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Skibsgade 28, 9500 Hobro. Tlf. 23 46 46 44 
Kontorets åbningstider er mandag og torsdag kl. 10-12 - dog er der lukket i skolernes ferier 
Hjemmeside: www.aeldresagen.dk og find Hobro nederst på siden under Nordjylland 
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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. 98 52 27 01 
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 / ledsager 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 

 
 

 
 

        Mail:   aeldresagen.hobro@outlook.dk 
                                                                   .                                 .                 

                                                                                                                   . 

   
 

                              
 
 
 

                    Hobro    
 
 
 
 
 
 

 30. årgang           1. halvår 2017  
 

 
 

Datastue  -  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 - 15 i EDB lokalet på Hobro Bibliotek.  
Ældre Sagens PC hjælp er gratis og fortsætter i det nye år mandag den 9. januar.  
Kontaktperson Flemming Rahbek tlf. 52 58 39 59. 
 

 

 

Tilmelding til arrangementer: Kun tlf. 23 46 46 44 eller personligt fremmøde                    
                                                   Tilmelding er bindende / max 4 personer 
Betaling til Jutlander Bank konto nr. 9337 – 0001367757,  husk navn 

 
 
 

Ældre Sagen i Hobro var i efteråret otte dage i Andalusien i det sydlige Spanien. Det var 
en rigtig god oplevelsestur. Vi boede de første tre nætter i Sevilla og de sidste fire nætter i 
Almunécar ved sydkysten. Vi var i Sevilla, Ronda, Cordoba og i Granada med det mauri-
ske slot Alhambra og den sidste dag i Malaga. 
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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 efter juleferien onsdag 4. Januar fra kl. 10-12 i Ro-
sendalhallen. 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 14. marts. 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 – 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 Dora Ovesen på telefon 98 51 17 77.  

 

Studiegruppe i slægtsforskning 
Vi forsøger at finde slægten på internettet. Både nybegyndere og fortsættere. Holdene  fort-
sætter efter juleferien tirsdag den 10. januar og fortsætter til midt i marts.   
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 få ledige pladser på begge hold. 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.  
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 4. 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.                    
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Kære medlemmer 
Hermed fremsendes vores nye informationsblad for 1. halvår af 2017.   
Vi har igen bestræbt os på at få tilrettelagt et bredt og alsidigt program. 
 
 
 

Den 1. december 2016 var der 2610 medlemmer i Ældre Sagen Ho-
bro.  
Ved at være medlem støtter du en god sag.  
Du er med til at påvirke den politiske dagsorden.  
Du støtter vore 102 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. 

 

Ældre Sagen og Folkebevægelsen mod Ensomhed fortsætter også    
2017 den landsdækkende kampagne i uge 17: ”Danmark spiser sam- 

men ” med slogan:  -  ”ingen skal spise alene”  -  (se bladet side 7). 
 
 

Derudover har Ældre Sagen Hobro flere arrangementer i Medborgerhuset med grupper om-
kring middagsmad (se bladet side 3). 
 

2017 er et jubilæumsår.  
Ældre Sagen Hobro blev stiftet den 1. december 1987, så der kan i 2017 fejres 30 års jubi-
læum. 

 

O p r å b !  
Bestyrelsen mangler kandidater til lokalbestyrelsen ved valget til års-
mødet i marts 2017. Har det din interesse, så kontakt undertegnede. 

 
 

Alle vore medlemmer ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 
 

Steen Pedersen / formand 

 

 

 

 

 
 

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. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Steen Pedersen 

Overvejer du at blive frivillig indenfor Social Humanitær  ? 
Er du nysgerrig på de frivilliges opgaver ? 
Hvordan støtter Ældre Sagen de frivillige ?                     
Eller har du andre overvejelser og spørgsmål ? 
Så mød op i Medborgerhuset  torsdag 26. januar kl. 14 - 16 
og snak med kontaktpersonerne indenfor Besøgstjenesten, Vågetjenesten, Seniorvejled-
ning, Bisidder og Ledsager.                                                 Tove, Grethe, Hanne og Dorte 

 NYT! Ved indbetaling af penge til vore arrangementer, så findes 

   Jutlander Banks konto nummer kun et sted i bladet 

-  Nederst på bagsiden af bladet  
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Spis Sammen  
Har du behov for at komme ud og møde andre – og er du træt af at spise alene. 
I forlængelse af kampagnen Danmark Spiser Sammen arrangerer Ældre Sagen Hobro grup-
per omkring middagsmad i Hobro Medborgerhus. Vi planlægger at få god traditionel mad fra 
Hobro Produktionshøjskole og måske skal vi også selv prøve at lave mad sammen.  
Spisesituationen giver god mulighed for samvær og samtaler over en tallerken almindelig god 
mad og mulighed for at få nye netværk. 
En Spis Sammen gruppe M/K er startet. Gruppen, der indtil videre udelukkende består af 
kvinder, mødes en gang om måneden på skiftende ugedage. Første arrangement i 2017 er 
mandag 16. januar kl. 12.00 i Hobro Medborgerhus. Følgende arrangementer er 14/2 – 15/3 – 
20/4 alle kl. 12. 
Vi forsøger at starte en Spis Sammen gruppe udelukkende for mænd. Første møde er tors-
dag 19/1 kl. 12.00 i Hobro Medborgerhus. Følgende arrangementer er 16/2 – 16/3 – 20/4 alle 
kl. 12. 
Kontaktperson er Karl Jørgen Ingversen, der gerne besvarer spørgsmål om Spis Sammen. 
Pris for maden er indtil videre 60,00 kr. pr. person – betaling sker i forbindelse med spisnin-
gen. Kontakt Ældre Sagens kontor for at tilmelde dig til næste Spis Sammen senest en uge 
før arrangementet   -  se tlf. nr. nederst på bladets bagside. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞           ∞∞∞∞∞  

Vinterfesten 2017                                                    
Fredag 27. januar kl. 18.00 i Hobro Idrætscenters Multisal 

 

Vi byder ind med vores traditionelle vin- 
terfest med spisning og dans.  
 
 

Idrætscentrets køkken sørger for en 
lækker buffet og Anders Barfoed spil- 
ler hyggemusik under spisningen.  
 
 

Efter kaffen spiller de af mange kendte  
East Harbour Jazz Band op til dans. 
 

Pris for mad, musik og underholdning 
 – excl. drikkevarer kun 295 kr. 
 

Tovholder for arrangementet er  
Gunnar Greve. Tilmelding til Ældre Sa- 
gens kontor 9/1, 12/1, 16/1 og 19/1   
 –   se nederst på bladets bagside. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                      side 10 

LØBENDE AKTIVITETER   

 

Besøgsvenner og demensaflastning 
Henvendelse til kontaktperson: 
Hanne Skaaning, tlf. 22 30 75 34,  
hanneskaaning@hotmail.com   eller 
Grethe Mikkelsen, tlf. 98 52 26 16  /  61 76 70 45, 
mikhobro@hotmail.com                                                       Hanne Skaaning og Grethe Mikkelsen           

                                                 Seniorvejledning 
                                    bisidder og ledsager 
                                   Henvendelse til kontaktperson: 
                                   Dorte Bang, tlf. 60 31 64 07  bangdorte@gmail.com 
                                   Eller til Ældre Sagens kontor, Skibsgade 28, 9500 Hobro,  
                                   mandag og torsdag fra kl. 10 – 12 på tlf. 23 46 46 44. 
 
 

Vågetjenesten: 
Henvendelse til kontaktperson: 
Grethe Mikkelsen, tlf. 98 52 26 16  /  61 76 70 45 
mikhobro@hotmail.com      eller 
Tove Thulstrup Pedersen, tlf. 23 39 23 98  
tthp.72@pedersen.mail.dk 

 
 
                                                                                                                        

                                    Den hjælpende hånd 
                                   Ældre Sagen tilbyder praktisk hjælp til småopgaver i hjemmet hos 
alle                             hjemmeboende ældre medlemmer. Fx  at skfte en pære, hænge et  
                                   gardin eller billede op, slå et søm i, skifte batterier eller andre små  
                                   reparationer. Tilbuddet gælder mindre opgaver til højst 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.  
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

EDB-banden huserer stadig i Hobro 

Ældre Sagen i Hobro har nu 18 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   9. jan 
Windows 10 begynderhold  - - - - -    tirsdag kl. 10 -12 med opstart  10. jan. 
Windows  fortsætterhold   - - - - - -  onsdag  kl. 14 - 16 med opstart 11. jan. 
IPad kursus- begyndere/let øvede - onsdag kl. 10 - 12 med opstart 11. jan. 
IPad kursus – fortsættere  - - - - - -   onsdag kl. 10 - 12 med opstart 22. feb. 
Mine erindringer – en skrivestue -   torsdag kl. 14 - 16 med opstart   5. jan. 
Billedbehandling af digitale foto - -    fredag kl. 10 - 12 med opstart   6. jan. 
Der er 10 deltagere på alle EDB-hold, som hjælpes/vejledes/undervises 10 gange  
á  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.  

 

 
Hanne Skaaning og Grethe Mikkelsen 

 
       Dorte Bang 

 
  Grethe Mikkelsen og Tove Thulstrup 

 

 
 
 

Manden med kasketten, Brian Toft, har tidligere boet i Hobro 
og var i sin tid med til at stifte det kendte Sigfreds Fodvar-
mere. Alle i orkestret har stor musisk erfaring. Det bliver en 
oplevelse at høre dem spille i Hobro 

 

 
 Søren Kristensen 
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Besøg på Søby Brunkulsmuseum   
Torsdag 4. maj kl. 12.30 fra busterminalen i Hobro 

 

Søby Brunkulslejer er det eneste sted  
af sin slags i Danmark, hvor du kan for- 
nemme en dødsensfarlig og benhård 
produktion med 3.000-3.500 arbejdere  
– side om side med huse fra den tidli- 
gere boplads for 3.000 mennesker. 
 

Rundvisningen på det unikke museum bliver suppleret af en køretur i bussen gennem de maleri-
ske brunkulslejer med de livsfarlige sætninger. Guiden tager sig af gæsterne i to timer, som le-
vendegør den utrolige historie.   

 
 

Inden vi kommer til Brunkulsmuseet får vi kaffe og kage på Søbyhus Cafeteria, og bagefter på 
vejen hjem er der øl og vand. Pris for bus, entré, rundvisning, kaffe og øl/vand 255 kr.               
Hjemkomst ca. kl.17.30. Tovholder er Gunnar L. Hansen.  
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 6/4, 10/4 og 20/4   –   se nederst på bladets bagside. 
 
 

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

 
 

Tur til Givskud Zoo og dyrepark 
Torsdag 18. maj kl. 9.30 fra busterminalen i Hobro                                                       

Kl. ca. 11.30 ankomst til Givskud, hvor vi  
spiser bussens medbragte sandwich i dyre- 
parken. Herefter kører vi en guidet tur på  
de store savanner med ca. 700 dyr fra det  
meste af verden. Undervejs venter en gåtur 
blandt aber, og på den sidste del af turen  
kører vi ind i Europas største løveflok. For gangbesværede kan gåturen blandt aber springes 
over. Udover dyreparken er der en kæmpe dinosaurpark.                                                                  
 
 

Herefter kører vi til Rindsholm Kro, hvor vi får kaffe, boller og lag- 
kage. I parken ligger dragonernes mindelund for kampen i kroens 
have 4. juli 1849. Der står to kampvogne fra 2. verdenskrig, og kro- 
manden fortæller lidt derom.   
               
Pris for bus, sandwich, øl/vand, entre og kaffe 460 kr.   
Hjemkomst ca. kl.17.30. Tovholder er Gunnar Greve.  
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 24/4, 27/4, 1/5 og 4/5   –   se nederst på bladets bagside. 

 

 

Side 4 

2-dages tur til København 
 

   Dyrehavsbakken, Cirkusrevyen, kanalrundfart og Storm P. Museet 
 

Onsdag 7. juni kl. 7.30 fra busterminalen i Hobro 

 

1. DAG 

Efter morgenkomplet i Hedensted passerer vi Fyn og Storebæltsbroen før vi når hovedsta-
den, hvor vi på egen hånd indtager Strøget og selv finder et godt frokoststed. Efter et par ti-
mer kører vi til det centralt beliggende Absalon City Hotel. Her får vi et lille ophold inden vi 
kører nordpå til Dyrehavsbakken, hvor der er tid til at opleve stemningen inden der kl.18.00 
er buffet på en restaurant på Bakken. Kl. 20.00 ser vi Cirkusrevyen fra gode siddepladser.  
 

2. DAG 

Efter en flot morgenbuffet tager vi på en lille sightseeing bustur 
rundt i København, og slutter i Nyhavn med en kanalrundfart kl.  
10-11, hvor vi ser København fra vandsiden. Kl. 11.30 besøger  
vi Storm P. Museet ved Frederiksberg Runddel og går derfra med 
et smil om munden. Vi slutter med en frokosttallerken på Cafe  
Phenix i Allégade nær Frederiksberg Have inden vi kører hjemad 
 kl. 14.30. I Hedensted får vi en varm ret sidst på eftermiddagen. 
 Vi forventer at være hjemme igen først på aftenen.  
 

REJSEDATA-Københavnerturen 
Absalon City Hotel, Helgolandsgade 15, 1653 København er et 4-stjernet tæt ved Tivoli, Strø-
get og Hovedbanegården. Kørsel i 4-stjernet bus. 
Pris 2.035 kr. v. min. 42 pers. / 2.125 kr. v. min. 36 pers. inkl. bus, hotelophold, morgenkom-
plet begge dage, buffet på Bakken, cirkusrevyen billet kategori B, kanalrundfart, entré til 
Storm P. Museet, frokostbuffet før hjemtur og en varm ret i Hedensted under hjemrejse.  
Bidrag til rejsegarantifonden. Teknisk rejsearrangør: Nilles Rejser. Turhjælper fra Ældre Sa-
gen i Hobro Gunnar L. Hansen. Turen er ikke ideel for meget gangbesværede. Ikke inklude-
ret: Frokost første dag, personlige udgifter og drikkevarer. Tillæg for enkeltværelse 360 kr.  
Deltagerbetaling til Nilles Rejser. Forbehold for programændringer. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 23/1, 26/1 og 30/1   –   se nederst på bladets bagside. 
 

 

 
 

 

 

 

 

                 



 

 

 

 

 

 

 

Side 5 

D i a b e t e s  2 

 

Onsdag 8. februar kl. 15 – 17 i Hobro Medborgerhus 
 

Har du diabetes 2 uden at vide det – eller har du diabe- 
tes og vil gerne vide mere om sygdommen, så kom til  
foredraget om diabetes 2 – sygdommen som man 
tidligere kaldte gammelmands sukkersyge. 
 

Er du i risikogruppen for at få diabetes 2 ?  
Hvordan forebygger du sygdommen ?  
Hvordan opdager du, om du har sygdommen?  
Hvordan kan du leve med diabetes 2 ? 

 

Sygeplejerske Hanne Svendsen fortæller om diabetes 2, som er blevet en folkesygdom. Hanne 
Svendsen arbejder på Farsø og Hobro Sygehus med sukkersygepatienter og har stor erfaring og 
viden om diabetes. Der vil også være mulighed for en konkret vurdering af din risiko for at få syg-
dommen. Tovholder er Karl Jørgen Ingversen.  
Pris for foredrag og kaffe med kage 50 kr. – som betales ved indgangen.   
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 26/1, 30/1 og 2/2   –   se nederst på bladets bagside. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Virksomheds besøg på BM Byggeindustri A/S 
 

Torsdag 23. februar kl. 18.30 på Lupinvej 18, Hobro 

 

Vi starter med kaffe i kantinen, hvor der vil  
blive orienteret om virksomhedens historie.  
Herefter er der rundvisning på virksomhe- 
den, hvor man kan se de forskellige typer  
huse, der bliver fremstillet  og lige klar til at  
flytte ind i. 
Efter rundvisning mødes vi igen i kantinen, 
hvor der kan stilles spørgsmål.   
Max. 40 personer. Tovholder er Erling Lynge. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 6/2, 9/2 og 13/2   -  se nederst på bladets bagside.          
 

 

 

 

 
Side 8 

Info – møde om rejsen til Prag, Tjekkiet 

 

Torsdag 27. april kl. 14 på Hobro Medborgerhus (st. Sal)     

 

Udførligt program for rejsen er klar på info-dagen. Kaffe og brød til mødet – pris 25 kr. betales 
ved mødet. Tilmelding til Ældre Sagens kontor 10/4 og 20/4   –  se nederst på bladets bagside.    

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

7 dages busrejse til Prag i 2017  
 

Fra søndag 24.–lørdag 30. september med afgang fra Hobro Busterminal kl. 7.00 
Søndag, når vi er kommet godt afsted, får vi morgenkomplet i Hedensted og middag i Neumün-
ster. Aftensmad og overnatning i Weidemar ved Leipzig.  
Mandag går det videre til Dresden, som er en gammel kulturby, hvor der bliver tid til en spadse-
retur. Under den videre tur til Prag gøres ophold ved 
Theresienstadt. Vi ankommer til Prag sidst på efter- 
middagen. Samme aften er der en Moroviansk aften 
og vinsmagning. 
Tirsdag er der halvdagstur i det gamle Prag og om 
aftenen er der Folklore med all-inclusive. 
Onsdag er der halvdagstur til Nizbor og Karlstejn. 
Besøg på glasværk og Latna Park, hvor der nydes  
en middag med udsigt ud over Prag. 
Torsdag halvdagstur til bydelen Hradcany med en storslået udsigt over den gyldne stad før turen 
går til Karlsbroen. Senere besøg på en lokal restaurant, hvor der serveres en 3-retters menu.  
Fredag er der afrejse fra Prag. Vi kører via Dresden til Berlin, hvor vi skal på byrundtur. Vi over-
natter i Berlin, så der bliver også tid til at gå på egen hånd i centrum. Aftensmad på hotellet. 
Lørdag efter morgenmaden køres der videre til Fleggaard – indkøbspause. Derefter til en fro-
kostbuffet på Røde Kro og videre til Hobro. 
Ældre Sagens turhjælper er Erling Lynge Møller. Teknisk rejsearrangør er Nilles Rejser, som og- 
så opkræver betalingen. Pris pr. person 4.745 kr. (min. 36 pers.). Tillæg for eneværelse 1.000 kr. 
Med i prisen er halvpension og dansk rejseleder – excl. entreer og drikkevarer. 
Turen er krævende for gangbesværede. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 10/4, 20/4 og 1/5   -   se nederst på bladets bagside.                                                           

 

 

      

 

 



 

Side 6 

Søndagscafé - film    
 

Søndag 5. marts kl. 13.00 vises filmen  
”FUGLENE OVER SUNDET”  i  Hobro Bio 
Det er en beretning om jødernes flugt til Sverige under  
2. verdenskrig. Lidt i lighed med “Hvidsten gruppen” og  
“Flammen og Citronen”. 
Den skildrer to jødiske københavner-familier, der lever  
et bekymringsfrit liv, med jazz og fyraftensøl, indtil  
Gestapo beordrer alle jøder arresteret. Fiskerne i  
Gilleleje kommer jøderne til undsætning, og rigtig  
mange bliver reddet ved at komme til Sverige.  
En historisk begivenhed, som aldrig bliver glemt. 
 

Efter filmen serveres der kaffe i Bibliotekets store sal.  
Pris for film og kaffe er 60 kr. Tovholder Helen Hosbond. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 16/2, 20/2, 
23/2 og 27/2   –   se nederst på bladets bagside. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Årsmøde 
 

Torsdag 9. marts kl. 19 i Medborgerhusets store sal 
 

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

Ældre Sagen Hobro 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.                                                              

 

 

 

Side 7 

Besøg på militær flyveplads i Aalborg 

 

Torsdag 6. april kl. 12.30 fra busterminalen i Hobro 

 
 

Vi får et par timers rundvisning,  
hvor vi bl.a. kører 12 km rundt på   
Flyvestationen og ser Redningsheli- 
kopter, Hercules fly, Challenger fly  
og meget mere – tidligere besøgende 
har været meget begejstrede for op- 
levelsen.  
Derefter kører vi til Gjøl, hvor vi får kaffe, boller og lagkage. Hjemkomst ca. kl. 18. Tovholder er 
Gunnar L. Hansen. Pris for bus og kaffe 225 kr.  
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 13/3, 16/3 og 20/3   –   se nederst på bladets bagside. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Danmark spiser sammen     -   Ingen skal spise alene      - 
   

Fredag 28. april kl. 12 – 15 i Hobro Medborgerhus, Skibsgade 28, Hobro 

 

Måske sidder du for det meste og spiser alene, og 
måske trænger du til at komme ud og møde andre. 
Nu har du chancen for at få et godt måltid i et godt  
selskab. Og hvis du kender andre, som kunne have  
behov for dette tilbud, må du gerne invitere og til- 
melde vedkommende. 
 

Menuen vil bestå af god gammeldags dansk mad  
og dessert med kaffe fra Hobro Produktionshøjskole.. 
Vi arrangerer underholdning med fællessang.                                  Maden bliver serveret                       
Tovholder er Karl Jørgen Ingversen. Hvis der er spørgsmål eller hvis transporten er en hindring, 
kan vi hjælpe dig med at komme ud og hjem. 
Pris 60 kr.  inkl. en øl/vand, som betales ved indgangen. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 6/4, 10/4 og 20/4   –   se nederst på bladets bagside. 
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Side 5 

D i a b e t e s  2 

 

Onsdag 8. februar kl. 15 – 17 i Hobro Medborgerhus 
 

Har du diabetes 2 uden at vide det – eller har du diabe- 
tes og vil gerne vide mere om sygdommen, så kom til  
foredraget om diabetes 2 – sygdommen som man 
tidligere kaldte gammelmands sukkersyge. 
 

Er du i risikogruppen for at få diabetes 2 ?  
Hvordan forebygger du sygdommen ?  
Hvordan opdager du, om du har sygdommen?  
Hvordan kan du leve med diabetes 2 ? 

 

Sygeplejerske Hanne Svendsen fortæller om diabetes 2, som er blevet en folkesygdom. Hanne 
Svendsen arbejder på Farsø og Hobro Sygehus med sukkersygepatienter og har stor erfaring og 
viden om diabetes. Der vil også være mulighed for en konkret vurdering af din risiko for at få syg-
dommen. Tovholder er Karl Jørgen Ingversen.  
Pris for foredrag og kaffe med kage 50 kr. – som betales ved indgangen.   
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 26/1, 30/1 og 2/2   –   se nederst på bladets bagside. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Virksomheds besøg på BM Byggeindustri A/S 
 

Torsdag 23. februar kl. 18.30 på Lupinvej 18, Hobro 

 

Vi starter med kaffe i kantinen, hvor der vil  
blive orienteret om virksomhedens historie.  
Herefter er der rundvisning på virksomhe- 
den, hvor man kan se de forskellige typer  
huse, der bliver fremstillet  og lige klar til at  
flytte ind i. 
Efter rundvisning mødes vi igen i kantinen, 
hvor der kan stilles spørgsmål.   
Max. 40 personer. Tovholder er Erling Lynge. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 6/2, 9/2 og 13/2   -  se nederst på bladets bagside.          
 

 

 

 

 
Side 8 

Info – møde om rejsen til Prag, Tjekkiet 

 

Torsdag 27. april kl. 14 på Hobro Medborgerhus (st. Sal)     

 

Udførligt program for rejsen er klar på info-dagen. Kaffe og brød til mødet – pris 25 kr. betales 
ved mødet. Tilmelding til Ældre Sagens kontor 10/4 og 20/4   –  se nederst på bladets bagside.    

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

7 dages busrejse til Prag i 2017  
 

Fra søndag 24.–lørdag 30. september med afgang fra Hobro Busterminal kl. 7.00 
Søndag, når vi er kommet godt afsted, får vi morgenkomplet i Hedensted og middag i Neumün-
ster. Aftensmad og overnatning i Weidemar ved Leipzig.  
Mandag går det videre til Dresden, som er en gammel kulturby, hvor der bliver tid til en spadse-
retur. Under den videre tur til Prag gøres ophold ved 
Theresienstadt. Vi ankommer til Prag sidst på efter- 
middagen. Samme aften er der en Moroviansk aften 
og vinsmagning. 
Tirsdag er der halvdagstur i det gamle Prag og om 
aftenen er der Folklore med all-inclusive. 
Onsdag er der halvdagstur til Nizbor og Karlstejn. 
Besøg på glasværk og Latna Park, hvor der nydes  
en middag med udsigt ud over Prag. 
Torsdag halvdagstur til bydelen Hradcany med en storslået udsigt over den gyldne stad før turen 
går til Karlsbroen. Senere besøg på en lokal restaurant, hvor der serveres en 3-retters menu.  
Fredag er der afrejse fra Prag. Vi kører via Dresden til Berlin, hvor vi skal på byrundtur. Vi over-
natter i Berlin, så der bliver også tid til at gå på egen hånd i centrum. Aftensmad på hotellet. 
Lørdag efter morgenmaden køres der videre til Fleggaard – indkøbspause. Derefter til en fro-
kostbuffet på Røde Kro og videre til Hobro. 
Ældre Sagens turhjælper er Erling Lynge Møller. Teknisk rejsearrangør er Nilles Rejser, som og- 
så opkræver betalingen. Pris pr. person 4.745 kr. (min. 36 pers.). Tillæg for eneværelse 1.000 kr. 
Med i prisen er halvpension og dansk rejseleder – excl. entreer og drikkevarer. 
Turen er krævende for gangbesværede. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 10/4, 20/4 og 1/5   -   se nederst på bladets bagside.                                                           

 

 

      

 

 



 

 

 

 

 

 

Side 9  

Besøg på Søby Brunkulsmuseum   
Torsdag 4. maj kl. 12.30 fra busterminalen i Hobro 

 

Søby Brunkulslejer er det eneste sted  
af sin slags i Danmark, hvor du kan for- 
nemme en dødsensfarlig og benhård 
produktion med 3.000-3.500 arbejdere  
– side om side med huse fra den tidli- 
gere boplads for 3.000 mennesker. 
 

Rundvisningen på det unikke museum bliver suppleret af en køretur i bussen gennem de maleri-
ske brunkulslejer med de livsfarlige sætninger. Guiden tager sig af gæsterne i to timer, som le-
vendegør den utrolige historie.   

 
 

Inden vi kommer til Brunkulsmuseet får vi kaffe og kage på Søbyhus Cafeteria, og bagefter på 
vejen hjem er der øl og vand. Pris for bus, entré, rundvisning, kaffe og øl/vand 255 kr.               
Hjemkomst ca. kl.17.30. Tovholder er Gunnar L. Hansen.  
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 6/4, 10/4 og 20/4   –   se nederst på bladets bagside. 
 
 

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

 
 

Tur til Givskud Zoo og dyrepark 
Torsdag 18. maj kl. 9.30 fra busterminalen i Hobro                                                       

Kl. ca. 11.30 ankomst til Givskud, hvor vi  
spiser bussens medbragte sandwich i dyre- 
parken. Herefter kører vi en guidet tur på  
de store savanner med ca. 700 dyr fra det  
meste af verden. Undervejs venter en gåtur 
blandt aber, og på den sidste del af turen  
kører vi ind i Europas største løveflok. For gangbesværede kan gåturen blandt aber springes 
over. Udover dyreparken er der en kæmpe dinosaurpark.                                                                  
 
 

Herefter kører vi til Rindsholm Kro, hvor vi får kaffe, boller og lag- 
kage. I parken ligger dragonernes mindelund for kampen i kroens 
have 4. juli 1849. Der står to kampvogne fra 2. verdenskrig, og kro- 
manden fortæller lidt derom.   
               
Pris for bus, sandwich, øl/vand, entre og kaffe 460 kr.   
Hjemkomst ca. kl.17.30. Tovholder er Gunnar Greve.  
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 24/4, 27/4, 1/5 og 4/5   –   se nederst på bladets bagside. 

 

 

Side 4 

2-dages tur til København 
 

   Dyrehavsbakken, Cirkusrevyen, kanalrundfart og Storm P. Museet 
 

Onsdag 7. juni kl. 7.30 fra busterminalen i Hobro 

 

1. DAG 

Efter morgenkomplet i Hedensted passerer vi Fyn og Storebæltsbroen før vi når hovedsta-
den, hvor vi på egen hånd indtager Strøget og selv finder et godt frokoststed. Efter et par ti-
mer kører vi til det centralt beliggende Absalon City Hotel. Her får vi et lille ophold inden vi 
kører nordpå til Dyrehavsbakken, hvor der er tid til at opleve stemningen inden der kl.18.00 
er buffet på en restaurant på Bakken. Kl. 20.00 ser vi Cirkusrevyen fra gode siddepladser.  
 

2. DAG 

Efter en flot morgenbuffet tager vi på en lille sightseeing bustur 
rundt i København, og slutter i Nyhavn med en kanalrundfart kl.  
10-11, hvor vi ser København fra vandsiden. Kl. 11.30 besøger  
vi Storm P. Museet ved Frederiksberg Runddel og går derfra med 
et smil om munden. Vi slutter med en frokosttallerken på Cafe  
Phenix i Allégade nær Frederiksberg Have inden vi kører hjemad 
 kl. 14.30. I Hedensted får vi en varm ret sidst på eftermiddagen. 
 Vi forventer at være hjemme igen først på aftenen.  
 

REJSEDATA-Københavnerturen 
Absalon City Hotel, Helgolandsgade 15, 1653 København er et 4-stjernet tæt ved Tivoli, Strø-
get og Hovedbanegården. Kørsel i 4-stjernet bus. 
Pris 2.035 kr. v. min. 42 pers. / 2.125 kr. v. min. 36 pers. inkl. bus, hotelophold, morgenkom-
plet begge dage, buffet på Bakken, cirkusrevyen billet kategori B, kanalrundfart, entré til 
Storm P. Museet, frokostbuffet før hjemtur og en varm ret i Hedensted under hjemrejse.  
Bidrag til rejsegarantifonden. Teknisk rejsearrangør: Nilles Rejser. Turhjælper fra Ældre Sa-
gen i Hobro Gunnar L. Hansen. Turen er ikke ideel for meget gangbesværede. Ikke inklude-
ret: Frokost første dag, personlige udgifter og drikkevarer. Tillæg for enkeltværelse 360 kr.  
Deltagerbetaling til Nilles Rejser. Forbehold for programændringer. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 23/1, 26/1 og 30/1   –   se nederst på bladets bagside. 
 

 

 
 

 

 

 

 

                 



                                                                              side 3 
Spis Sammen  
Har du behov for at komme ud og møde andre – og er du træt af at spise alene. 
I forlængelse af kampagnen Danmark Spiser Sammen arrangerer Ældre Sagen Hobro grup-
per omkring middagsmad i Hobro Medborgerhus. Vi planlægger at få god traditionel mad fra 
Hobro Produktionshøjskole og måske skal vi også selv prøve at lave mad sammen.  
Spisesituationen giver god mulighed for samvær og samtaler over en tallerken almindelig god 
mad og mulighed for at få nye netværk. 
En Spis Sammen gruppe M/K er startet. Gruppen, der indtil videre udelukkende består af 
kvinder, mødes en gang om måneden på skiftende ugedage. Første arrangement i 2017 er 
mandag 16. januar kl. 12.00 i Hobro Medborgerhus. Følgende arrangementer er 14/2 – 15/3 – 
20/4 alle kl. 12. 
Vi forsøger at starte en Spis Sammen gruppe udelukkende for mænd. Første møde er tors-
dag 19/1 kl. 12.00 i Hobro Medborgerhus. Følgende arrangementer er 16/2 – 16/3 – 20/4 alle 
kl. 12. 
Kontaktperson er Karl Jørgen Ingversen, der gerne besvarer spørgsmål om Spis Sammen. 
Pris for maden er indtil videre 60,00 kr. pr. person – betaling sker i forbindelse med spisnin-
gen. Kontakt Ældre Sagens kontor for at tilmelde dig til næste Spis Sammen senest en uge 
før arrangementet   -  se tlf. nr. nederst på bladets bagside. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞           ∞∞∞∞∞  

Vinterfesten 2017                                                    
Fredag 27. januar kl. 18.00 i Hobro Idrætscenters Multisal 

 

Vi byder ind med vores traditionelle vin- 
terfest med spisning og dans.  
 
 

Idrætscentrets køkken sørger for en 
lækker buffet og Anders Barfoed spil- 
ler hyggemusik under spisningen.  
 
 

Efter kaffen spiller de af mange kendte  
East Harbour Jazz Band op til dans. 
 

Pris for mad, musik og underholdning 
 – excl. drikkevarer kun 295 kr. 
 

Tovholder for arrangementet er  
Gunnar Greve. Tilmelding til Ældre Sa- 
gens kontor 9/1, 12/1, 16/1 og 19/1   
 –   se nederst på bladets bagside. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                      side 10 

LØBENDE AKTIVITETER   

 

Besøgsvenner og demensaflastning 
Henvendelse til kontaktperson: 
Hanne Skaaning, tlf. 22 30 75 34,  
hanneskaaning@hotmail.com   eller 
Grethe Mikkelsen, tlf. 98 52 26 16  /  61 76 70 45, 
mikhobro@hotmail.com                                                       Hanne Skaaning og Grethe Mikkelsen           

                                                 Seniorvejledning 
                                    bisidder og ledsager 
                                   Henvendelse til kontaktperson: 
                                   Dorte Bang, tlf. 60 31 64 07  bangdorte@gmail.com 
                                   Eller til Ældre Sagens kontor, Skibsgade 28, 9500 Hobro,  
                                   mandag og torsdag fra kl. 10 – 12 på tlf. 23 46 46 44. 
 
 

Vågetjenesten: 
Henvendelse til kontaktperson: 
Grethe Mikkelsen, tlf. 98 52 26 16  /  61 76 70 45 
mikhobro@hotmail.com      eller 
Tove Thulstrup Pedersen, tlf. 23 39 23 98  
tthp.72@pedersen.mail.dk 

 
 
                                                                                                                        

                                    Den hjælpende hånd 
                                   Ældre Sagen tilbyder praktisk hjælp til småopgaver i hjemmet hos 
alle                             hjemmeboende ældre medlemmer. Fx  at skfte en pære, hænge et  
                                   gardin eller billede op, slå et søm i, skifte batterier eller andre små  
                                   reparationer. Tilbuddet gælder mindre opgaver til højst 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.  
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

EDB-banden huserer stadig i Hobro 

Ældre Sagen i Hobro har nu 18 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   9. jan 
Windows 10 begynderhold  - - - - -    tirsdag kl. 10 -12 med opstart  10. jan. 
Windows  fortsætterhold   - - - - - -  onsdag  kl. 14 - 16 med opstart 11. jan. 
IPad kursus- begyndere/let øvede - onsdag kl. 10 - 12 med opstart 11. jan. 
IPad kursus – fortsættere  - - - - - -   onsdag kl. 10 - 12 med opstart 22. feb. 
Mine erindringer – en skrivestue -   torsdag kl. 14 - 16 med opstart   5. jan. 
Billedbehandling af digitale foto - -    fredag kl. 10 - 12 med opstart   6. jan. 
Der er 10 deltagere på alle EDB-hold, som hjælpes/vejledes/undervises 10 gange  
á  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.  

 

 
Hanne Skaaning og Grethe Mikkelsen 

 
       Dorte Bang 

 
  Grethe Mikkelsen og Tove Thulstrup 

 

 
 
 

Manden med kasketten, Brian Toft, har tidligere boet i Hobro 
og var i sin tid med til at stifte det kendte Sigfreds Fodvar-
mere. Alle i orkestret har stor musisk erfaring. Det bliver en 
oplevelse at høre dem spille i Hobro 

 

 
 Søren Kristensen 
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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 efter juleferien onsdag 4. Januar fra kl. 10-12 i Ro-
sendalhallen. 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 14. marts. 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 – 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 Dora Ovesen på telefon 98 51 17 77.  

 

Studiegruppe i slægtsforskning 
Vi forsøger at finde slægten på internettet. Både nybegyndere og fortsættere. Holdene  fort-
sætter efter juleferien tirsdag den 10. januar og fortsætter til midt i marts.   
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 få ledige pladser på begge hold. 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.  
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 4. 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.                    
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Kære medlemmer 
Hermed fremsendes vores nye informationsblad for 1. halvår af 2017.   
Vi har igen bestræbt os på at få tilrettelagt et bredt og alsidigt program. 
 
 
 

Den 1. december 2016 var der 2610 medlemmer i Ældre Sagen Ho-
bro.  
Ved at være medlem støtter du en god sag.  
Du er med til at påvirke den politiske dagsorden.  
Du støtter vore 102 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. 

 

Ældre Sagen og Folkebevægelsen mod Ensomhed fortsætter også    
2017 den landsdækkende kampagne i uge 17: ”Danmark spiser sam- 

men ” med slogan:  -  ”ingen skal spise alene”  -  (se bladet side 7). 
 
 

Derudover har Ældre Sagen Hobro flere arrangementer i Medborgerhuset med grupper om-
kring middagsmad (se bladet side 3). 
 

2017 er et jubilæumsår.  
Ældre Sagen Hobro blev stiftet den 1. december 1987, så der kan i 2017 fejres 30 års jubi-
læum. 

 

O p r å b !  
Bestyrelsen mangler kandidater til lokalbestyrelsen ved valget til års-
mødet i marts 2017. Har det din interesse, så kontakt undertegnede. 

 
 

Alle vore medlemmer ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 
 

Steen Pedersen / formand 

 

 

 

 

 
 

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. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Steen Pedersen 

Overvejer du at blive frivillig indenfor Social Humanitær  ? 
Er du nysgerrig på de frivilliges opgaver ? 
Hvordan støtter Ældre Sagen de frivillige ?                     
Eller har du andre overvejelser og spørgsmål ? 
Så mød op i Medborgerhuset  torsdag 26. januar kl. 14 - 16 
og snak med kontaktpersonerne indenfor Besøgstjenesten, Vågetjenesten, Seniorvejled-
ning, Bisidder og Ledsager.                                                 Tove, Grethe, Hanne og Dorte 

 NYT! Ved indbetaling af penge til vore arrangementer, så findes 

   Jutlander Banks konto nummer kun et sted i bladet 

-  Nederst på bagsiden af bladet  



 

    

                   

     -------------------- 

      

                                                                  

 

 

 

 
 

 

   

 

 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Skibsgade 28, 9500 Hobro. Tlf. 23 46 46 44 
Kontorets åbningstider er mandag og torsdag kl. 10-12 - dog er der lukket i skolernes ferier 
Hjemmeside: www.aeldresagen.dk og find Hobro nederst på siden under Nordjylland 
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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. 98 52 27 01 
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 / ledsager 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 

 
 

 
 

        Mail:   aeldresagen.hobro@outlook.dk 
                                                                   .                                 .                 

                                                                                                                   . 

   
 

                              
 
 
 

                    Hobro    
 
 
 
 
 
 

 30. årgang           1. halvår 2017  
 

 
 

Datastue  -  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 - 15 i EDB lokalet på Hobro Bibliotek.  
Ældre Sagens PC hjælp er gratis og fortsætter i det nye år mandag den 9. januar.  
Kontaktperson Flemming Rahbek tlf. 52 58 39 59. 
 

 

 

Tilmelding til arrangementer: Kun tlf. 23 46 46 44 eller personligt fremmøde                    
                                                   Tilmelding er bindende / max 4 personer 
Betaling til Jutlander Bank konto nr. 9337 – 0001367757,  husk navn 

 
 
 

Ældre Sagen i Hobro var i efteråret otte dage i Andalusien i det sydlige Spanien. Det var 
en rigtig god oplevelsestur. Vi boede de første tre nætter i Sevilla og de sidste fire nætter i 
Almunécar ved sydkysten. Vi var i Sevilla, Ronda, Cordoba og i Granada med det mauri-
ske slot Alhambra og den sidste dag i Malaga. 


