
 
 
 
 
 

                                  Hobro  
              29. årgang         1. halvår 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frivillig kontorhjælper Lis Sørensen ved indgangen til Ældre Sagens kontor i Medborgerhuset, Skibsgade 26-28, 
Hobro. Her kan man tilmelde sig Ældre Sagens arrangementer mandag og torsdag kl. 10 – 12 på tlf. 23 46 46 44 
eller få en aftale om hjælp fra vore lokale seniorvejledere eller få en bisidder til møder/ samtaler med offentlige 
myndigheder. 
 

 
 
 
    
 
 



Kære medlemmer 
Hermed fremsendes vores nye informationsblad for 1. halvår af 2016.  Vi har igen bestræbt os på at få tilrettelagt et 
bredt og alsidigt program. 
Der skal lyde en stor tak til alle vore medlemmer, som bakker Ældre Sagen op og deltager i  
                                     vore arrangementer. Den 1. dec. 2015 var der 2480 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 95 frivil-lige, der glæder, hjælper og yder omsorg for mange ældre medborgere. Vi 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. Tryk derefter på lokalafdelinger øverst i højre hjørne på forsiden af Ældre 
Sagens hjemmeside. 
Alle vore medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår. 

 

Steen Pedersen / formand 
 
 
 

 
 

Vores 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  

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.  
Kontakt kontoret tlf. 23 46 46 44 eller Dorte Bang på bangdorte@gmail.com/ tlf. 60 31 64 07 
 
 
 
 

Seniorvejledning 
Har du/ I problemer med emner, der er svære at overskue, vil vi gerne være behjælpelige.       Vejledningen kan foregå 
på vores kontor på Medborgerhuset eller 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.  
Kontakt kontoret tlf. 23 46 46 44 eller Dorte Bang på bangdorte@gmail.com/ tlf. 60 31 64 07 
 
 
 
 

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:  Ma, ti, on og fr 10-14 samt to 14-18  
 
 
 
 
 
 
 
 



Besøg på Kriminalforsorgen i Hobro 
 

Torsdag 14. januar kl. 16-18 på Adelgade 75 
 
 

Her vil der blive informeret om Kriminal- 
forsorgen og dens virke i Hobro og i  
hele landet, samt en rundvisning i de  
nyrestaurerede lokaler.  
 
 
 
 

Gratis adgang. Max 45 deltagere.  
Tovholder er Gunnar L. Hansen.  
Tilmelding til Ældre Sagens kontor  
fra mandag 4/1 kl. 10-12 og senest  
7/1  kl. 10-12 på tlf.  23 46 46 44. 
 
 

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

Besøg på Dansk Stålkonstruktion gentages torsdag 28. januar 
Der var overvældende tilmelding til besøget den 12. november på DS-Stål, Samsøvej 2, Hobro. Besøget var begrænset til 
40 deltagere. Derfor gentages arrangementet, men desværre er der igen overbooket, så der er lukket for flere 
tilmeldinger. 
 
 
 

 
 

Vinterfesten 2016                                                    
 

Fredag 29. januar kl. 17.30 – 23.00 i Biecentrets kantine 
 

En god anledning til at mødes med gode venner. 
 

Vi byder ind med vores traditionelle vinterfest og med  
spisning, sang og dans, vil vi hygge os sammen.  

Biecentrets gode køkken og frivillige hjælpere sørger for 
lækker mad og venlig betjening. 
Musikken leveres af Flemming Både, som vil under- 
holde og spille hyggemusik under spisningen, og efter 
kaffen spille op til dans med en blid blanding af dansk 
top, rock og country musik. 
 

Pris for mad, musik og underholdning - excl. drikkevarer kun 230 kr.   
Efter tilmeldingen indbetales beløbet i Jutlander Bank på konto 9337 0001367757. Husk navn. Max. 80 deltagere. 
Tovholder er Gunnar Greve. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra torsdag 7/1 kl.10 og senest 18/1 på tlf. 23 46 46 44. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



2-dages tur til København 
 

Korsbæk, Cirkusrevyen og Christiansborg 
 
 

Torsdag 14. juni kl. 7.30 fra rutebilstationen i Hobro 
 
 

 

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. Lidt senere kører vi til det centralt beliggende Hotel Astoria. Efter et 
lille ophold kører vi nordpå til Dyrehavsbakken, hvor der kl. 16.30 er rundvisning i Matadors Korsbæk og kl. 18.00 
middag på Restaurant Postgården, Korsbæk. Kl. 20.00 ser vi Cirkusrevyen på de bedste siddepladser. 
 
 
 

2. DAG 

Efter en pæn morgenbuffet tager vi på en sightseeing bustur rundt i København, og slutter med et lille ophold ved 
Kongens Nytorv og Nyhavn. Kl. 10.30 får vi rundvisning i Folketinget på Christiansborg.  Vi forsøger også at få et af 
Folketingets medlemmer til at fortælle os noget om, hvad der foregår på Borgen.        
Før vi forlader Christiansborg får vi en frokostbuffet i Snapstinget, så vi er klar til køreturen hjemad kl. 14.30. I Hedensted 
får vi en anretning + kaffe sidst på eftermiddagen. Vi forventer at være hjemme igen først på aftenen. Forbehold for 
programændringer. 
 
 
 

REJSEDATA-Københavnerturen 
Astoria Hotel, Banegårdspladsen 4, 1570 København er et trestjernet hotel i forlængelse af Hovedbanegården. Kørsel i 
4-stjernet bus. 
Pris 2.425 kr. v. min. 42 pers. / 2.495 kr. v. min. 36 pers. inkl. bus, hotelophold, morgenkomplet begge dage, rundvisning 
i Korsbæk og middag på Postgården, cirkusrevyen billet kategori A, frokostbuffet før hjemtur og anretning i Hedensted 
under hjemrejse. 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 325 kr.  Deltagerbetaling til Nilles Rejser.  
Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra mandag 11/1 kl. 10 og senest 1/2 på tlf. 23 46 46 44.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hjerneskade efter hjerneblødning / blodprop / ulykke / sygdom  
Torsdag 11. februar kl. 14.00 i Medborgerhuset, Hobro 

 

Omkring 20.000 danskere rammes hvert år af en  

hjerneskade. En stor del af disse skyldes apopleksi, 

også kaldet slagtilfælde eller hjerneblødning og  

blodprop i hjernen. Andre skyldes sygdomme, fald  

eller  trafikuheld. 

 

Tove Swartz, Hobro, der er formand for Hjerneska- 

deforeningen Himmerland, fortæller om følgerne af  

hjerneskade efter sygdomme eller ulykker. Hjerne- 

skade går ud over både sygdomsramte og pårøren- 

de.   Pris 50 kr. inkl. kaffe/the og brød betales ved  

indgangen. Tovholder er Gunnar L. Hansen. 

Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra mandag 25/1 kl. 10 og senest 4/2 på tlf. 23 46 46 44.    
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Vinsmagning 
Torsdag 25. februar kl. 18.30 hos Hobro Vinhandel, Østergade 3  
 

Vi får mulighed for at smage 8 nøje udvalgte eksklusive vine med kyndig vejledning af Henning Lind-Nissen, som vil 
indføre os i vinens verden og give os en større forståelse for den enkelte vins karakteristika. 
Smagningen ledsages af en lækker Tapas anret- 
ning fra forretningens Osteri. Arrangementet afslut- 
tes med en udsøgt rom. Til smagningen er der mu- 
lighed for at købe vinene til en fordelagtig pris.  
Der kan tilmeldes max 30 personer og prisen er  
175 kr. Tovholder er Dorte Bang.  
Efter tilmelding indbetales beløbet i Jutlander  
Bank på konto 9337 – 0001367757  -  husk navn.  
Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra mandag 8/2 kl.10 og senest 22/2 på 
tlf. 23 46 46 44. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Søndagscafé  -  film       Medlemskab er ikke nødvendig for at deltage i dette arrangement.  Søndag 

3. april kl. 13.00 vises filmen  ”Praktikanten”  i Hobro Bio 

 

Robert De Nero har hovedrollen som pensioneret 70 årig enkemand. Han er hverken ensom eller 

trist, men mangler noget i sin tilværelse, hvorfor han søger stillingen som seniorpraktikant på et 

hypermoderne kontor, hvor gennemsnitsalderen er omkring de 30. Dette giver anledning til mange 

morsomme episoder. Mon ikke vi kan få rørt lattermusklerne lidt. Efter filmen er der kaffe på 

Biblioteket. Pris for film og kaffe er kr. 60,-, der betales ved indgangen. Tovholdere er Dorte Bang 

og Helen Hosbond. Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra mandag 14/3 kl.10 og senest 31/3 på tlf. 

23 46 46 44. 
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Årsmøde   

Torsdag 17. marts kl. 19.00 i Medborgerhusets st. sal  - bemærk andet mødelokale  Dagsorden 

ifølge vedtægterne. Forslag til dagsorden  skal være formanden i hænde senest 14 dage før års- 

mødet.          

Lokalkomiteen er vært ved kaffe/the + en rulle- og ostemad. Øl/vand kan købes. Traditionen tro 

slutter årsmødet med bankospil.  Plader købes ved indgangen, hvor også medlemskort skal forevises 

af hensyn. til evt. valghandling.     

I pausen bliver der mulighed for at bese Medborgerhuset + Ældre Sagens kontor.      

 

 

 

 Fokus på elcykler – inkl. prøvetur torsdag 7. april kl. 14.00 

 Du kan prøve en elcykel på AMBU-pladsen Raleight Superbe, som er resultatet af en række  

prøvekørsler i samarbejde med Ældre Sagen.  

Tilbagemeldinger har styret valg af display, sadel, udstyr, indstigning, komfort og sikkerhed.   

Vi mødes i den sydlige del af AMBU pladsen, hvor prøvekørslen foregår, og der er fagfolk til- 

stede. Palæ Cykler er vært ved kaffe/ the og kage.  

Tovholder fra Ældre Sagen er Gunnar Greve.    

tilmelding til Ældre Sagens kontor fra mandag 21/3 og senest 31/3 på tlf. 23 46 46 44.  
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Spillemanden Ole Gas synger og spiller Kim Larsen klassikere torsdag 28. april kl. 19.30 

Gasmuseet, Gasværksvej 2, Hobro   

Ole Gas spiller Kim Larsens store hits med hjerte, spilleglæde og glimt i øjet.  Ole Gas ikke bare 

spiller og lyder som Kim Larsen – han ligner ham også til forveksling.  Ole Gas er 100 % live, når 

han giver en intim koncert i Gasmuseets hyggelige sal for et lille publikum.  

Der er plads til 60  tilhørere, så skynd dig, inden alle pladser er besat.  

Øl og vand kan købes.  

pris kr. 120,- som indbetales til Jutlander Bank konto 9337 0001367757 (husk navn).  

Tovholder Karl Jørgen Ingversen.  

Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra mandag 29/2 kl. 10 og senest 10/3 på tlf. 23 46 46 44.  



  Info – møde om rejsen til Sydspanien i 2016 
Torsdag 12. maj kl. 14 på Hobro Medborgerhus (st. sal) 
 

Udførligt program for rejsen vil være klar på info-dagen. 
Vi sørger for kaffe og kage til mødet – pris 25 kr. 
Tilmelding til info-mødet er fra 25. april til Ældre Sagens kontor på tlf. 23 46 46 44. 
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Rejse til Andalusien i 2016 – Sydspanien i 8 dage 
 

Fra den 28. september til den 5. oktober 2016 med afgang fra Hobro  
 

Vi flyver fra Billund til Malaga onsdag den 28. september kl. 6.50. 
Derfra kører vi i bus til Hotel i Sevilla, hvor vi skal bo 2 nætter. De sidste 5 nætter skal vi bo i Almuneca ved 
kysten øst for Malaga. 
 
 
Spændende udflugtsprogram til bl.a.  
Sevilla – Andalusiens smukke ”hoved- 
stad” med verdens største gotiske dom- 
kirke.  Ronda - med Spaniens ældste  
tyrefægter arena.  Malaga –Picassos  
fødeby.  Granada - med Alhambra, sulta- 
nens mauriske slot.  Den spændende  
gamle by Cordoba  - med den næst- 
største moske i verden. Ældre Sagens  
turhjælper er Steen Pedersen.                                                   Alhambra                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Pris: 7.295 kr. pr. deltager ved 35 til 40 deltagere.  Der er fælles kørsel til og fra Billund med i prisen.  
Enkeltværelse tillæg 1.250 kr.                      
Teknisk Arrangør: Nilles Rejser(1046), som også opkræver betalingen.  
Prisen inkluderer: fly, bus i Spanien, hoteller, halvpension inkl. ¼ fl. vin, dansk rejseleder, udflugter, entre til 
både Alhambra, moske i Cordoba samt domkirken i Sevilla. 
Hjemkomst til Billund onsdag den 5. oktober kl.ca. 14.45 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra mandag 25/4 kl. 10 og senest 12/5 på tlf. 23 46 46 44. 
 
 
 

 
 

 



Hobros Midtby projekt og Maritimt Kulturcenter    
              -    En kobling mellem by og havn 
 

Torsdag 19. maj kl. 16 –18   
 

Vi mødes på parkeringspladsen  

Nytorv (rød plet) i Hobro kl. 16, 

hvor direktør for kultur og fritid  

Jørgen Basballe vil fortælle og  

guide os via havnen til det Ma- 

ritime Kulturcenter, hvor arran- 

gementet slutter kl. ca. 18.  

Max. 25 deltagere. Ved over- 

tegning bliver der en gentagel- 

se af arrangementet torsdag  

2. juni kl. 16-18.  

Tovholder er Steen Pedersen.  

Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra mandag 2/5 kl. 10 og senest 12/5 på tlf. 23 46 46 44. 

 
 
 

Oplev Nationalpark Thy 
 

Torsdag 26. maj kl. 10 fra rutebilstationen  
 

Kl. ca. 11.30 ankomst til Vesløs, hvor vi spiser vore  

medbragte sandwich. Herefter kører vi en guidet  

rundtur med Søren Kiel som guide.  

Nationalpark Thy består af store sammenhængen- 

de naturområder, som er enestående selv efter  

europæisk standard. Vand, strand og klitter. Heder,  

skove og store rene søer. Naturen i Nationalpark  

Thy er af højeste kvalitet med sit udbud af øde 

varierede landskaber samt sjældne dyr og planter.  

 

Kl. ca. 15.00 kører vi til Stenbjerg Kro, hvor vi får  

kaffe, boller og lagkage.  

Pris for turen inkl. sandwich og 1 øl/vand 375 kr.   

Efter tilmelding indbetales beløbet til Jutlander Bank på konto 9337 0001367757 - husk navn. 

Forventet hjemkomst kl. ca. 18.30. Tovholder for turen er Gunnar Greve. 

Tilmelding: Ældre Sagens kontor fra mandag 9/5 kl. 10 og senest 19/5 på tlf. 23 46 46 44. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LØBENDE AKTIVITETER 
 
 

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 begynder hold - mandag kl. 10 -12 med opstart 11. januar 
Windows 10 begynder hold - tirsdag kl. 10 -12 med opstart 12. januar    - NYT!! 
Windows fortsætter hold - onsdag kl. 14 -16 med opstart 13. januar  
Billedbehandling af digitale foto - fredage kl. 10 - 12 med opstart 15. januar 
IPad kursus- begyndere/let øvede- onsdag kl. 10 - 12 med opstart 13.januar 
IPad kursus – fortsættere onsdag kl. 10 - 12 med opstart 24. februar      - NYT!! 
For at komme på et iPad-kursus skal du have en apple-Id, en adgangskode og en mailadresse. 
Der er 10 deltagere på alle EDB-hold, som hjælpes/vejledes/undervises 10 gange a 2 lektioner i EDB-lokalet på Hobro 
Bibliotek (Windows 10 og IPad kurser dog kun 5 gange).   
Deltagerpris 50 kr.   
Tilmelding og evt. spørgsmål til kontoret mandag og torsdag kl.10 -12 på tlf. 23 46 46 44. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mine erindringer - en skrivestue       - NYT!! 
Formålet med skrivestuen er, at der bliver lavet nogle tekster om 
 gamle dage og om begivenheder, der har betydet noget for dig.  
Oplevelser kan let blive glemt, så det kan være en god idé at få  
det skrevet ned. Hvem skal læse det? Det bestemmer man jo  
selv. Børn og børnebørn er oplagte læsere, men det kan også være interessant for andre.  
Tovholder for Skrivestuen bliver Erik Kjær.  Læs mere på www.apsigen.dk/skrivestue 
Første møde bliver torsdag den 21. januar i datastuen på Hobro Bibliotek fra kl. 14 til 16. 
Skrivestuen mødes hver 14. dag og der er plads til 10 deltagere. Pris 50 kr. pr. deltager. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor tlf. 23 46 46 44. 
 
 
 
 
 

 
 

PC hjælp på Hobro Bibliotek (EDB lokalet) 
Har du spørgsmål eller brug for hjælp til internettet, mail, tekst-behandling(Word), excel, iPad, 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 den 11/1 og slutter den 
13/6.  Kontaktperson Flemming Rahbek tlf. 52 58 39 59. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.apsigen.dk/skrivestue


 
 

LØBENDE AKTIVITETER 
 
 

Bowls 
Er en blanding af bowling og petanque. Det foregår på opstillede baner i hallen. Alle kan være med, også selvom du aldrig 
har prøvet det før. Du behøver ikke en makker, så kom  
og vær med. Opstart onsdag 6. januar kl. 10-12 i Rosendalhallen. 
Pris pr. gang 20 kr.  Kontaktperson Ole Mortensen tlf. 26 47 05 99. 
 
 

Krolf  
Vi mødes tirsdage og torsdage fra kl. 10 til 12 på Krolfbanen ved Vandrerhjemmet i Hobro – nabo til Hobro Idrætscenter. 
Opstart tirsdag 8. 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”.  
Kontaktperson er Gunnar Greve tlf. 98 52 36 04. 
4 

 

Bridge 
Bridge er et spændende kortspil, der er med til at holde hjernen i gang.  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. 
Har du spørgsmål og er interesseret i undervisning så kontakt tovholder Dora Ovesen på tlf. 98 51 17 77. Dora vil så 
kontakte dig, når der startes et nyt undervisningshold. 
Hvad er bridge? Link: www.hobro.wp.bridge.dk/bridge-og-aeldresagen 

 
 

 

Studiegruppe i Slægtsforskning 

Vi forsøger at finde slægten på internettet. Både nybegyndere og fortsættere. 
Holdene startede tirsdag 6. oktober og slutter 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 juleferien er onsdag 6. januar. 

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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://hobro.wp.bridge.dk/bridge-og-aeldresagen/


Ældre Sagen søger frivillige til    

Besøgstjenesten (besøgsvenner, demensaflaster , vågekone/mand) 

EDB undervisning (undervisere/hjælpere) 

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 Hanne Skaaning, besøgstjenesten tlf. 98 52 46 43  hanneskaaning@hotmail.com 

 

             Lokalbestyrelsen 
 

 
 

 

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

Gunnar Greve, lokalbestyrelsen, motion (krolf, bowls) tlf. 98 52 36 04 

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

Erling Lynge Møller, lokalbestyrelsen tlf. 60 20 59 10 

Bagerste række fra venstre: 

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

Susanne Bisgaard, lokalbestyrelsen tlf. 29 40 52 13 

Dorte Bang, lokalbestyrelsen, seniorvejledn./bisidder, cafè/film tlf. 60 31 64 07 

Helen Hosbond, lokalbestyrelsen, kasserer, cafè/film  tlf. 51 22 65 95 

Karl Jørgen Ingversen, lokalbestyrelsen, kurser, lokalblad tlf. 51 91 70 34 

 

Hans J. Christensen, suppleant, seniorvejleder, medlem af seniorrådet tlf. 98 24 80 16 

Lis Sørensen, sekretær for lokalbestyrelsen, kontorfrivillig tlf. 23 46 46 44  

 

Hermed er første halvdel af programmet for 2016 på gaden, og forhåbentlig har vi valgt nogle 

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

 
 
 

Bemærk! 
Tilmeldinger er for medlemmer og er bindende, og kan ske ved henvendelse til kontoret i åbningstiden mandag 
og torsdag kl. 10 – 12 tlf. 23 46 46 44 efter først til mølle princippet. Der kan pr. gang max. foretages 4 
tilmeldinger. Husk navn og tlf. på samtlige. 

  

Venlig hilsen og på gensyn 
Lokalbestyrelsen 
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