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Ældre Sagen Hobro havde 48 med på en 8 dages flyrejse til Sorrento-Amalfikysten i Italien i september 2014. 

Turen var begunstiget af dejligt solskinsvejr og en dygtig guide fra rejseselskabet Nilles.  I områdets skønne natur 

besøgtes bl.a. Pompei, der i år 79 blev ødelagt af vulkanen Vesuv, der ses i billedets baggrund. 

 

 

 

 



 

Kære medlemmer 

Hermed fremsendes vores nye informationsblad, som dækker arrangementer for første halvår af 2015.   

Vi har igen bestræbt os på at få tilrettelagt et bredt og alsidigt program. 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 2015 og gælder for 2. 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. 

Den 1. november  2014 var der 2370 medlemmer i Ældre Sagen Hobro 

Alle vore medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår 

Steen Pedersen / formand 

PS!!  Nyt vedr. tilmeldinger 

Alle tilmeldinger til arrangementer og edb-undervisning er fremover til kontoret i 

åbningstiden. 

Nyt Lokale/ Kontor i Medborgerhuset 

Ældre Sagen Hobros kontor er placeret i Hobro Medborgerhus på adressen: Skibsgade 26-28, 9500 Hobro.  Kontoret 

har åbent mandag og torsdag  fra kl.10 til 12 og har telefon 23 46 46 44. 

Mangler kontorfrivillige 

Vi har p.t. 3 kontorfrivillige, men kunne godt bruge nogle flere frivillige,  

der kan passe vores nye kontor i åbningstiden.  
De skal bl.a. hjælpe med: telefonpasning, tage imod tilmeldinger og 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 24 89 20 26                         til 
Ældre Sagens kontor i Medborgerhuset i Hobro  

Seniorvejledning / ledsager / bisidder  

Vi har 5 frivillige, der stiller sig til rådighed inden for ovennævnte 

områder. 

Har du behov for assistance, hører vi gerne fra dig, så vil vi vurdere, hvem der bedst kan løse opgaven.  Hjælpen er 

gratis, og vi har tavshedspligt. 

Kontakt vores kontor tlf. 23 46 46 44. 

 



 

 

 

 

 

 

Vinterfesten 2015 
Fredag 30. Januar kl. 17.30 – 23.00 i Biecentrets kantine  

 

Vi byder ind med vores traditionelle vinterfest, hvor vi ønsker at sætte fut i humøret og de 
stive skanker. Med spisning, sang, underholdning og dans 
dans vil vi fornøje og hygge os sammen. Biecentrets gode  
køkken og frivillige hjælpere sørger for lækker mad og ven-  
lig betjening. Flemming Både, som både er musiker, trou- 
badour og foredragsholder vil være den røde tråd gennem 
hele aftenen. Han lægger for med dinner musik og senere  
holder han et musikalsk foredrag om John Mogensen kryd- 
ret med fællessange. Efter kaffen spiller Flemming op til dans       Flemming Både spiller            
med bl.a. John Mogensen og Four Jacks numre. Pris for mad, musik og underholdning 230 kr. Drikkevarer for egen 
regning. Max. 80 deltagere. Efter tilmeldingen indbetales beløbet i Jutlander Bank Hobro på konto 9337  001367757 – 
husk navn. Tovholder for arrangementet er Steen Pedersen. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra mandag den 19. januar kl. 10 på tlf. 23 46 46 44   

 

 

 

 

 

 



 

Skuespillet ”I al stilhed”  

Torsdag 5. februar kl. 19.30 i Hadsund Kulturcenter          

Ældre Sagen i Arden står bag indbydelsen til aftenens teateroplevel- 
se med Sonja Oppenhagen og Mikkel Kaastrup arrangeret af Teater- 
kreds Mariagerfjord. Ældre Sagen i Mariagerfjord anbefaler alle sine 
medlemmer at se dette fremragende skuespil, der sætter fokus på                                                                                   
alzheimer og demens. Lige inden forestillingen vil emnet blive præsenteret 
af formanden for Ældre Sagen i Nordjylland Niels Tikjøb Olsen.                               
 
I stykket stavrer hun omkring med blikket fuld af angst, afmagt og tomhed.         
Spørgende ser hun ud på os. Mørket har bredt sig. Sådan ender det, når 
demenslandets skygge lægger sig over den tidligere så livfulde og udad- 
vendte kvinde.             Egen transport til og fra Hadsund. 
Specialpris for forestillingen på 65 kr.    
                                                                                                                      
Ellers kan billetterne købes via bibliotekerne. 
 
 

Sikkerhed og tryghed – foredrag ved Palle 

Povlsen/Jysk Vagt 
 

Torsdag den 19. februar kl. 14 til 16 i Medborgerhuset (st. sal) 

 

Palle Povlsen vil fortælle om sine 30 år som  
vægter på godt og ondt. Han vil bl.a. fortælle  
om nogle af sine 326 personlige anholdelser  
af tyve på fersk gerning.  

Hvordan sikrer man sig bedst mod ind- 
brud/ubudne gæster? 
Skal man på ferie, beder man naboen stille 
sin bil i indkørslen, posten tømmes, naboen  
fylder skrald i affaldsspanden, tænd og sluk ure sikrer, at tyvene tror, at der er nogen. 
Den går bare ikke mere !!!  
Tyvene holder desværre øje med villakvarteret, de færdes der oftere end man er klar over. Tyvene ved udmærket godt, 
hvornår det er naboens bil og ikke ens egen, der holder i indkørslen. De ved også godt, at man ikke render rundt og 
tænder lys forskellige steder i huset, natten igennem. De ved også godt, hvornår beboerne trækker gardiner for, og hvor 
de gør det !!  Man er nødt til at erkende, at tyvene ikke er sådan at narre!!  
Palle vil komme med gode forslag til, hvordan man så kan sikre hjemmet.  
Pris 30 kr. for kaffe/the og brød. Tovholder for arrangementet er Steen Pedersen. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra mandag den 2. februar kl. 10 på tlf. 23 46 46 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Søndagscafé - film   er for alle byens pensionister 

Medlemskab er ikke nødvendig for at deltage i dette arrangement. 
 

Søndag 1. marts kl. 13.00 vises filmen ”Kapgang”  i  Hobro Bio
 

 

Det er en filmatisering af en roman af Morten Kirkskov, og den er instrueret af Niels Arden Oplev                 -  
medvirkende er Anders W. Berthelsen, Sidse Babett Knudsen, Pilou Asbæk m.fl. 
Det er en munter og underholdende film med en dannelseshistorie fra 70´erne om overgangen fra barn til voksen. 
 Pris for film og efterfølgende kaffe: 60 kr. Tovholder for arrangementet er Helen Hosbond.

 

 

Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra mandag den 16. februar kl. 10 på tlf. 23 46 46 44.    
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Årsmøde 
 

Torsdag 12. marts kl. 19 i Biecentrets store sal 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Forslag til dagsorden skal være formanden 
i hænde senest 14 dage før årsmødet.  
 

Lokalkomiteen er vært ved 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.                                                               

 

 

 

 

 

 



 

Rejsen til Kirchberg i Tyrol i det skønne Østrig      

9 dages busrejse fra søndag 16. – mandag 24. august 

 

Søndag 16. august fra Rutebilstationen i Hobro kl. 7.00.  

Morgenkomplet i Hedensted, middag i Neumünster, aftens- 

mad og overnatning på Hotel Belmondo i Leipzig-Wiedemar 

Mandag videre til Nürnberg, frokost, og ankomst til  

Kirchberg, byrundtur og 3 retters middag på Hotel Bechlwirt  

Tirsdag heldagstur til Gerlos og Krimmlervandfaldene.  

Hotel Bechlwirt middag 3 retter. 

Onsdag heldagstur til Vipiteno – Swarovskis krystalverden.  

Tyroleraften i Kirchberg. 

Torsdag halvdagstur til Kufstein og Kaiserbjergene. Hotel  

Bechlwirt middag 3 retter. 

Fredag halvdagstur Kitzbühel – Hahnenkamm. Hotel  

Bechlwirt middag 3 retter. Alpen-Spetakelaften. 

Lørdag udflugt/arrangement. Hotel Bechlwirt middag 3 retter.          Krimmler  Wasserfälle 

Søndag afrejse fra Kirchberg. Frokost i Bamberg. Middagsbuffet Hotel Rennschuh overnatn. 

Mandag videre til Otto Duborg indkøbspause. Frokostbuffet i Rødekro. Hjemkomst.  

 

Pris pr. person 5.095 kr. (min.43 pers.) – Tillæg eneværelse 780 kr.   Inkluderet i prisen er dansk 

rejseleder og alle nævnte udflugter - ekskl. entreer, tyroleraften, alpenspetakel, per-sonlige udgifter 

og drikkevarer. Deltagerbetaling til Nilles Rejser, som er rejsearrangør. 

Turhjælper fra Ældre Sagen i Hobro er Erling Lynge Møller. 

Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra torsdag 5. marts kl. 10 på tlf. 23 46 46 44. 

 

 

INFO-MØDE om turen til Østrig, torsdag 19. marts kl. 14 i Medborgerhuset 

 

Kom og hør om Ældre Sagens rejsetilbud til Østrig og få en appetitvækker, der giver lyst til at 

deltage i turen. Kaffe og kage – pris 25 kr.  

Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra torsdag 5. marts kl. 10 på tlf. 23 46 46 44 

 

 

   

                          
 

 

 

 
 

http://www.nilles.as/


 

Besøg på det nye Moesgaard Museum 
 
Torsdag 7. maj kl. 12.30 fra Rutebilstationen 
 

Det nye Moesgaard Museum tilbyder publikum en  

kulturhistorisk museumsoplevelse international klasse med  
arkæologiske og etnografiske udstillinger. Skiftende  
særudstillinger vil desuden præsentere verdens  
fornemeste kulturarv.    
 
På Moesgaard Museum kommer vi tæt på 
folkene bag de udstillede genstande gennem dramatiske  
fortællinger. Udstillingerne er baseret på den nyeste forskning og teknologi i samarbejde med Aarhus 
Universitet. 
 
 
I caféen får vi kaffe m/ boller og lagkage. Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30.  
Pris for bus, entré, og kaffe: 300 kr. Beløbet indbetales i Jutlander Bank: 9337-
0001367757. Tovholder for turen er Gunnar L. Hansen.  
Tilmelding: Ældre Sagens kontor fra mandag 13. april kl. 10 og senest 23/4 tlf. 
23 46 46 44. 
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Viveterp Landbohave og Mariagerfjord Renseanlæg 
Torsdag 28. maj kl. 12.30 fra Rutebilstationen  
Vi besøger Viveterp Landbohave, der ejes af Maren Sturis  
og Søren Tang. Haven er med i Åbne Haver i Mariager  
Fjord Havekreds. Vi får en orientering om haven og de  
flotte omgivelser, og vi går rundt og ser den dejlige have. 
 
Derefter kører vi til Mariagerfjord Kommunes nye rens- 
ningsanlæg i Hadsund. Vi får en præsentation i kantinen, 
hvor der også serveres eftermiddagskaffe.                             Det nye renseanlæg set fra luften                  
Bagefter er der rundvisning, hvor vi ser det nye rensean-                 Foto: BioDane Luftfoto                                                                                                 
læg, der er blandt de største i Danmark.  –  Det rensede spildevand føres ad en 16 km lang                                                                                                      
rørledning 4 km ud i Kattegat. De samlede etableringsomkostninger inkl. nye bygninger og afskærende 
ledninger blev på 350 mio. kr. 
 

 



Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30 – Turen koster i alt 140 kr. pr. person. Beløbet indbetales i Jutlander Bank 
på konto 9337 – 0001367757 – husk navn.  
Tovholder for turen er Gunnar Greve.  
Tilmelding: Ældre Sagens kontor fra mandag 27. april kl.10 og 
senest 11/5 tlf. 23 46 46 44. 
 
 

 

 

Strandingsmuseet St. George i Thorsminde og fru Pedersens Have ved Vemb vest for 
Holstebro 
Torsdag 18. juni fra rutebilstationen kl. 8.00 
 
På vej til Thorsminde gør vi et stop og får kaffe og 

rundstykke. Thorsminde ligger på en landtange 

mellem Vesterhavet og Nissum Fjord med udsigt til 

fjord, klit og hav.  

Historisk har Thorsminde oplevet mange skibs- 

forlis. Én af de største strandingsulykker med næ- 

sten 1400 omkomne skete i 1811 ud for Thorsmin- 

de. Her forliste to store engelske linieskibe St.  

George og Defence. Denne tragiske begivenhed     Thorsminde set fra luften ved Vesterhavet 

er baggrunden for, at det første strandingsmuseum blev grundlagt i Thorsminde, og på museet kan 

man i dag se en lang  række genstande fra de to engelske skibe. Vi får på Strandingsmuseet St. 

George en rundvisning med fortælling om hele historien og ser en række unikke effekter, der er 

hentet op fra de to vrag på havets bund. 

 

Herefter får vi fiskefrokost, som Thorsminde Borgerforening står for i Den Røde Hal (gl. 

auktionshal)  inden vi kører videre til fru Pedersens Have ved Vemb. Her bliver der lejlighed til at 

se en 2 tdr. land stor landbohave i engelsk stil. Haven emmer af romantiske stemninger, spændende 

skure, lysthuse og en skurvogn. Overalt ses hyggelige stilleben/opstillinger med antikke havemøbler 

og genbrug. En have hvor livet leves med alt hvad havehjertet begærer af vand, højbede, frodighed, 

overdækkede terrasser og legeplads. Haven er til stor inspiration for de besøgende. TV Midt/Vest 

har været der flere gange. Vi får eftermiddagskaffe, inden vi forlader fru Pedersens Have. 

Pris for det hele ekskl. drikkevarer til frokosten 450 kr. Efter tilmeldingen indbetales beløbet i 

Jutlander Bank Hobro på konto 9337  001367757 – husk navn. 

Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30. Tovholder for turen er Gunnar L. Hansen. 

Tilmelding: Ældre Sagens kontor fra mandag 11/5 kl.10 og senest 28/5  tlf. 23 46 46 44.  
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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 tirsdag 10. marts. 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 er Gunnar Greve tlf. 98 52 36 04 

 

EDB-banden huserer stadig i Hobro 

 
Ældre Sagen i Hobro har nu 20 frivillige instruktører/undervisere – også kaldet EDB-banden, som 

hjælper alle ældre, der har brug for på EDB-hjælp. Hvad undervises der i: 

Windows 7 begynderhold 1 - mandag  kl. 10 -12. – Opstart  12/1-15 

Windows 8 begynderhold - tirsdag  kl. 10 -12. – Opstart 13/1-15 

EDB-Fortsætterhold - onsdag  kl. 14 -16 -Opstart  7/1-15.   

For at komme på et fortsætterhold skal man have været på begynderhold og have PC og internet-

adgang i hjemmet.  Desuden skal man kunne modtage og sende mail.   

        

NYT!!       Foto, billedbehandling med Photoshop Elements.  

Beskære og behandle digitale foto - fredage kl. 10 – 12 - Opstart 16/1-15. Læs om indhold og 

betingelser på www.apsigen.dk 

Der er 10 deltagere på hvert hold, som hjælpes/vejledes/undervises 10 gange a 2 lektioner i EDB-

lokalet på Hobro Bibliotek (Windows 8 dog kun 5 gange).  Deltagerpris 50 kr.   

Spørgsmål - kontakt webmaster Flemming Rahbek på tlf. 52 58 39 59  

Tilmelding til kontoret mandag og torsdag kl.10 - 12 på tlf. 23 46 46 44 

 

 

http://www.apsigen.dk/


 

 
 

 

 

 
LØBENDE AKTIVITETER 

PC hjælp på Hobro Bibliotek (EDB lokalet) 

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

tilmelding - mød op – så er der hjælp at hente hver mandag fra kl.13 til 15 i EDB lokalet på Hobro Bibliotek. Der er også 

hjælp at hente for dem, som lige har fået en iPad. PC hjælp starter efter juleferien mandag den 12/1  og slutter den 15/6.  

Kontaktperson Flemming Rahbek tlf. 52 58 39 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.  
Kontakt vores kontaktperson/tovholder Dora Ovesen på tlf. 98 51 17 77. 

 

Studiegruppe i Slægtsforskning 

Vi forsøger at finde slægten på internettet. Både nybegyndere og fortsættere. 

Holdene startede i oktober 2014 og fortsætter til midt i marts 2015.   
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. 10 deltagere pr. hold.  Pris 50 kr.     Der er plads til flere deltagere på begge 
hold. 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  

3 til  4 deltagere. 

Opstart efter nytår er 

onsdag den 7. januar.    

Kontaktperson 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) 

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

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

Henvendelse til Steen Pedersen, formand tlf. 24 89 20 26 steen@steen-pedersen.dk  

eller Lillian Møller Pedersen, besøgstjenesten tlf. 98 52 21 46, lillianmp@live.dk 

  Lokalbestyrelsen     

 

 
 

Fra venstre: 

Steen Pedersen, formand, 

steen@steen-pedersen.dk   

               

tlf. 24 89 20 26  

mailto:steen@steen-pedersen.dk


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

Susanne Bisgaard, lokalbestyrelsesmedlem + sekretær tlf. 29 40 52 13  

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

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

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

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

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

Erling Lynge Møller, lokalbestyrelsesmedlem  tlf. 60 20 59 10 

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

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

Hermed er første halvdel af programmet for 2015 på gaden, og forhåbentlig har vi valgt nogle aktiviteter, der har 

din/jeres interesse. Vi glæder os til at se dig / jer.   

 

 

 

 

Bemærk! 

Tilmeldinger er for medlemmer og er bindende, og kan kun ske på telefon efter først til mølle princippet, max 4 

tilmeldinger pr. opkald til kontoret på tlf. 23 46 46 44.  

NB: Husk navn og tlf. på samtlige tilmeldte. Kontoret har åben mandag og torsdag kl. 10 – 12   

  

Venlig hilsen og på gensyn 

 


