
 

 

Hobro    

28. årgang         2. halvår 2014 

 

 

 
Ved årsmødet i Ældre Sagen Hobro i marts 2014 var der vin og blomster til dem der forlod lokalbestyrelsen. Fra 

venstre bagerst Else Gildsig, Grethe Mikkelsen og Lillian Møller Pedersen og forrest Vagn Andreasen 

 

 



 

Kære medlemmer 

Hermed fremsendes vores nye informationsblad, som dækker arrangementer for andet halvår af 

2014.   

                                 Den 1. juni 2014 var der i Ældre Sagens Hobroafdeling 2360 

medlemmer 

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 december måned 2014 og gælder for første halvår af 2015. 

                                  Du/I kan finde Hobros hjemmeside via Ældre Sagens hjemmeside:  www.aeldresagen.dk.  

Klik derefter i højre øverste hjørne på lokalafdelinger. Find Hobro på kortet og klik på Hobro. Klik derefter på Hobros 

Lokalafdeling, så kommer du ind på Hobros egen lokale hjemmeside. Du kan også finde den lokale hjemmeside ved at 

”google” Ældre sagen Hobro 

Steen Pedersen / formand 

Nyt Lokale/kontor i Medborgerhuset 

Mandag den 4. august  2014 åbner Ældre Sagen i Hobro et lokale/kontor i Hobro Medborgerhus på adressen: 

Skibsgade 26-28, 9500 Hobro.  

Kontoret har åbent  mandag fra kl.10 til 12 og har telefonnr. nr. 23 46 46 44 

Mangler kontorfrivillige 

Vi mangler nogle frivillige, der kan passe vores nye kontor i åbningstiden. 

De skal bl.a. hjælpe med: telefonpasning, tage imod de medlemmer, der møder op i åbningstiden - samt forskellige 

praktiske ting. 

 Er du interesseret og vil høre mere om frivilligjobbet, så kontakt Steen Pedersen på telefon 98 52 20 26 

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 maj 2014 er opstillet  9953 

hjertestartere. 

http://www.hjertestarter.dk/


Ifølge hjemmesiden (maj 2014) er der i Hobro placeret 41 registrerede hjertestartere. 

I Danmark er (maj 2014) i alt registreret 10.058 hjertestartere. 

Eftermiddagstur til Lille Vildmose  

 

Torsdag 14. august kl. 12 fra Rutebilstationen i Hobro 

 

Vi besøger Lille Vildmosecentret og ser naturfilm i biografen, flyver i 

ørnesimulatoren, kommer tæt på mosens planter og dyr i  

naturværkstedet  og meget mere. Det hele tager en times tid. Så får vi 

kaffe i Café Soldug med lun kringle og lagkage. Derefter godt  

et par timers kombitur i mosen – Portlandsmosen og Høstemark  

Skov med lokal-guide – vi bliver orienteret om den store  

naturgenopretning i mosen efter den spagnumproduktion og 

tørvegravning, der har fundet sted.  

Med 31 mio. kr. fra EU´s LIFE-støtteordning og 10-11 mio. kr. fra Aalborg Kommune, Naturstyrelsen og Aage V. Jensen 

Naturfond er man i gang med vandstandshævning, fældning af træer og buske, genopretning af Birkesø, og der 

udsættes senere kronvildt i mellemområdet. Vi kommer i øvrigt næsten helt sikkert til at se kronvildt på turen. 

Pris for bus, entre, rundvisning og kaffe 280 Kr., der efter tilmelding indbetales i Jutlander Bank  på konto nr. 9337-

0001367757 – husk navn. Forventet hjemkomst ca. kl.  18.   Max 50 deltagere. Tilmelding til Gunnar L. Hansen fra 

tirsdag 29. juli kl.9 på tlf. 98 52 27 29 
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Spændende heldagsudflugt til øen Fur  

Torsdag 28. august kl. 8.30 fra Rutebilstationen i Hobro                             

Vi holder pause ved Virksund, hvor vi serverer kaffe og rundstykker. Derefter  

går turen til Branden, hvor vi skal med færgen til Fur. Kristeligt Dagblads  

læsere kårede i 2010 Fur tilDanmarks skønneste Ø, det er naturligvis ikke  

tilfældigt. Fur er et fuldstændigt enestående sted, et roligt og uspoleret  

samfund med en spændende og særpræget natur. Efter ankomst til Fur får vi  

frokost på kroen Regitzesminde. 

Derefter får vi en ca. 2 timers rundtur på Fur med kromanden som guide. En dansk specialitet på øen er moléret, et 

råmateriale til en verdensproduktion som  

Danmark er ene om. Dets tilblivelse er som et eventyr, der startede  

or 50 - 70 millioner år siden. 

Forventet hjemkomst til Hobro kl. ca. 17.30. Max 50 deltagere. 

Pris for bus, kaffe, frokost og rundvisning 350 kr. ekskl. drikkevarer. Efter tilmelding indbetales 

beløbet i Jutlander Bank på konto 9337 0001367757- husk navn. 

Tilmelding til Gunnar Greve fra tirsdag 12. august kl. 9 på tlf. 98 52 36 04 
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Bilistkursus – bliv en bedre bilist 

Kurset udbydes for hele Mariagerfjord Kommune 
 

Infomøde torsdag 4. september kl. 9.30 – 10.30 (Hobro Biblioteks st. sal) 

Ældre Sagen i Hobro har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune  

besluttet også i 2014 at arrangere et opdateringskursus for ældre,  

erfarne bilister. Enhver bilist – ung som gammel – har  

pligt til at holde sig orienteret om de gældende færdselsregler, og  

hvis det er mange år siden, du har fået kørekort, er  



Kursusforløbet indledes med et uforpligtende informationsmøde  

den 4. september, hvor kørelærer Vagn Mortensen vil være til stede.  

er vil der blive orienteret om kursets indhold, og såfremt  

der kan samles mindst 20 deltagere, vil kurset blive iværksat.  Kurset indeholder 6 lektioners teori + 1 

lektion i egen bil med kørelærer.  

Pris 300 kr., som indbetales efter tilmeldingen på konto 9337 – 0001367757 i Jutlander Bank – husk navn. 

Deltagelse og pris i kursus på køreteknisk anlæg aftales med kørelæreren. 

Ønskes en teoribog er prisen 185 kr., som kan bestilles ved tilmeldingen. 

Teorikurset falder i tidsrummet kl. 9.30 til 11.30 på følgende datoer 9/9, 11/9 og16/9. 

Tilmelding til både informationsmødet og bilistkurset til Steen Pedersen fra tirsdag den 25. august kl. 9 på 

tlf. 98 52 20 26 

 

Hvad er Digital Postkasse? 

Info-møde torsdag 18. september kl. 14 i Medborgerhuset, Skibsgade 26, Hobro 

Få styr på alle de mange informationer, der vælter rundt i diverse medier. 

Fra 1. november 2014 skal du kunne modtage digital post fra det offentlige. 

Det er vigtigt, at du har taget stilling inden 1. november, ellers får du  

automatisk en digital postkasse. Morten Overgaard leder af borgerservice i Hobro  

il fortælle, hvad der er op, og hvad der er ned i den nye digitalisering. 

Her er nogle af de spørgsmål, som Morten Overgaard vil svare på: 

Hvad er digital post? 

Hvad er forskellen på digital post og e-post. 

Hvordan tilmelder man sig?                        

Hvordan læser man digital post fra det offentlige? 

Hvordan får man en NemID? 

Hvordan bliver man fritaget for digital post? 

Pris 30 kr. for møde inkl. kaffe m/brød. 

Tilmelding til Helen Hosbond fra mandag 8. september kl.9 på tlf. 98 52 42 68       
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Rejsen til Sorrento-Amalfi – Italien 

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

Der skal 48 deltagere med på turen, og der er lukket for flere tilmeldinger til rejsen. 

Evt. spørgsmål rettes til Steen Pedersen 98 52 20 26 
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Influenza vaccination
 

Onsdag 8. oktober kl. 9-13 i Biecentrets store sal, Hobro
 

Vaccinationen er gratis, hvis du er fyldt 65 år eller er førtidspensionist. 

Er du ikke fyldt 65 år, koster det 160 kr., og du modtager en kvittering for beløbet. 

Medlemmer af sygeforsikringen DANMARK kan, ved at indsende kvitteringen, 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.  Medlemskab af Ældre Sagen er ikke påkrævet, 

vaccinationstilbuddet gælder alle kommunens borgere. 

Der skal dog her gøres opmærksom på, at Ældre Sagen i Hobro får 8,50 kr. for hver vaccination, og når omkostninger til 

Biecentret er betalt (kaffe/the m.v.) er der et lille restbeløb tilbage, der går ubeskåret som tilskud til Løvfaldsturen i oktober. 

-  Så derfor, mød op og bliv vaccineret i Biecentret, og vær med til at støtte den gode udflugt senere på måneden! 

HUSK at medbringe dit sygesikringsbevis til registrering af vaccinationen!!! 
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Løvfaldstur
 

Torsdag 9. oktober kl. 13 fra parkeringspladsen ved Markedshallen 

Traditionen tro har vi igen i år arrangeret en tur ud i det blå. Vi håber på dejligt vejr, flotte efterårsfarver og mange 

deltagere.  

Turen koster som sædvanlig kun 100 kr. inkl. bus og 

kaffe, som vil blive indtaget et eller andet dejligt sted. 

der er er bestilt handicap-bus,  så der er plads til kørestole,  

men husk at meddele dette ved tilmelding  

og ligeledes bedes oplyst, om man er diabetiker.  

Hjemkomst kl. ca. 17.30. Teknisk arrangør Olesens  

Busser, Sørup. Tilmelding til Helen Hosbond fra  

tirsdag 23. september kl. 9 til og med  

mandag 29. september på tlf. 98 52 42 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Søndagscafé   er for alle byens pensionister 

Medlemskab er ikke nødvendig for at deltage i dette arrangement. 
Søndag 2. november kl. 13.00  vises  filmen  ”Klumpfisken”  i  Hobro Bio 

Filmen er instrueret af Søren Balle  -  medvirkende er Henrik Birch, Susanne Storm, Jytte Kvinesdal og Jakob Ulrik 

Lohmann. 

”Klumpfisken” omhandler en økonomisk presset fisker fra Hirtshals. Kesse er ikke vild med havbiologer og al deres snak 

om kvoter og regulering, men da krisen kradser, siger han ja  

til at tage en havbiolog med ud på fem fisketure for at få en torskekvote i belønning.   

Havbiogen viser sig at være en kvinde. Det udvikler sig til en historie om kærlighed. Den lokale trubadur, Allan Olsen, har 

skrevet musik til titelsangen Klumpfisk. Og ifølge Allan Olsen spiller alle  

overbevisende i filmen. Kesse må efterhånden se kutter, hus og bil blive taget. Filmen slutter åbent med, at Kesse for 

første gang i sit liv tager til København – for havbiologen har lovet at vise ham rundt. 

Efter filmen er der kaffebord i Bibliotekets store sal (max. 90 personer), 

Pris for film og kaffe: 60 kr.. 

Tilmelding til Grete Irene Nielsen fra mandag 20. oktober kl. 9 på  tlf. 98 52 09 62 
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Hjertestarterkursus  

Ældre Sagen i Hobro tilbyder et hjertestarterkursus 

Torsdag 6. november kl. 9 - 13 i Hobro Idrætscenter 

Pris pr. deltager er 150 kr., som indbetales efter tilmeldingen på  

konto 9337- 0001367757 i Jutlander Bank – husk navn. 

Førstehjælpsbog kan udlånes ved kurset eller købes/bestilles  

ved tilmeldingen 100 kr.. 

Der kan max. tilmelde sig 12 kursister – efter først til mølle prin- 

cippet. Kursusleder er Erik Madsen fra Hobro Idrætscenter. 

Tilmelding til Steen Pedersen fra mandag 27. oktober kl. 9 på tlf. 98 52 20 26  

 

 

 

 

 



Fra blå blink til rollator -  foredrag af tidligere politibetjent 

Torsdag 13. november kl. 14 på Hobro Bibliotek (st. sal) 

Heinz Hvid fra Klitmøller fortæller levende om sit liv som politibetjent. 

Efter at have fået flere alvorlige arbejdsskader, måtte han som 37-årig 

aflevere politiuniformen for at blive førtidspensionist 

Heinz Hvid vil på mødet fortælle om sin og familiens situation. De føler 

sig svigtet af politiledelsen, politiforbundet, kommunen og  

Arbejdsskade-styrelsen. Han har derfor planer om at etablere en  

eller anden form for rådgivning for folk, der kommer i klemme i det offentlige 

system, sådan som han selv gjorde.                                                                                          

Pris for møde med kaffe 75 kr., der betales ved indgangen. 

Tilmelding til Helen Hosbond fra mandag 27. oktober kl. 9 på tlf.98 52 42 68 
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JULETUR 

Fredag 28. november kl. 8.30 fra Rutebilstationen i Hobro 

Vi starter i år med at køre mod Pandrup – nærmere betegnet 

Gammelbo i Moseby   

hvor vi skal besøge nissemor (Etly Klarborg) ogKlarborg-nisserne 

også kendt som Trip Trap nisserne. 

Etly Klarborg har til årets jul designet et nyt Nissepar, som nok skal  

live efterspurgt. Der er også andre nyheder på hylderne i den  

gamle nissebutik. 

Derefter kører vi til Feriecentret Slettestrand, 

hvor Julefrokosten indtages på Restaurant                Etly Klarborg med Klarborg-nisserne  

Slettestrand. Efter frokosten kører vi til Tranum, hvor vi skal besøge Tranum Lys og Glas, en butik 

med et bredt udvalg i lys, servietter, glas og gaveartikler. Tranum Lys og Glas er et gedigent stykke 

dansk håndværk, der afspejler godt 40 års erfaring og tradition. Siden 1968 har de fremstillet lys i 

høj kvalitet til rimelig pris og i farver, de selv blander. Glasværkstedet arbejder med 

koldvandsteknikker og fremstiller f.eks. fugle, dyr og smykker. Her får vi en rundvisning, og der er 

mulighed for at bestille div. glaskunst. Turen slutter med kaffe og lagkage på Restaurant 

Slettestrand.  Forventet hjemkomst kl. ca. 17,30   

Pris for bus, frokost, rundvisning og kaffe 365 kr., der efter tilmelding indbetales i Jutlander Bank 

konto nr. 9337-0001367757 – husk navn. 

Tilmelding til Gunnar Greve fra onsdag 12. november kl. 9 på tlf. 98 52 36 04  

 

 

 



Juleaften 2014 

Biecentret og Ældre Sagen i Hobro arrangerer også juleaften i Biecentret i 2014 

Det er et tilbud til alle, der enten sidder alene eller gerne vil være sammen med andre juleaften og 

godt vil have lidt fællesskab og juleindhold på den- 

ne særlige aften. Julearrangementet afholdes i Biecentrets kantine. 

Programmet: 

Alle deltagere mødes kl. 17, hvor der først bliver serveret en dejlig julemiddag.  

Efter middagen skal der danses om juletræet, synges julesalmer, pakkespil m.m.   

Der er selvfølgelig også kaffe/the – samt julegodter. 

Aftenen forventes afsluttet ved 21-tiden. 

Der er en deltagerpris på 150 kr. for hele arrangementet.  

OBS! Pakken til pakkespillet er inkl. i deltagerprisen. 

Tilmelding senest  mandag 8. 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. 

           

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 



LØBENDE AKTIVITETER 

Krolf er en ny aktivitet i Hobro 

Vi mødes tirsdage og torsdage fra kl. 10 til 12 på Krolfbanen ved  

Vandrerhjemmet i Hobro – nabo til Hobro Idrætscenter.  

Opstart efter ferien tirsdag 5. august. 

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.  

Kontaktperson Gunnar Greve tlf. 98 52 36 04 
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EDB-banden huserer stadig i Hobro 

Ældre Sagen i Hobro har nu 18 frivillige instruktører/undervisere også kaldet  EDB-banden,  

som hjælper alle ældre, der har brug for EDB-hjælp. 

Der er 2 begynderhold i Windows 7 og  

1 Windows 8 begynderhold  samt 1 EDB-fortsætterhold. 

For at komme på et fortsætterhold skal man have været på begynderhold  

og have en PC´er og internet-adgang i hjemmet.  

 Desuden skal man kunne modtage / sende mail.       Et af Ældre Sagens 

EDB kurser på Hobro Bibliotek 

Der er 10 deltagere på hvert hold, som hjælpes/vejledes/undervises  

10 gange a´ 2 lektioner i EDB-lokalet på Hobro Bibliotek.   

Der er en deltagerpris på 50 kr..  

Windows 7 begynderhold 1  -  mandag  kl. 10 -- 12  -  opstart 8. september 

Windows 7 begynderhold 2  -  onsdag   kl. 10 – 12  -  opstart 10. september 

EDB-fortsætterhold  -               onsdag   kl. 14 -- 16  -  opstart 3. september 

Windows 8 begynderhold         tirsdag   kl. 10 -- 12  -  opstart 9. september 

Tilmelding og spørgsmål - kontakt webmaster Flemming Rahbek på tlf. 48 26 24 59 eller mød op til PC-hjælp i EDB-

lokalet mandage fra kl. 13 – 15, hvor Flemming er instruktør.   

 

                                                 

 



 

PC hjælp på Hobro Bibliotek (EDB lokalet) 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til internettet, mail, tekst-behandling(Word), digital postkasse eller andet, så er der 

hjælp at hente hver mandag fra kl. 13 til 15 i EDB lokalet på Hobro Bibliotek. Der vil også være hjælp at hente for dem, 

som lige har fået en iPad. 

PC hjælp starter efter sommerferien mandag 1. september og slutter  8. december 2014.  

Kontaktperson 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 Biecentret, 

Hobro.  Der startes i september og spilles til primo april. 

Ældre Sagens bridgeafdeling er 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 starter tirsdag 7. oktober 2014 og fortsætter til midt i marts 2015.   
Tirsdag: 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. 100 deltagere. 
Spillested er 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 en bane med mindst  4 deltagere. Opstart efter sommerferien er 

onsdag den 6. august.  Juleafslutning + frokost  er torsdag 4. december. 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, krolf, stavgang) 

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 

 

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

Susanne Bisgaard, lokalbestyrelsesmedlem + sekretær tlf. 98 52 52 13 

Hanne Skaaning, lokalbestyrelsesm. kontaktperson til besøgstjenesten  tlf. 98 52 46 43 

Hans Jørgen Christensen, fmd. KU, ældrepolitik, (medlem af Seniorrådet) tlf. 98 24 80 16 

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

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

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

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

Erling Lynge Møller, lokalbestyrelsesmedlem  tlf. 26 23 58 28  

Vagn Andreasen, 1.  suppleant tlf. 22 52 14 41 

Mogens Silkjær, 2. suppleant  tlf. 29 31 20 59 

Hermed er anden 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 

tilmeldinger pr. opkald. 

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


 


