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Lokalbestyrelsen 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Bagerste  række fra venstre: 
Steen Pedersen, lokalbestyrelsen, formand, steen@steen-pedersen.dk tlf. 24 89 20 26 
Gunnar L. Hansen, lokalbestyrelsen, næstformand, redaktør af lokalblad tlf. 29 87 92 44 
Erling Lynge Møller, lokalbestyrelsen                                                            tlf. 60 20 59 10 
Helen Hosbond, lokalbestyrelsen, kasserer, cafè/film  tlf. 51 22 65 95  
Karl Jørgen Ingversen, lokalbestyrelsen, spis sammen tlf. 51 91 70 34 

Forrerste række fra venstre 

Gunnar Greve, lokalbestyrelsen, motion (krolf, bowls) tlf. 98 52 36 04 
Lis Sørensen, lokalbestyrelsen, sekretær tlf. 51 86 05 58 
Hanne Skaaning, lokalbestyrelsen, kontaktperson til besøgstjenesten  tlf. 22 30 75 34 
Dorte Bang, lokalbestyrelsen, seniorvejledn./ bisidder, cafè/film tlf. 60 31 64 07
 
 

Regner Straadt          1. suppleant                                                                tlf. 24 23 46 79 
Hans J. Christensen, 2. suppleant, seniorvejleder, medlem af seniorrådet  tlf. 21 62 80 16 
 
 

Hermed er anden 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 bindende, og kan kun 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 

   
     

Hobro 

 

 
 
 

 

Danmark spiser sammen 
Ældre Sagen vil gerne hjælpe ældre - der mest sidder alene -  i kontakt med andre. 
En god anledning til at mødes kan være et godt måltid, derfor er vores slogan: ”- ingen 
skal spise alene!”  Ældre Sagen planlægger at tage én eller flere initiativer til at invitere til 
at spise sammen i løbet af efteråret. 
Hvis du har ideer til sådanne initiativer eller gerne vil give en hjælpende hånd, er du vel-
kommen til at kontakte Karl Jørgen Ingversen på mobil 51 91 70 34. 

                                                                                            

 29. årgang         2. halvår 2016 
 

 
 
 
 
 
 

Hobro Havn - nov. 2015 
Skulpturen ”Stele” i forgrunden - lavet i 2002 af Bent Sørensen og i baggrunden Mari-
timt Kulturcenter indviet den 6. april 2016 
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LØBENDE AKTIVITETER 

Bowls 
Er en blanding mellem bowling og petanque. Det foregår på opstillede baner i Rosendalhal-
len. Alle kan være med, også selv om du aldrig har prøvet det før, og du behøver ikke en 
makker, så kom og vær med.  Opstart onsdag 5. 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 2. august. Krolf 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. 

 
 

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.  
Har du spørgsmål så kontakt tovholder Dora Ovesen på telefon 98 51 17 77.  

 
 

Studiegruppe i slægtsforskning 
Vi forsøger at finde slægten på internettet. Både nybegyndere og fortsættere. 
Holdene starter tirsdag 4. oktober og fortsætter til midt i marts 2017.   
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. 120 deltagere. 
Spillested er Bowl`n  Fun, Jyllandsvej,  Hobro. Der spilles bowling hver onsdag kl. 9 - 13.  
Opstart efter sommerferien er onsdag 10. 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.                    
 
 

 
 

                                                                                      

Kære medlemmer 

 

Hermed fremsendes vores nye informationsblad for 2. halvår af 2016.  Vi har igen bestræbt os 
på at få tilrettelagt et bredt og alsidigt program. 
. Den 1. juni 2016 var der 2560 medlemmer i Ældre Sagen Hobro. Ved 

at være medlem støtter du en god sag. Du er med til at påvirke den po-
litiske dagsorden. Du støtter vore 98 frivillige, der glæder, hjælper og 
yder omsorg for mange ældre medborgere. 

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

 På bagsiden er anført lokalbestyrelsens telefonnumre, og man er me-
get velkommen til at ringe, hvis der er tvivlsspørgsmål.  

                                     Man kan finde Hobros hjemmeside via Ældre Sagens hjemmeside:  
www.aeldresagen.dk.  Tryk på Nordjylland nederst på hjemmesidens forside, og find Hobro og 
tryk derefter på lokalafdelingens hjemmeside. 
Alle vore medlemmer ønskes en rigtig god sommer. 
Steen Pedersen / formand 
 

 

 

 

 

 

 

Den hjælpende hånd 
Ældre Sagen tilbyder praktisk hjælp til småopgaver i hjemmet hos alle  
hjemmeboende ældre medlemmer. Fx  at skifte en pære, hænge et gardin  
eller billede op, slå et søm i, skifte batterier eller andre små reparationer.  
Tilbuddet gælder mindre opgaver, der kan klares på ca. 1 time.  
OBS ! Husk at bede om legitimation. Kontakt Ældre Sagens kontor  
tlf. 23 46 46 44 eller Søren Kristensen direkte på tlf. 22 13 56 24  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratis rådgivning fra Landskontoret 
Ældre Sagen i København tilbyder social og juridisk telefonisk rådgivning på tlf. 80 30 15 27. 
Der er åbent ma - ti - on - fr kl. 10 - 14 og to kl. 14 – 18. 
Vi er gerne behjælpelige med kontakten. 
 
 
 

Byhaver i Hobro 

Gasmuseet har i samarbejde med andre institutioner  
etableret ”Den grønne Lund” – Hobro Byhaver. Bag- 
grunden for haven var en ledig byggegrund samt øn- 
sket om at skabe grønne fællesskaber på tværs af ge- 
nerationer. Det har resulteret i en flot have ved Gas- 
museet, hvor de mange haver er booket af grønne  
fingre fra bl.a. private familier, Bymarkskolen, Børne- 
huset Jernbanegade samt Ældre Sagen Hobro. 
Er der medlemmer, som er interesseret, og vil vide  
mere om projektet, så kontakt Gasmuseet  
tlf. 53 71 15 21 eller Ældre Sagens kontor tlf. 23 46 46 44 
 

 
Søren Kristensen 

 
Gasmuseets tre bygninger 

Den store cirkel med ca. 20 byhaver 

 



                                                                              
Besøg på Dorf Møllegård og Dronninglunds Slotskirke 
 

Torsdag 18. august kl. 12.30 fra rutebilstationen i Hobro 

 
 

Jagt og skovbrugsmuseet på Dorf Møllegård består af vand- 
mølle, vindmølle, stuehus og udlænger med udstillinger, hvor 
der vil være en guide eller to til at fortælle den spændende 
historie om Dorf Møllegård, hvor man samtidig kan se vand- 
møllen i gang. 
 
 

Efter en god guidet tur vil der blive serveret kaffe, boller og  
lagkage inden turen går til Dronninglund Slotskirke, som er  
en utrolig flot kirke, og der vil den lokale præst fortælle om  
kirkens historie. 
 
 

Forventet hjemkomst kl. 17.30. Tovholder på turen er  
Erling Lynge Møller. Turens pris med bus, entré og kaf- 
febord  250 kr. Efter tilmelding indbetales beløbet i Jutlan- 
der Bank på konto 9337 0001357757 (husk navn).  
Tilmelding til Ældre sagens kontor fra mandag                                                                                  
1. aug. kl. 10 og senest 8/8 på tlf. 23 46 46 44.                  Dronninglund Slot med kirken i baggrunden      
 

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

Se Svend Møller Hansens gamle, flotte nyrenoverede traktorer 
på Thostrup Hovgård 1, Hobro 
 

Torsdag den 1. september kl.14 
 

Svend Møller Hansen har en samling af nyreno- 
verede gamle traktorer, som er værd at se nær- 
mere på. Der vil være én, der fortæller om disse 
gamle traktorer, og hvorfor de er så spænden- 
de at samle på. Besøget er gratis. Tovholder er Erling Lynge Møller. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra mandag 15. aug. kl. 10 og senest 25/8 på tlf. 23 46 46 44 
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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 med undervisning i EDB.  
Hvad undervises der i: 
Windows  begynderhold   - - - - - -   mandag kl. 10 -12  med opstart  5. sep. 
Windows 10 begynderhold  - - - - -    tirsdag kl. 10 -12 med opstart  13. sep. 
Windows  fortsætterhold   - - - - - -  onsdag  kl. 14 -16  med opstart  7. sep. 
Billedbehandling af digitale foto - - fredage kl. 10 - 12 med opstart 2. sep. 
IPad kursus- begyndere/let øvede - onsdag kl. 10 - 12 med opstart 19. okt. 
IPad kursus – fortsættere  - - - - - -   onsdag kl. 10 - 12 med opstart 7. sep. 
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 til kontoret mandag og torsdag kl.10 -12 på tlf. 23 46 46 44. 

 
 

Mine erindringer - en skrivestue 
 

Oplevelser kan let blive glemt, så det 
kan være en god idé at få det skrevet  
ned. Hvem skal læse det? Det bestem- 
mer man jo selv. Børn og børnebørn er 
oplagte læsere, men det kan også være interessant for andre.  
Tovholder for skrivestuen er Erik Kjær.  Læs mere på www.apsigen.dk/skrivestue 
Opstart efter ferien bliver torsdag den 1/9 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, tekstbehandling(Word), digital 
postkasse, IPad, Excel eller andet. Der er ingen tilmelding - mød op – så er der hjælp at 
hente hver mandag fra kl.13 til 15 i EDB lokalet på Hobro Bibliotek.  
Ældre Sagens PC hjælp starter efter sommerferien mandag den 5/9 og slutter den 5/12. 
Kontaktperson Flemming Rahbek tlf. 52 58 39 59. 
 
 

 
 

 

 

Formålet med skrivestuen er, at der bliver 
lavet nogle tekster om gamle dage og om 
begivenheder, der har betydet noget for dig. 

 



 

 

 

 

Side 9 

Juleaften 2016 
Biecentret og Ældre Sagen i Hobro arrange- 
rer også juleaften i Biecentret i 2016 
 

Det er et tilbud til alle, der enten sidder alene eller ger- 
ne vil være sammen med andre juleaften og godt vil  
have lidt fællesskab og juleindhold på denne særlige  
aften.  Julearrangementet afholdes i Biecentrets Café.  
Alle deltagere mødes kl. 17, hvor der først bliver serve- 
ret en dejlig julemiddag. Efter middagen skal der dan- 
ses 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, som skal betales inden arrangemen-
tet på Biecentrets kontor eller indsættes på konto 9336 – 3365833167(husk navn ved indbeta-
ling via konto). 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 5. december til: Biecentret, tlf. 97 11 52 60 eller Ældre Sagen Hobro 
mobil 23 46 46 44. Ønskes yderligere oplysninger kontakt ovenstående telefonnumre. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

LØBENDE AKTIVITETER 

Ledsager  
Er du med årene blevet usikker, når du skal færdes ude alene, kan vi tilbyde en frivillig ledsa-
ger, som kan støtte og hjælpe dig. 
Vi kan ledsage dig til ex. optiker, læge, bank, billetautomat o.a.( f.eks. til bus og DSB) 
Vores frivillige ledsagere har tavshedspligt. 
Kontakt kontoret tlf. 23 46 46 44 eller Dorte Bang-bangdorte@gmail.com eller tlf. 60 31 64 07 

Bisidder  
I henhold til Forvaltningslovens § 8 har du ret til at medbringe en bisidder som din støtte til 
møder med kommunen og sundhedsvæsnet. 
Vi tilbyder at forberede mødet sammen med dig, støtte dig under mødet og efterfølgende 
tale om resultatet (evaluere). 
Vores frivillige bisidder har tavshedspligt. 
Kontakt kontoret tlf. 23 46 46 44 eller Dorte Bang- bangdorte@gmail.com eller 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 Sa-
gens rådgivning i København.  
Kontakt kontoret tlf. 23 46 46 44 eller Dorte Bang- bangdorte@gmail.com eller tlf. 60 31 64 07 

         

 

 

Besøg på Danish Crown Slagteri i Horsens og på  
Fængselsmuseet i Horsens 
 

Torsdag 15. september kl. 7.00 fra rutebilstationen i Hobro   

Vi får kaffe og rundstykker ved Ejer Baunehøj. 
I Danish Crowns slagteri får du en grundig  
gennemgang af grisens vej fra indgang og til  
flæskesteg. Du ser hele slagtergangen fra  
gangbroer gennem slagteriet. På Slagteriet er der 
bestilt en Danish Crown menu med vand / øl. 

 
 
 

I Horsens Statsfængsel får du et indblik i 
fængselslivet gennem 150 år set fra såvel den indsattes som den ansattes synsvinkel. 
På vejen hjem er der bestilt kaffe med boller og lagkage hos Rasses Skovpølser, Skander-
borg. 
Vi kører med Olesens Busser. Vær opmærksom 
på, at der vandres langt på slagteriet og at mange 
trapper på fængselsmuseet gør turen vanskelig for 
gangbesværede. 
Prisen for turen med morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe og entré er 550,- kr. excl. drik-
kevarer.  Efter tilmelding indbetales beløbet til Jutlander Bank 9337 0001367757 – husk navn 
Forventet hjemkomst kl. 17.30. Tovholder Karl Jørgen Ingversen 
Tilmelding Ældre Sagens kontor fra 4. aug. kl. 10 og senest 15/8 på tlf. 23 46 46 44. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Rejsen til Andalusien i det sydlige Spanien 28/9 – 5/10  
 

Ældre Sagen i Hobro tager på 8 dages tur til Sevilla, Ronda, Malaga, Granada og 
Cordoba 
 

Med 40 deltagere er der kun mulighed for at komme på en venteliste. Tilmelding til kontoret tlf. 
23 46 46 44. Evt. spørgsmål kan rettes til Steen Pedersen på tlf. 24 89 20 26. Steen Pedersen 
er Ældre Sagens turhjælper på turen, der arrangeres af NILLES Rejser. 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

Influenza vaccination 

Fredag 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 samar-
bejde mellem Ældre Sagen og Danske Lægers Vaccinations-service.  Medlemskab af Ældre Sa-
gen 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 Biecen-
tret, og vær med til at støtte den gode udflugt senere på måneden!

 

 

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

 
 

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

 

Oktoberfest Bayern Festhalle i Bremen 
2 dages bustur til Bremen 16.-17. oktober med Nilles Rejser 

 

Søndag 16. oktober kl. 7.00 fra Rutebilstationen i Hobro 

 

Du får bustur i 4-stjernet bus gennem efterårsland- 
skabet til Tyskland. Morgenkomplet på udrejsen og  
senere frokost undervejs. 
Der er indlogering i det familiedrevne Hotel Resi- 
dence i Bremen.  
Om aftenen er der aftensmad i Bayern Festhalle til  
oktoberfest stemning, musik og dans. 
 

Overnatning og morgenmad på hotellet. Under hele  
turen er der dansk rejseleder. 
 

Under hjemturen er der frokostbuffet og mulighed  
for indkøb før grænsen.  
 

Pris pr. person 1470,- (tillæg for enkeltværelse kr. 200,-). Alle måltider er med i prisen, excl. 
drikkevarer. Deltagerbetaling til Nilles Rejser A/S, som er rejsearrangør og sender opkrævning. 
Turhjælper fra Ældre Sagen Hobro er Karl Jørgen Ingversen. 
 

Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra 8. aug. kl. 10 og senest 18/8 på tlf. 23 46 46 44 

 
   

.  

Side 8 

Hjertestarterkursus                                              
 

Ældre Sagen i Hobro tilbyder et hjertestarterkursus 
Torsdag 17. 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. 
 
 

Der kan max. tilmelde sig 12 kursister – efter først til mølle prin- 
cippet. Kursusleder er Erik Madsen fra Hobro Idrætscenter. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra 3. nov. kl. 10 og senest 
10/11 på tlf. 23 46 46 44. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Juletur til Voergård Slot 
Fredag 2. december kl. 11.00 fra Hobro Rutebilstation  
 

I år går turen til det flot pyntede Voergård Slot, temaet er: JUL PÅ SLOTTET. 
Først gør vi ophold på Hjallerup kro,  
hvor vi får serveret julefrokost, 4 retter  
med kaffe.  
 

Kl. ca.13.45 er vi fremme ved Slottet, hvor 
vi starter med rundvisning, og derefter er  
det på egen hånd.  
 

Der er mulighed for at købe æbleskiver 
og gløgg i løbet af eftermiddagen, lige- 
ledes er der et stort antal boder med di- 
verse julepynt, som er til salg. 
 

Turens pris med bus, frokost, rundvis- 
ning og entré er 380 kr. excl. Drikkeva- 
rer. Efter tilmelding indbetales beløbet i Jutlander Bank på konto 9337 0001357757 (husk 
navn). Max. 50 deltagere. Tovholder er Helen Hosbond.  Forventet hjemkomst kl. ca. 18.00. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra 14. nov. kl.10 og senest 24/11 på tlf. 23 46 46 44.    
 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

Løvfaldstur 

Torsdag 20. oktober kl. 13.00 fra Rutebilstationen i Hobro 
 

er der afgang til vores årlige Løvfaldstur. Vi håber på godt vejr og flotte 
efterårsfarver. 
Prisen for turen er uændret 100,- kr. incl. bus og kaffe, som vi  
vil nyde et godt sted. 
Betaling sker i bussen. 
Der er bestilt lift-bus, så som kørestols-bruger kan man sag- 
tens deltage i denne tur, men husk at meddele det ved tilmel- 
ding. 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 3. okt. kl. 10 og senest 13/10 på tlf. 23 46 46 44 

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

Virksomheds besøg på Hobro Apotek 

 

Torsdag 27. oktober kl. 19 kun for damer. Torsdag 3. november kl. 19 kun for mænd 

 

Max. 30 personer pr. besøg. 

 

Vi starter med kaffe i kantinen, hvor  
apoteker Gunder Gundersen orienterer 
om apoteket, og hvad deres opgave in- 
debærer. Herefter er der rundvisning i  
det nyrenoverede salgslokale, og man  
mødes igen i kantinen, hvor der kan  
stilles spørgsmål. 
Ved besøget gives der 20 %  rabat på  
mærkevarer. Tovholder er Gunnar  
Greve. Tilmelding til Ældre Sagens  
kontor fra mandag 10. okt. kl. 10 og se- 
nest 20/10 på tlf. 26 46 46 44. 

 

 
 

 

Side 7 

Søndagscafé - film    
 

Søndag 6. november kl. 13.00 vises i Hobro Bio filmen ”En mand der hedder Ove” 
 
 

Det er en svensk film, der har fået fine anmeldelser og bogen er blevet en bestseller. Ove er et 
stort ordensmenneske, der tjekker alt i nabolaget, men får nye naboer på et tidspunkt, og dette 
medfører store ændringer i kvarteret. En morsom film, som vi glæder os til at vise. 

 

Prisen for film og kaffe er uændret 60,- kr., der betales ved indgangen. 
Kaffen efter filmen er på Hobro Bibliotek. Tovholder er Helen Hosbond. 

 

Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra mandag 17. okt. kl. 10 og senest 31/10 på tlf. 23 46 46 44. 

 
 

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

 

Pas på ørerne - og dig selv 

 

Tirsdag 15. november i Medborgerhuset kl. 14 

 
 
 

Flere end 600.000 danskere har Tinnitus og 300.000  
føler sig generet af det i hverdagen. 

 
 
 
 

Det glæder Ældre Sagen i Hobro at få besøg af forfat- 
ter og musiker Henrik Strube, som selv har Tinnitus, og 
som vil fortælle om det, at leve med Tinnitus -  og der  
er rig lejlighed til dialog og spørgsmål. 
 
 
 

Efter foredraget afsluttes med en lille koncert. 
 
 

Pris for foredrag, musik og kaffe med kage 80 kr. og for 
ikke medlemmer 100 kr.  Efter tilmelding indbetales be- 
løbet til Jutlander Bank 9337 0001367757 – husk navn.  
 
 
 
 

Tovholder er Gunnar Greve. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra mandag  
 24 okt. kl. 10 og senest 3/11 på tlf. 26 46 46 44. 
 
 
 
 

  

       

                          
 

 

 
Henrik Strube er nok mest kendt 
for sit store hit: ”Hold om mig” 

 



 
Side 6 

Løvfaldstur 

Torsdag 20. oktober kl. 13.00 fra Rutebilstationen i Hobro 
 

er der afgang til vores årlige Løvfaldstur. Vi håber på godt vejr og flotte 
efterårsfarver. 
Prisen for turen er uændret 100,- kr. incl. bus og kaffe, som vi  
vil nyde et godt sted. 
Betaling sker i bussen. 
Der er bestilt lift-bus, så som kørestols-bruger kan man sag- 
tens deltage i denne tur, men husk at meddele det ved tilmel- 
ding. 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 3. okt. kl. 10 og senest 13/10 på tlf. 23 46 46 44 
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Virksomheds besøg på Hobro Apotek 

 

Torsdag 27. oktober kl. 19 kun for damer. Torsdag 3. november kl. 19 kun for mænd 

 

Max. 30 personer pr. besøg. 

 

Vi starter med kaffe i kantinen, hvor  
apoteker Gunder Gundersen orienterer 
om apoteket, og hvad deres opgave in- 
debærer. Herefter er der rundvisning i  
det nyrenoverede salgslokale, og man  
mødes igen i kantinen, hvor der kan  
stilles spørgsmål. 
Ved besøget gives der 20 %  rabat på  
mærkevarer. Tovholder er Gunnar  
Greve. Tilmelding til Ældre Sagens  
kontor fra mandag 10. okt. kl. 10 og se- 
nest 20/10 på tlf. 26 46 46 44. 

 

 
 

 

Side 7 

Søndagscafé - film    
 

Søndag 6. november kl. 13.00 vises i Hobro Bio filmen ”En mand der hedder Ove” 
 
 

Det er en svensk film, der har fået fine anmeldelser og bogen er blevet en bestseller. Ove er et 
stort ordensmenneske, der tjekker alt i nabolaget, men får nye naboer på et tidspunkt, og dette 
medfører store ændringer i kvarteret. En morsom film, som vi glæder os til at vise. 

 

Prisen for film og kaffe er uændret 60,- kr., der betales ved indgangen. 
Kaffen efter filmen er på Hobro Bibliotek. Tovholder er Helen Hosbond. 

 

Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra mandag 17. okt. kl. 10 og senest 31/10 på tlf. 23 46 46 44. 
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Pas på ørerne - og dig selv 

 

Tirsdag 15. november i Medborgerhuset kl. 14 

 
 
 

Flere end 600.000 danskere har Tinnitus og 300.000  
føler sig generet af det i hverdagen. 

 
 
 
 

Det glæder Ældre Sagen i Hobro at få besøg af forfat- 
ter og musiker Henrik Strube, som selv har Tinnitus, og 
som vil fortælle om det, at leve med Tinnitus -  og der  
er rig lejlighed til dialog og spørgsmål. 
 
 
 

Efter foredraget afsluttes med en lille koncert. 
 
 

Pris for foredrag, musik og kaffe med kage 80 kr. og for 
ikke medlemmer 100 kr.  Efter tilmelding indbetales be- 
løbet til Jutlander Bank 9337 0001367757 – husk navn.  
 
 
 
 

Tovholder er Gunnar Greve. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra mandag  
 24 okt. kl. 10 og senest 3/11 på tlf. 26 46 46 44. 
 
 
 
 

  

       

                          
 

 

 
Henrik Strube er nok mest kendt 
for sit store hit: ”Hold om mig” 

 



 

 

 

 

 

Side 5 

Influenza vaccination 

Fredag 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 samar-
bejde mellem Ældre Sagen og Danske Lægers Vaccinations-service.  Medlemskab af Ældre Sa-
gen 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 Biecen-
tret, og vær med til at støtte den gode udflugt senere på måneden!

 

 

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

 
 

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

 

Oktoberfest Bayern Festhalle i Bremen 
2 dages bustur til Bremen 16.-17. oktober med Nilles Rejser 

 

Søndag 16. oktober kl. 7.00 fra Rutebilstationen i Hobro 

 

Du får bustur i 4-stjernet bus gennem efterårsland- 
skabet til Tyskland. Morgenkomplet på udrejsen og  
senere frokost undervejs. 
Der er indlogering i det familiedrevne Hotel Resi- 
dence i Bremen.  
Om aftenen er der aftensmad i Bayern Festhalle til  
oktoberfest stemning, musik og dans. 
 

Overnatning og morgenmad på hotellet. Under hele  
turen er der dansk rejseleder. 
 

Under hjemturen er der frokostbuffet og mulighed  
for indkøb før grænsen.  
 

Pris pr. person 1470,- (tillæg for enkeltværelse kr. 200,-). Alle måltider er med i prisen, excl. 
drikkevarer. Deltagerbetaling til Nilles Rejser A/S, som er rejsearrangør og sender opkrævning. 
Turhjælper fra Ældre Sagen Hobro er Karl Jørgen Ingversen. 
 

Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra 8. aug. kl. 10 og senest 18/8 på tlf. 23 46 46 44 

 
   

.  

 

Hjertestarterkursus                                              

 

Ældre Sagen i Hobro tilbyder et hjertestarterkursus 
Torsdag 17. 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. 
 
 

Der kan max. tilmelde sig 12 kursister – efter først til mølle prin- 
cippet. Kursusleder er Erik Madsen fra Hobro Idrætscenter. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra 3. nov. kl. 10 og senest 
10/11 på tlf. 23 46 46 44. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Juletur til Voergård Slot 
Fredag 2. december kl. 11.00 fra Hobro Rutebilstation  
 

I år går turen til det flot pyntede Voergård Slot, temaet er: JUL PÅ SLOTTET. 
Først gør vi ophold på Hjallerup kro,  
hvor vi får serveret julefrokost, 4 retter  
med kaffe.  
 

Kl. ca.13.45 er vi fremme ved Slottet, hvor 
vi starter med rundvisning, og derefter er  
det på egen hånd.  
 

Der er mulighed for at købe æbleskiver 
og gløgg i løbet af eftermiddagen, lige- 
ledes er der et stort antal boder med di- 
verse julepynt, som er til salg. 
 

Turens pris med bus, frokost, rundvis- 
ning og entré er 380 kr. excl. Drikkeva- 
rer. Efter tilmelding indbetales beløbet i Jutlander Bank på konto 9337 0001357757 (husk 
navn). Max. 50 deltagere. Tovholder er Helen Hosbond.  Forventet hjemkomst kl. ca. 18.00. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra 14. nov. kl.10 og senest 24/11 på tlf. 23 46 46 44.    
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Juleaften 2016 
Biecentret og Ældre Sagen i Hobro arrange- 
rer også juleaften i Biecentret i 2016 
 

Det er et tilbud til alle, der enten sidder alene eller ger- 
ne vil være sammen med andre juleaften og godt vil  
have lidt fællesskab og juleindhold på denne særlige  
aften.  Julearrangementet afholdes i Biecentrets Café.  
Alle deltagere mødes kl. 17, hvor der først bliver serve- 
ret en dejlig julemiddag. Efter middagen skal der dan- 
ses 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, som skal betales inden arrangemen-
tet på Biecentrets kontor eller indsættes på konto 9336 – 3365833167(husk navn ved indbeta-
ling via konto). 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 5. december til: Biecentret, tlf. 97 11 52 60 eller Ældre Sagen Hobro 
mobil 23 46 46 44. Ønskes yderligere oplysninger kontakt ovenstående telefonnumre. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

LØBENDE AKTIVITETER 

Ledsager  
Er du med årene blevet usikker, når du skal færdes ude alene, kan vi tilbyde en frivillig ledsa-
ger, som kan støtte og hjælpe dig. 
Vi kan ledsage dig til ex. optiker, læge, bank, billetautomat o.a.( f.eks. til bus og DSB) 
Vores frivillige ledsagere har tavshedspligt. 
Kontakt kontoret tlf. 23 46 46 44 eller Dorte Bang-bangdorte@gmail.com eller tlf. 60 31 64 07 

Bisidder  
I henhold til Forvaltningslovens § 8 har du ret til at medbringe en bisidder som din støtte til 
møder med kommunen og sundhedsvæsnet. 
Vi tilbyder at forberede mødet sammen med dig, støtte dig under mødet og efterfølgende 
tale om resultatet (evaluere). 
Vores frivillige bisidder har tavshedspligt. 
Kontakt kontoret tlf. 23 46 46 44 eller Dorte Bang- bangdorte@gmail.com eller 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 Sa-
gens rådgivning i København.  
Kontakt kontoret tlf. 23 46 46 44 eller Dorte Bang- bangdorte@gmail.com eller tlf. 60 31 64 07 

         

 

 

Side 4 

Besøg på Danish Crown Slagteri i Horsens og på  
Fængselsmuseet i Horsens 
 

Torsdag 15. september kl. 7.00 fra rutebilstationen i Hobro   

Vi får kaffe og rundstykker ved Ejer Baunehøj. 
I Danish Crowns slagteri får du en grundig  
gennemgang af grisens vej fra indgang og til  
flæskesteg. Du ser hele slagtergangen fra  
gangbroer gennem slagteriet. På Slagteriet er der 
bestilt en Danish Crown menu med vand / øl. 

 
 
 

I Horsens Statsfængsel får du et indblik i 
fængselslivet gennem 150 år set fra såvel den indsattes som den ansattes synsvinkel. 
På vejen hjem er der bestilt kaffe med boller og lagkage hos Rasses Skovpølser, Skander-
borg. 
Vi kører med Olesens Busser. Vær opmærksom 
på, at der vandres langt på slagteriet og at mange 
trapper på fængselsmuseet gør turen vanskelig for 
gangbesværede. 
Prisen for turen med morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe og entré er 550,- kr. excl. drik-
kevarer.  Efter tilmelding indbetales beløbet til Jutlander Bank 9337 0001367757 – husk navn 
Forventet hjemkomst kl. 17.30. Tovholder Karl Jørgen Ingversen 
Tilmelding Ældre Sagens kontor fra 4. aug. kl. 10 og senest 15/8 på tlf. 23 46 46 44. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Rejsen til Andalusien i det sydlige Spanien 28/9 – 5/10  
 

Ældre Sagen i Hobro tager på 8 dages tur til Sevilla, Ronda, Malaga, Granada og 
Cordoba 
 

Med 40 deltagere er der kun mulighed for at komme på en venteliste. Tilmelding til kontoret tlf. 
23 46 46 44. Evt. spørgsmål kan rettes til Steen Pedersen på tlf. 24 89 20 26. Steen Pedersen 
er Ældre Sagens turhjælper på turen, der arrangeres af NILLES Rejser. 
 

 

 
 

 

 
 



                                                                              Side 3  

Besøg på Dorf Møllegård og Dronninglunds Slotskirke 
 

Torsdag 18. august kl. 12.30 fra rutebilstationen i Hobro 

 
 

Jagt og skovbrugsmuseet på Dorf Møllegård består af vand- 
mølle, vindmølle, stuehus og udlænger med udstillinger, hvor 
der vil være en guide eller to til at fortælle den spændende 
historie om Dorf Møllegård, hvor man samtidig kan se vand- 
møllen i gang. 
 
 

Efter en god guidet tur vil der blive serveret kaffe, boller og  
lagkage inden turen går til Dronninglund Slotskirke, som er  
en utrolig flot kirke, og der vil den lokale præst fortælle om  
kirkens historie. 
 
 

Forventet hjemkomst kl. 17.30. Tovholder på turen er  
Erling Lynge Møller. Turens pris med bus, entré og kaf- 
febord  250 kr. Efter tilmelding indbetales beløbet i Jutlan- 
der Bank på konto 9337 0001357757 (husk navn).  
Tilmelding til Ældre sagens kontor fra mandag                                                                                  
1. aug. kl. 10 og senest 8/8 på tlf. 23 46 46 44.                  Dronninglund Slot med kirken i baggrunden      
 

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

Se Svend Møller Hansens gamle, flotte nyrenoverede traktorer 
på Thostrup Hovgård 1, Hobro 
 

Torsdag den 1. september kl.14 
 

Svend Møller Hansen har en samling af nyreno- 
verede gamle traktorer, som er værd at se nær- 
mere på. Der vil være én, der fortæller om disse 
gamle traktorer, og hvorfor de er så spænden- 
de at samle på. Besøget er gratis. Tovholder er Erling Lynge Møller. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor fra mandag 15. aug. kl. 10 og senest 25/8 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 med undervisning i EDB.  
Hvad undervises der i: 
Windows  begynderhold   - - - - - -   mandag kl. 10 -12  med opstart  5. sep. 
Windows 10 begynderhold  - - - - -    tirsdag kl. 10 -12 med opstart  13. sep. 
Windows  fortsætterhold   - - - - - -  onsdag  kl. 14 -16  med opstart  7. sep. 
Billedbehandling af digitale foto - - fredage kl. 10 - 12 med opstart 2. sep. 
IPad kursus- begyndere/let øvede - onsdag kl. 10 - 12 med opstart 19. okt. 
IPad kursus – fortsættere  - - - - - -   onsdag kl. 10 - 12 med opstart 7. sep. 
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 til kontoret mandag og torsdag kl.10 -12 på tlf. 23 46 46 44. 

 
 

Mine erindringer - en skrivestue 
 

Oplevelser kan let blive glemt, så det 
kan være en god idé at få det skrevet  
ned. Hvem skal læse det? Det bestem- 
mer man jo selv. Børn og børnebørn er 
oplagte læsere, men det kan også være interessant for andre.  
Tovholder for skrivestuen er Erik Kjær.  Læs mere på www.apsigen.dk/skrivestue 
Opstart efter ferien bliver torsdag den 1/9 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, tekstbehandling(Word), digital 
postkasse, IPad, Excel eller andet. Der er ingen tilmelding - mød op – så er der hjælp at 
hente hver mandag fra kl.13 til 15 i EDB lokalet på Hobro Bibliotek.  
Ældre Sagens PC hjælp starter efter sommerferien mandag den 5/9 og slutter den 5/12. 
Kontaktperson Flemming Rahbek tlf. 52 58 39 59. 
 
 

 
 

 

 

Formålet med skrivestuen er, at der bliver 
lavet nogle tekster om gamle dage og om 
begivenheder, der har betydet noget for dig. 

 



                                                                               

LØBENDE AKTIVITETER 

Bowls 
Er en blanding mellem bowling og petanque. Det foregår på opstillede baner i Rosendalhal-
len. Alle kan være med, også selv om du aldrig har prøvet det før, og du behøver ikke en 
makker, så kom og vær med.  Opstart onsdag 5. 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 2. august. Krolf 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. 

 
 

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.  
Har du spørgsmål så kontakt tovholder Dora Ovesen på telefon 98 51 17 77.  

 
 

Studiegruppe i slægtsforskning 
Vi forsøger at finde slægten på internettet. Både nybegyndere og fortsættere. 
Holdene starter tirsdag 4. oktober og fortsætter til midt i marts 2017.   
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. 120 deltagere. 
Spillested er Bowl`n  Fun, Jyllandsvej,  Hobro. Der spilles bowling hver onsdag kl. 9 - 13.  
Opstart efter sommerferien er onsdag 10. 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.                    
 
 

 
 

                                                                                      side 2 

Kære medlemmer 

 

Hermed fremsendes vores nye informationsblad for 2. halvår af 2016.  Vi har igen bestræbt os 
på at få tilrettelagt et bredt og alsidigt program. 
. Den 1. juni 2016 var der 2560 medlemmer i Ældre Sagen Hobro. Ved 

at være medlem støtter du en god sag. Du er med til at påvirke den po-
litiske dagsorden. Du støtter vore 98 frivillige, der glæder, hjælper og 
yder omsorg for mange ældre medborgere. 

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

 På bagsiden er anført lokalbestyrelsens telefonnumre, og man er me-
get velkommen til at ringe, hvis der er tvivlsspørgsmål.  

                                     Man kan finde Hobros hjemmeside via Ældre Sagens hjemmeside:  
www.aeldresagen.dk.  Tryk på Nordjylland nederst på hjemmesidens forside, og find Hobro og 
tryk derefter på lokalafdelingens hjemmeside. 
Alle vore medlemmer ønskes en rigtig god sommer. 
Steen Pedersen / formand 
 

 

 

 

 

 

 

Den hjælpende hånd 
Ældre Sagen tilbyder praktisk hjælp til småopgaver i hjemmet hos alle  
hjemmeboende ældre medlemmer. Fx  at skifte en pære, hænge et gardin  
eller billede op, slå et søm i, skifte batterier eller andre små reparationer.  
Tilbuddet gælder mindre opgaver, der kan klares på ca. 1 time.  
OBS ! Husk at bede om legitimation. Kontakt Ældre Sagens kontor  
tlf. 23 46 46 44 eller Søren Kristensen direkte på tlf. 22 13 56 24  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratis rådgivning fra Landskontoret 
Ældre Sagen i København tilbyder social og juridisk telefonisk rådgivning på tlf. 80 30 15 27. 
Der er åbent ma - ti - on - fr kl. 10 - 14 og to kl. 14 – 18. 
Vi er gerne behjælpelige med kontakten. 
 
 
 

Byhaver i Hobro 

Gasmuseet har i samarbejde med andre institutioner  
etableret ”Den grønne Lund” – Hobro Byhaver. Bag- 
grunden for haven var en ledig byggegrund samt øn- 
sket om at skabe grønne fællesskaber på tværs af ge- 
nerationer. Det har resulteret i en flot have ved Gas- 
museet, hvor de mange haver er booket af grønne  
fingre fra bl.a. private familier, Bymarkskolen, Børne- 
huset Jernbanegade samt Ældre Sagen Hobro. 
Er der medlemmer, som er interesseret, og vil vide  
mere om projektet, så kontakt Gasmuseet  
tlf. 53 71 15 21 eller Ældre Sagens kontor tlf. 23 46 46 44 
 

 
Søren Kristensen 

 
Gasmuseets tre bygninger 

Den store cirkel med ca. 20 byhaver 
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Lokalbestyrelsen 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Bagerste  række fra venstre: 
Steen Pedersen, lokalbestyrelsen, formand, steen@steen-pedersen.dk tlf. 24 89 20 26 
Gunnar L. Hansen, lokalbestyrelsen, næstformand, redaktør af lokalblad tlf. 29 87 92 44 
Erling Lynge Møller, lokalbestyrelsen                                                            tlf. 60 20 59 10 
Helen Hosbond, lokalbestyrelsen, kasserer, cafè/film  tlf. 51 22 65 95  
Karl Jørgen Ingversen, lokalbestyrelsen, spis sammen tlf. 51 91 70 34 

Forrerste række fra venstre 

Gunnar Greve, lokalbestyrelsen, motion (krolf, bowls) tlf. 98 52 36 04 
Lis Sørensen, lokalbestyrelsen, sekretær tlf. 51 86 05 58 
Hanne Skaaning, lokalbestyrelsen, kontaktperson til besøgstjenesten  tlf. 22 30 75 34 
Dorte Bang, lokalbestyrelsen, seniorvejledn./ bisidder, cafè/film tlf. 60 31 64 07
 
 

Regner Straadt          1. suppleant                                                                tlf. 24 23 46 79 
Hans J. Christensen, 2. suppleant, seniorvejleder, medlem af seniorrådet  tlf. 21 62 80 16 
 
 

Hermed er anden 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 bindende, og kan kun 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 

   
     

Hobro 

 

 
 
 

 

Danmark spiser sammen 
Ældre Sagen vil gerne hjælpe ældre - der mest sidder alene -  i kontakt med andre. 
En god anledning til at mødes kan være et godt måltid, derfor er vores slogan: ”- ingen 
skal spise alene!”  Ældre Sagen planlægger at tage én eller flere initiativer til at invitere til 
at spise sammen i løbet af efteråret. 
Hvis du har ideer til sådanne initiativer eller gerne vil give en hjælpende hånd, er du vel-
kommen til at kontakte Karl Jørgen Ingversen på mobil 51 91 70 34. 

                                                                                            

 29. årgang         2. halvår 2016 
 

 
 
 
 
 
 

Hobro Havn - nov. 2015 
Skulpturen ”Stele” i forgrunden - lavet i 2002 af Bent Sørensen og i baggrunden Mari-
timt Kulturcenter indviet den 6. april 2016 

 

 




