du opnår større koncentration, bedre hukommelse  

og dermed større overskud i hverdagen. 
                                                      
 

                                                                
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

En times træning om ugen er nok til at holde hjernen mentalt i orden. 

Pris 50 kr. for foredrag og kaffe, som betales ved indgangen. 

Tilmelding til Grete I. Nielsen fra mandag 10. februar kl. 9 på tlf. 98 52 09 62 

 

         

 
 

 

 



 

 

Søndagscafé er for alle byens pensionister 

Medlemskab er ikke nødvendig for at deltage i dette arrangement. 

 

Søndag 2. marts kl. 13.00  vises filmen  ” T A R O K  ”  i  Hobro Bio 

 

Filmen er bygget op om familiedynastiet Laursen fra Skive. Filmen går tre generationer til- 

bage, hvor man ernærede sig som landmænd med heste som det vigtigste redskab – der blev 

erstattet af Ferguson traktor i 1948 og hestene solgt til slagteriet. Faderen købte dog nogle travheste 

til sine 4 drenge og snart begyndte drengene at køre travløb. I 1971 blev Tarok født og denne hest 

viste sig at have særdeles gode egenskaber. Adskillige trav blev vundet – både her og i udlandet. 

Efterhånden kendte alle Stald Kima i Skive med de berømte travheste – og historien tager for alvor 

fat. 

En rigtig god og underholdende familiefilm. Efter filmen er der kaffebord i Bibliotekets store sal 

(max. 90 personer), 

  

Pris for film og kaffe: 60 kr.. 

Tilmelding er nødvendig til Else Gildsig fra tirsdag 18. februar kl. 9 på tlf. 98 52 08 37  
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Årsmøde 

 

Torsdag 13. marts kl. 19 i Biecentrets store sal 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde 

senest 14 dage før årsmødet.  

Vi får besøg af Mogens Jespersen, der  

vil fortælle om sine ”første 100 dage  

som borgmester i Mariagerfjord Kommune”. 

 

Lokalbestyrelsen er vært ved en kop  

kaffe/the + en rulle- og ostemad.  

øl/vand kan købes. 

Traditionen tro slutter årsmødet med  

bankospil.   Plader købes ved indgangen. 

Medlemskort skal forevises ved indgangen af hensyn til evt. valghandling. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Visborggård Renæssancehave og Mariagerfjord Renseanlæg 

 

Torsdag 3. april kl. 12.30 fra parkerings- 

pladsen ved Markedshallen 

 

Besøg på det gamle psykiatriske plejehjem  

Visborggård, hvor tidligere teknisk chef Benny 

Schou tager imod os. Vi får en guidet rundvisning i den 

smukke og Danmarks eneste fredede renæssancehave. 

Benny Schou giver samtidig en grundig orientering om 

stedet. 

 

Derefter kører vi til det nye rensningsanlæg,  

der blev indviet 11. november 2013. Vi får en 

præsentation i kantinen, hvor der samtidig                    Det nye renseanlæg set fra luften 

serveres eftermiddagskaffe. Bagefter er der                        Foto: BioDane Luftfoto       

rundvisning, hvor vi ser det nye store renseanlæg, der er blandt de største i  Danmark.  -   

Det rensede spildevand føres ad en 16,5 km lang rørledning 4 km ud i Kattegat.  

Sammen med selve rensningsanlægget blev der også opført en ny samlet drifts og 

administrationsbygning, som blev indviet 1. august 2013. Det samlede byggeri kostede 400 mio. kr.  

 

Forventet hjemkomst kl. ca. 17.30  –  Turen koster i alt 125 kr. pr. person. Beløbet bedes indbetalt i 

Sparekassen Hobro på konto 9337 – 0001367757  - husk  navn. 

Tilmelding til Else Gildsig fra mandag 17. marts kl. 9 på tlf. 98 52 08 37.   
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Rejsen til Sorrento-Amalfi – Italien. 

8 dages flyrejse til Sorrento-Amalfi (24/9-14 til 1/10-14) 

  

Rejseplan: 

I bus til Aalborg lufthavn – med fly fra Aalborg direkte til Rom.  

Dernæst med bus fra Rom til Vico Equense (nær Sorrento) – indkvartering på Hotel Oriente ved 

kystvejen med udsigt over Middelhavet med Vesuv i baggrunden. 

Udflugter: Sorrento – Amalfikysten – Pompei og Vesuv samt tur til Napoli. 

Pris pr person 7.695 kr.(min. 40 pers.) – Tillæg eneværelse 1395 kr. 

 

Prisen inkl.: -Fly Aalborg – Rom t/r 

-bustransport ifølge program –  

-7 overnatninger på hotel Oriente 

-7 x morgenbuffet, 7 x aftensmad 

-udflugter ifølge program 

-bidrag til rejsegarantifonden 

-turhjælper Steen Pedersen  

-teknisk Rejsearrangør Nilles Rejser 

-medlem af rejsegarantifonden nr. 1046 

-deltagerbetalingen til teknisk rejsearrangør. 

 

Ikke inkl. i prisen: Udflugt til Capri kan bestilles – pris ca. 505.- kr. 

Tilmelding til Steen Pedersen fra fredag den 11. april kl. 9 og senest 24. april på  

tlf. 98 52 20 26 

 

INFO – MØDE om turen til Sorrento-Amalfi - Italien 2014 

Torsdag den 24. april kl. 14 på  

Hobro Bibliotek (st. Sal) 

 

 

Kom og hør om Ældre Sagens rejsetilbud  

til Sorrento-halvøen og få en appetitvækker,  

der giver lyst til at deltage i turen.    

Kaffe og kage – pris  25 kr.      

 

Tilmelding til infomødet til Steen Pedersen  

fra fredag 11. april kl. 9 på tlf. 98 52 20 26 
 
 
 
 
 
 
         

 
 

 

 

 

 



 

 

Besøg på den nye Hobro Stadion – DS Arena 

 

Torsdag 8. maj kl. 14 

 

Vi mødes på Hobro  

Stadion, hvor formanden for HIK- Fodbold  

Steen Juulsgaard vil byde velkommen. 

Derefter vil der være en rundvisning på det  

nye anlæg inden HIK Fodbold er vært ved  

kaffe med brød i den nye kantine. Byggeriet på 

det nye klubhus begyndte i 2010,  

samme år som HIK Fodbold rykkede op i 1. 

division.  

Resten af historien får vi den 8. maj.  

 

Tilmelding til Steen Pedersen fra tirsdag 29. april kl. 9 på tlf. 98 52 20 26 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

LØBENDE AKTIVITETER 

 

 

KROLF – en ny aktivitet i Hobro 

 

Vi mødes tirsdage og torsdage fra kl. 10 – 12 

på Krolfbanen ved Vandrerhjemmet i Hobro  

nabo til Hobro Idrætscenter 

Opstart tirsdag 11. marts kl. 10. 

 

Hvad er krolf? Det er en blanding af de kendte spil kroket og 

golf. Det lanceres lidt populært: ”½ kroket og ½ golf = 1/1 

sjovt”. 

Det er et nyt familiespil, der er under stor udvikling 

 i Danmark. Er det noget for dig/jer, så mød op på krolfbanen.  

 

Pris 50 kr. for hele sæsonen. Kontaktperson Gunnar Greve tlf. 98 52 36 04 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

EDB-banden huserer i Hobro 
 

Ældre Sagen i Hobro har nu 15 frivillige – også kaldet 

EDB-banden, som årligt hjælper over 100 ældre, der  

p.t. endnu ikke er digitaliseret.      

EDB-banden er opdelt i 3 hold med hver sin tovholder.  

Det ene hold er for fortsættere, og de 2 andre hold er 

for begyndere i EDB. 

For at komme på fortsætterhold skal man have været  

på begynderhold og have PC og internet-adgang i  

hjemmet. Desuden skal man kunne modtage / sende 

mail. Der er 10 deltagere på hvert hold, som hjælpes / 

vejledes / undervises 10 gange a´ 2 lektioner på Ho- 

bro Bibliotek. Der er en deltagerpris på 50 kr..  

Begynderhold undervises  mandag kl. 10 - 12 og onsdag kl. 10 – 12. Fortsætterhold undervises 

onsdag kl. 14 – 16. Kontakt webmaster Flemming Rahbek  på tlf. 48 26 24 59                                                 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

LØBENDE AKTIVITETER 

PC-hjælp 

PC-hjælp på Hobro Bibliotek(EDB-lokalet). 

Der er ikke tale om et samlet kursusforløb, men har du spørgsmål eller brug for hjælp til internettet, 

mail, tekstbehandling(Word) eller andet, så er der hjælp at hente hver mandag fra 13 til 15 i  EDB-

lokalet på Hobro Bibliotek.  

OBS! Opstart efter juleferien den 6. januar og kører til og med 25. maj  

Kontaktperson er Flemming Rahbek  tlf. 48 26 24 59 

Bridge 
Ældre Sagen i Hobro har en stor bridgeafdeling på ca. 80 deltagere, der spiller hver onsdag kl. 

13.30 – 17 i  Markedshallen, Hobro.  Der startes i september og spilles til primo april. 

Ældre Sagens bridgeafdeling er nu en afdeling (Seniorklub) i Hobro Bridgeklub - med egen 

styregruppe.  

Kontakt  vores instruktør/ tovholder Birthe Laursen på  tlf. 98 52 42 46   

Studiegruppe i Slægtsforskning 

Vi forsøger at finde slægten på internettet. Både nybegyndere og fortsættere. Nye hold er startet 

tirsdag 1. oktober 2013 og fortsætter til midt i marts 2014. Begynderhold kl. 12.30 – 14.30. 

Fortsættere kl. 15.00 - 17.00. På fortsætterholdet lærer vi også gotisk skrift. Kurset holdes på Hobro 

Bibliotek, (lille sal).   

Max. 12 deltagere pr. hold.  Pris 50 kr.. Tilmelding nødvendig. 

Kontakt Harding Møller Pedersen tlf. 98 52 21 46 eller Leif Kristensen tlf. 98 52 16 16 

Bowling 
Ældre Sagen i Hobro har en stor afdeling med bowling på ca. 110 deltagere. 

Sted:  Bowl`n  Fun, Jyllandsvej,  Hobro. Der spilles bowling hver onsdag kl. 9 - 12.  Prisen er kun 

100 kr. pr. banetime inkl. sko og kaffe/the. Prisen gælder for bane med 4 - 5 deltagere. 

Kontakt Jørgen Wacher  tlf. 86 45 22 82 mob. 21 75 39 82 

Styrketræning og motion 

Ved fremvisning af dit medlemskort af Ældre Sagen tilbydes du i Helsesport, Nytorv 9, Hobro, et 

styrketrænings- og motionsprogram til rabatpris (se annoncen nedenfor). 

Kontakt Gunnar Greve, tlf. 98 52 36 04                                    

 

 
 

 
 



 

 

 

Ældre Sagen søger frivillige til    

Besøgstjenesten (besøgsvenner, demensaflaster, vågekone/mand) 

EDB undervisning (undervisere/hjælpere)  

Sport, motion ( bowling og krolf) 

Måske har du selv et forslag til frivilligt arbejde, som du gerne vil tilbyde.  

Vi hører gerne fra dig. Så vil vi se, om det kan gennemføres. 

Henvendelse til Steen Pedersen, formand tlf. 98522026 steen@steen-pedersen.dk  

eller Lillian Møller Pedersen, besøgstjenesten tlf. 98522146, lillianmp@live.dk 

Tillykke til Lene Lundsgaard og Hans Jørgen Christensen  

Det glæder os, at det lykkedes Ældre Sagen at få valgt både Lene Lundsgaard og Hans 

Jørgen Christensen ind i Seniorrådet efter anbefaling fra alle fire lokalbestyrelser i 

Mariagerfjord Kommune.  

Hans Jørgen sidder i lokalbestyrelsen for Ældre Sagen i Hobro, og er samtidig 

formand for Ældre Sagens koordinationsudvalg for de fire lokalbestyrelser i 

Mariagerfjord Kommune. Han har også siddet i Seniorrådet i de sidste fire år. 

Hans Jørgen Christensen, Hobro 

Opslagstavle 

Aktuelt nyt fra Ældre Sagen i Hobro kan læses på vores opslagstavle på Hobro Bibliotek. Den 

hænger i mellemgangen, som passeres, når man går fra parkeringspladsen over til bibliotekets 

hovedindgang (bag runestenen). 

Lokalbestyrelsen 
Steen Pedersen, formand, steen@steen-pedersen.dk    tlf. 98 52 20 26  

Gunnar L. Hansen, næstformand, redaktør af lokalblad tlf. 98 52 27 29     

Grete Irene Nielsen, lokalbestyrelsesmedlem + kasserer tlf. 98 52 09 62  

Else Gildsig, lokalbestyrelsesmedlem + sekretær, +  cafè/film tlf. 98 52 08 37  

Lillian M. Pedersen, lokalbestyrelsesm.  

kontaktperson for besøgstjenesten  tlf. 98 52 21 46                                                                                  

Hans Jørgen Christensen, fmd. KU, ældrepolitik,  tlf. 98 24 80 16   

Gunnar Greve, lokalbestyrelsesmedlem +  motion tlf. 98 52 36 04                                  

Helen Hosbond, lokalbestyrelsesmedlem +  cafè/film tlf. 98 52 42 68 

Vagn Andreasen, lokalbestyrelsesmedlem  tlf. 22 52 14 41  

Susanne Bisgaard, 1. suppleant                                                 tlf 98 52 52 13 

Grethe Mikkelsen,2.suppleant, kontaktperson besøgstjenesten tlf. 98 52 26 16 

 

Hermed er første halvdel af programmet for 2014 på gaden, og forhåbentlig har vi valgt nogle 

aktiviteter, der har din/jeres interesse. Vi glæder os til at se dig /jer.   

Tilmeldinger er for medlemmer og er bindende, og kan kun ske på telefon efter først til mølle 

princippet, max 4. 

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

KUN for medlemmer, hvis andet ikke er anført. NB: Husk navn og tlf. på samtlige tilmeldte.  

  

Venlig hilsen og på gensyn 

Lokalbestyrelsen 

 

mailto:steen@steen-pedersen.dk

