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Ved Ældre Sagens årsmøde i Hobro foråret 2015 bragte formanden Steen Pedersen en stor tak til Hans Jørgen 
Christensen og Grete Irene Nielsen for mange års indsats i lokalbestyrelsen. Nyvalgt blev i stedet Dorte Bang og 
Karl Jørgen Ingversen. 
 
 

 
 

 

 

 



Kære medlemmer 
Hermed fremsendes vores nye informationsblad for 2. halvår af 2015.   
Vi har i lokalbestyrelsen igen bestræbt os på at få tilrettelagt et bredt og alsidigt program. 

Der skal lyde en stor tak til alle vore medlemmer, som bakker op og deltager i vore arrangementer, 
udflugter og ture. 
Den 1. juni 2015 var der 2430 medlemmer i Ældre Sagen Hobro. Ved at være medlem støtter du 
en god sag. Du er med til at påvirke den politiske dagsorden. Du støtter vore 96 frivillige, der 
glæder, hjælper og yder omsorg for mange ældre medborgere. 

 Lokalbestyrelsen sender en stor tak til alle vore frivillige for deres uselviske arbejdsindsats i 
Ældre Sagen Hobro. 

 På bagsiden er anført lokalbestyrelsens telefonnumre, og du/I er meget velkomne til at ringe, hvis 
der er tvivlsspørgsmål.  

Du/I kan finde Hobros hjemmeside via Ældre Sagens hjemmeside: www.aeldresagen.dk.   
Du kan også finde den lokale hjemmeside ved at ”google” Ældre Sagen Hobro. 
Alle vore medlemmer ønskes en rigtig god sommer. 
 
Steen Pedersen / formand 
 

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. 
Alle tilmeldinger til arrangementer og EDB- 
undervisning er til kontoret i åbningstiden.             Frivillige kontorhjælpere på Ældre Sagens kontor                                                                                                               
 

Bisidder / ledsager - få hjælp til den svære samtale 

Har du behov for ledsager til læge eller offentlige myndigheder, hvor svære samtaler finder sted, har man ret til at 
medbringe en bisidder, sammen med hvem man så forinden har forberedt mødet eller samtalen. Efterfølgende vil der 
være lejlighed til at evaluere forløbet og tale om resultatet. 
Bisiddere er frivillige, der tilbyder gratis hjælp og har tavshedspligt.  
Kontaktperson Lillian Møller Pedersen tlf. 98 52 21 46 eller kontoret 23 46 46 44  
 
  
Nyt- Nyt- Nyt- !!!!!  Seniorvejledning 
Fra mandag 14. september 2015 åbner vi for seniorvejledning på vores kontor i Medborgerhuset. Foreløbig på 
mandage fra kl. 10-12.  Vi vil gerne være behjælpelige med emner, som kan være svære at overskue. Vejledningen kan 
også foregå i eget hjem.     

Viser det sig, at det er rådgivning, der er brug for, kan vi evt. hjælpe med at kontakte Ældre Sagens rådgivning i 

København. Mød op på kontoret eller ring og få en aftale tlf. 23464644. 
 
 

Gratis Rådgivning 
Ældre Sagens socialrådgivere og jurister på landskontoret i København rådgiver hvert år  
29.000 medlemmer. Rådgivningen er telefonisk, og du kan ringe om alle sociale og juridiske spørgsmål. Tlf. 80 30 15 27 
Åbningstider mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14 torsdag 14-18. 
 
 
 
 
 
 
 



Rejsen til Tyrol  
Ældre Sagen i Hobro tager på 9 dages busrejse til Kirchberg i Tyrol i det skønne Østrig fra 16. – 24. 
august 
Der er 40 deltagere med på turen, og der er lukket for flere tilmeldinger til rejsen. 
Evt. spørgsmål rettes til Erling Lynge Møller, tlf. 60 20 59 10. Han er Ældre Sagens tovholder på turen, der arrangeres af 
NILLES Rejser. 

 

 

 

Kongernes Jelling og Trapholt Museet i Kolding  
Torsdag 3. september fra rutebilstationen kl. 8.30  
På vej til Jelling gør vi et stop og får kaffe og rundstykker. 
Museet Kongernes Jelling er blevet moderniseret og gen- 
åbnedes for et par år siden af Dronning Margrethe. Det er 
ikke blot Danmarks største vikingeanlæg, området omkring  
Jellingstenene er optaget på UNESCOs verdensarvsliste. 
Vi får fortalt om monumenterne i Jelling-salen, og kan der- 
efter gå rundt og se Jellingstenene, Jelling Kirke, de to  
kæmpegravhøje og meget mere. Derefter får vi Christian                                 Jellingstenene med klimaskærm 

den 10. Platte på Jelling Kro, før vi kører videre til Trapholt i Kolding.  
TRAPHOLT viser skiftende udstillinger med kunst, design og kunsthåndværk. TRAPHOLT har blandt andet en stor 
samling af dansk møbeldesign. 
 
Vi får en times rundvisning, og kan derefter selv gå rundt  
og se på arkitekturen, den permanente samling og møbel- 
samlingen m.m. inden vi får kaffe med dagens kage.  
Pris for det hele på  turen ekskl. drikkevarer 510 kr., der 
straks efter tilmelding indbetales i Jutlander Bank på konto 
 nr. 9337-0001367757 – husk navn. 
 
Forventet hjemkomst kl. 18. Max. 50 deltagere. Tovholder for turen er Gunnar L. Hansen. Tilmelding til Ældre Sagens 
kontor fra mandag 6. august kl. 10 og senest 20/8 på tlf.  
23 46 46 44. 
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Bilist – kursus 
Bilistkursus – bliv en bedre bilist 
Kurset udbydes for hele Mariagerfjord Kommune 
 

Infomøde torsdag 10. september kl. 9.30 – 10.30 (Hobro Biblioteks st. sal) 
Ældre Sagen i Hobro har i samarbejde med Mariager- 
fjord Kommune besluttet også i 2015 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 det helt  
sikkert, at færdselsloven er ændret og justeret flere  
gange. Kursusforløbet indledes med et uforpligtende  
informations-møde den 10. september, hvor kørelærer           Kørelærer Vagn Mortensen 
Vagn Mortensen vil være til stede. Her 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 straks efter tilmeldingen på konto 9337 – 0001367757 i Jutlander Bank – husk navn. 
Deltagelse og pris for kursus på køreteknisk anlæg aftales efterfølgende med kørelæreren..                                   Ønskes en teoribog kan 

den bestilles ved tilmeldingen. 

Teorikurset falder i tidsrummet kl. 9.30 til 11.30 på følgende datoer i 2015: tirsdag 22/9, torsdag 24/9 og tirsdag 29/9. 
Tilmelding til både informationsmødet og bilistkurset til Ældre Sagens kontor, som har åbent mandag og torsdag fra 10 til 
12 - på tlf. 23 46 46 44 
HUSK! Tilmeldingen fra mandag 24. august og senest 7/9. 
 
 
 
 

Syng en sang  -  Quiz engang 
 
 

Torsdag 17. september kl. 14 på Hobro Bibliotek (st. sal) 

 
 

En fornøjelig dyst ud i sang og musik med musiker og  
historie-fortæller Poul Smedegaard Andersen, Hornslet. 

 

Hvem skrev egentlig sangen? Hvordan lyder sidste vers?  
Hvor levede komponisten?  Skulle du have glemt det, 
husker du det nok alligevel … ord for ord. Tag med på  
en musikalsk gætteleg, og vær med til et par spændende  
timer med quiz og fællessang. 
 
 

Pris for kaffe og underholdning 75 kr., som betales ved 
 indgangen.   

 

 

Tovholder er Gunnar Greve.                                               Poul Smedegaard Andersen 

Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra mandag 31. august kl. 10 og senest 10/9 på tlf.       26 46 46 44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dinby.dk/folkebladet-djursland/landbrugets-seniorklub-fejrer-sin-15-aars-foedselsdag-i-fausing


 
 

Influenza vaccination 
Onsdag 7. oktober kl. 9.00 – 12.30 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!!!  
 
 
 
 

Løvfaldstur 
Torsdag 8. oktober kl. 13 fra Rutebilstationen i Hobro 
 

Som de foregående år har vi igen i år arrangeret en tur ud i det blå. 
Prisen for turen er uændret kr. 100,- inkl. bus og kaffe, som vil  
blive indtaget et dejligt sted. Betaling sker i bussen. 
Der er bestilt handicap-bus, så det er muligt som kørestols- 
bruger, at være med på denne tur, men husk at meddele  
dette ved tilmelding og ligeledes bedes man oplyse, om  
man er diabetiker.  
Hjemkomst ca. kl. 17.30. - Teknisk arrangør for turen er  
Olesens Busser, Sørup. Tovholder fra Ældre Sagen er Helen Hosbond. 
 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra mandag den 21. september kl. 10 og senest torsdag 1/10 tlf. 26 46 46 44. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Ældre Sagen i Hobro tilbyder et hjertestarterkursus 

Torsdag 29. oktober kl. 9 - 13 i Hobro Idrætscenter 
Pris pr. deltager er 150 kr., som indbetales straks  
efter tilmeldingen på konto 9337- 0001367757 i Jut- 
lander Bank – husk navn. Førstehjælpsbog kan ud- 
lånes ved kurset eller købes/bestilles ved tilmeldin- 
gen 100 kr.. Der kan max. tilmelde sig 12 kursister – 
efter først til mølle princippet. Kursusleder er Erik  
Madsen fra Hobro Idrætscenter. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra  
mandag den 5. oktober kl.10 og senest 22/10 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. november kl. 13.00 vises filmen ”Mennesker bliver spist”  i  Hobro Bio 
 
Filmen er af Erik Clausen, der selv har hovedrollen som Herluf, der  
er en pligtopfyldende mand, gift med Ingelise,( spillet af Bodil Jør- 
gensen), men som langsomt bliver dement, og med deraf følgende  
glemsomhed, så en dag  kommer han ikke hjem. - Filmen har fået  
fine anmeldelser, så vi glæder os til at opleve den. 
Efter filmen er der kaffe på Hobro Bibliotek.  
Pris for begge dele er 60 kr., der betales ved indgangen.  
Tovholder er Helen Hosbond.  
Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra mandag den 19. nov. kl. 10 og senest 29/10 på tlf.  
23 46 46 44. 
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Basseralle i Bad Bramstedt 
2 dages bustur til Nordtyskland 5. – 6. november arrangeret af Riis 
Rejser 
Torsdag 5. november kl. 7.00 fra Rutebilstationen i Hobro 
Afgang fra Hobro med 4-stjernet bus og 
kaffe/te og rundstykke. 
Besigtigelse af sluseanlæg ved Kieler- 
kanalen. Spadseretur i Kiel og frokost 
pause. 
Ankomst og indkvartering på Hotel Tan- 
neneck i Bad Bramstedt. Middag med  
3 retters menu og herefter hygge, musik 
og dans. 
Fredag 6. november  
Righoldig morgenbuffet og afgang.  
Havnerundfart i Hamburg med guide. Spadseretur i Hamburg centrum og frokostpause. Mulighed for indkøb ved 
Harrislee. Retur til Hobro, hvor vi vil være ca. kl. 22.00. 
Pris pr. person 721,- kr. (tillæg på 100,- for enkeltværelse). Deltagerbetaling til Riis Rejser, som er rejsearrangør. Man 
betaler selv drikkevarer og 2 x frokost ellers er alt medregnet i prisen. Turhjælper fra Ældre Sagen Hobro er Karl Jørgen 
Ingversen. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra 3. august kl. 10 og senest 13/8 på tlf. 23 46 46 44. 
 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Besøg Dansk Stålkonstruktion 
Vi mødes torsdag 12. november på DS-Stål, Jyllandsvej 7, kl. 17.30 

 

 
 

Her vil der blive givet en information  
om DS-Gruppen, og efter denne vil 
der være en rundvisning på virksom- 
heden. 
 

Under informationen vil der blive  
serveret lidt til ganen. 
 
 

Der kan være max. 40 deltagere. 
 
 

Tovholder fra Ældre Sagen er Erling  
Lynge Møller

 

 

Tilmelding til Ældre Sagens kontor  
fra torsdag 15. oktober og senest  
2/11 på tlf. 23 46 46 44 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 

 

Juletur til Gl. Estrup Herregårdsmuseum på Djursland  

 

Fredag 4. december kl. 9.15 fra Rutebilstationen i Hobro 
 
 

Ved ankomsten til Gl. Estrup  
starter vi med guidet rundvisning. 
 
 

I stuerne vil der være pyntet i  
gammel dansk stil med juletræer  
og dækkede borde, som de så ud 
for både herskab og tjenestefolk. 

 
 

Derefter ca. kl. 12.00 er der fro- 
kost i den gamle stald.  

 

Efter frokosten er der tid til at gå  
rundt på egen hånd og se de  
mange boder og måske gøre en  
god handel. –   

Senere kører vi til Auning Kro, hvor der serveres kaffe med boller og lagkage.  
Hele arrangementet koster 395 kr. ekskl. drikkevarer. Beløbet indbetales på Ældre Sagens konto i Jutlander Bank, konto 
9337 – 0001367757 – husk navn.  
Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30.  
Tovholder fra Ældre Sagen er Helen Hosbond. Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra mandag 9. november kl. 10 og 
senest torsdag 26/11 tlf. 23 46 46 44. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 



Juleaften 2015 
Biecentret og Ældre Sagen i Hobro arrangerer også 
juleaften i Biecentret i 2015 
 

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 denne særlige  
aften. Julearrangementet afholdes i 
Biecentrets kantine.  
Alle deltagere mødes kl. 17, hvor  
der først bliver serveret en dejlig  
julemiddag. Efter middagen skal  
der danses om juletræet, synges  
julesalmer m.m. Der er selvfølgelig  
også kaffe/the  - samt julegodter. 
Aftenen forventes afsluttet ved  
21-tiden.                                            Der er mange gode hjælpere til arrangementet juleaften 
Der er en deltagerpris på 150 kr. for hele arrangementet.  OBS ! Pakken til pakkespillet er inkl. i deltagerprisen. Der vil i 
øvrigt komme en annonce i avisen til efteråret med det endelige program. Tilmelding senest mandag 7. december til: 
Biecentret, tlf. 97 11 52 60 eller  
Ældre Sagen Hobro tlf.  23 46 46 44.  
Ønskes yderligere oplysninger kontakt ovenstående telefonnumre. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Vi planlægger en 2-dages tur til København næste sommer for at se Korsbæk og Cirkusrevyen på Dyrehavsbakken 
og muligvis besøg på Christiansborg. 
Vi regner med at starte fra Hobro tirsdag 14. juni kl. 7.30 med hjemkomst onsdag 15. juni først på aftenen   -  nærmere i 
næste nummer af bladet. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



LØBENDE AKTIVITETER 
BOWLS 
Er en blanding mellem bowling og petanque. Det fo- 
regår på opstillede baner i hallen. Alle kan være med, 
også selv om du aldrig har prøvet det før, og du be- 
høver ikke en makker, så kom og vær med. Opstart  
onsdag 1. oktober kl. 10-12 i Rosendalhallen. 
Pris  pr. gang 20 kr. Kontaktperson Ole Mortensen tlf. 26 47 05 99. 
 

Krolf er også en 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 11. 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”. 
 

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  - mandag kl. 10 -12  med opstart  7/9 
Windows 8 begynderhold  - tirsdag   kl. 10 -12  med opstart  8/9 
Windows 7 fortsætterhold - onsdag  kl. 14 -16  med opstart  9/9  
For at komme på et fortsætterhold skal man have været på begynderhold og have PC og internet-adgang i hjemmet.   
Billedbehandling af digitale foto – fredage kl. 10 -12  med opstart 11/9 
         Nyt!          iPad kursus - begynder/let øvede  - onsdag kl. 10 - 12 med opstart 9/9 
For at komme på et iPad-kursus skal du have en apple-Id, en adgangs- 
kode og en mailadresse.  Spørgsmål vedr. iPad-kurset – kontakt Ove 
Bisgaard, tlf.  22 91 91 01. Der er 10 deltagere på alle EDB-hold, som  
hjælpes/vejledes/undervises 10 gange a 2 lektioner i EDB-lokalet på  
Hobro Bibliotek (Windows 8 og Ipad kursus dog kun 5 gange).   
Deltagerpris 50 kr.  Tilmelding til kontoret mandag og torsdag kl.10 -12 på tlf. 23 46 46 44. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



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 sommerferien mandag den 7/9 og slutter den 
7/12.  
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 starter tirsdag 6. oktober og fortsætter til midt i marts 2016.   
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.   Tilmelding nødvendig. 
Kontakt Harding Møller Pedersen tlf. 98 52 21 46 eller Leif Kristensen tlf. 30 51 84 95. 
 
 
 

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 sommerferien er onsdag 5. august. 
Kontaktperson Jørgen Wacher tlf.  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   

 
 
 

 
 
 

Hanne Skaaning, lokalbestyrelsesm + kontaktperson til besøgstjenesten  tlf. 98 52 46 43 
Gunnar Greve, lokalbestyrelsesmedlem +  motion (krolf, bowls) tlf. 98 52 36 04 
Steen Pedersen, formand, steen@steen-pedersen.dk tlf. 24 89 20 26 
Erling Lynge Møller, lokalbestyrelsesmedlem tlf. 60 20 59 10 
Bagerste række fra venstre: 

Gunnar L. Hansen, næstformand, redaktør af lokalblad tlf. 98 52 27 29 
Susanne Bisgaard, lokalbestyrelsesmedlem  tlf. 29 40 52 13 
Dorte Bang, lokalbestyrelsesmedlem + cafè/film tlf.60 31 64 07 
Helen Hosbond, lokalbestyrelsesmedlem + kasserer +  cafè/film  tlf. 98 52 42 68 
Karl Jørgen Ingversen, lokalbestyrelsesmedlem + kurser + lokalblad tlf. 51 91 70 34 
 

Suppl.: Hans J. Christensen (medlem af seniorrådet) tlf. 98 24 80 16 
Lis Sørensen, kontorfrivillig og sekretær for lokalbestyrelsen tlf. 23 46 46 44  
 

Hermed er anden 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 
Lokalbestyrelsen 
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