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Lokalbestyrelsen 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagerste række fra venstre: 
Ole Knudsen, lokalbestyrelsen, formand,      fm.hobro.823@aeldresagen.dk      tlf. 30 50 56 28 
Gunnar L. Hansen, lokalbestyrelsen, næstformand, redaktør af lokalblad      tlf. 29 87 92 44 
Erling Lynge Møller, lokalbestyrelsen, rejser                                                     tlf. 61 37 77 80 
Karl Jørgen Ingversen, lokalbestyrelsen, sekretær, spis sammen     tlf. 51 91 70 34          
Bent Bertelsen, lokalbestyrelsen, IT og hjemmeside                                         tlf. 40 50 05 66 
 

Forreste række fra venstre: 

Birgit Ribe, lokalbestyrelsen, kasserer      tlf. 20 61 26 72 
Dorte Bang, lokalbestyrelsen, seniorvejledn./ bisidder, cafè/film                    tlf. 60 31 64 07
Lona Landgren, lokalbestyrelsen, besøgstjenesten                                               tlf. 40 56 01 82              
Gunnar Greve, lokalbestyrelsen, motion (krolf,bowls)         tlf. 98 52 36 04 
Suppleanter: 

Tove Thulstrup Pedersen, 1. suppleant, vågetjenesten                                    tlf. 23 39 23 98 
Hans Jørgen Christensen, 2. suppleant                                                            tlf. 21 62 80 16 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hobro 
31. årgang            2. halvår 2018 

 

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 efter sommerferien mandag 3. september 
 

                                                                   

                                                                Medborgerhuset, Skibsgade 28, 9500 Hobro, 
                                                                                                                        tlf. 23 46 46 44 
Kontorets åbningstider er mandag og torsdag kl. 10 -12    –   dog er der lukket i skoleferier.     
Mail:  aeldresagen.hobro@outlook.dk          Hjemmeside: wwww.ældresagen.dk/hobro                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til Ældre Sagen i Medborgerhuset, Skibsgade 28, Hobro  
Kontoret er åbent mandag og torsdag fra kl. 10 til 12 
Tlf. 23 46 46 44                         Mail: aeldresagen.hobro@outlook.dk 
Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/hobro 
  

Tilmelding til arrangementer: Kun tlf. 23 46 46 44 eller personligt fremmøde. 
Tilmelding maks. to personer. Betaling umiddelbart efter tilmelding til Jut-
lander Bank, konto nr. 9337 – 0001367757, husk navn og arrangement. 

 

 
 

Ældre Sagen Hobro besøger tirsdag 14. august Skulpturparken i Blokhus. Her er der mange 
oplevelser i vente – sanselige oplevelser som de beskrives  -  se side 3. 
Med saksen som pensel 
I nærheden ligger Center for Papirkunst, som vi også besøger denne dag. 
Man glemmer tiden for et øjeblik, når man træder ind i dansk-norske Bit Vejles facinerende 
og forunderlige verden af papirklip. 
 



                                                                              side 11  

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 3. oktober kl. 10-12 i Rosendalhallen.  
Pris pr. gang 20 kr. Kontaktperson Ole Mortensen tlf. 26 47 05 99. 

 

Krolf  
Ældre Sagen har lavet en ny aftale med Hobro Idrætscenter. Der spilles tirsdage og tors-
dage fra kl. 10 -12  på Krolfbanen bag Hobro Vandrerhjem.  
Pris for sæsonen 200 kr. som indbetales i Jutlander Bank, konto nr. se bladets bagside. 
Opstart tirsdag 7. august. Kontaktperson Gunnar Greve tlf. 23 66 77 58. 

Bridge 
Bridge er et spændende kortspil, der er med til at holde hjernen i gang.  Ældre Sagen i Ho-
bro har en stor bridgeafdeling med ca. 80 deltagere, der spiller hver onsdag kl.13.00 -17.00 
i Biecentret, Hobro. Der startes onsdag 5. september og spilles til primo april.   
Ældre Sagens bridgeafdeling er en afdeling (Seniorklub) i Hobro Bridgeklub. 
Kontaktperson Ester Jakobsen tlf. 21 78 84 72.  
 

Studiegruppe i slægtsforskning 
Vi forsøger at finde slægten på internettet. Både nybegyndere og fortsættere. 
Holdene starter tirsdag 2. oktober og fortsætter til midt i marts 2019.   
Begynderhold kl. 12.30 -14.30, fortsættere kl. 15.00 -17.00.  På fortsætterholdet læser vi 
også gotisk skrift. Kurset holdes på Hobro Bibliotek, (lille sal).  Maks. 10 deltagere pr. hold.  
Pris 50 kr. Tilmelding nødvendig. 
Kontaktperson Rikke Vestervig Eriksen tlf. 61 35 98 00. 

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 120 kr. pr. banetime inkl. sko og kaffe/the. Prisen gælder for en bane med  
3 til 4 deltagere. Opstart efter sommerferien onsdag 8. 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). 
Kontaktperson Gunnar Greve, tlf. 23 66 77 58.                    
 
 

 
 

                                                                                      side 2 

Kære medlemmer 
Hermed fremsendes vores nye medlemsblad for 2. halvår 2018. Vi har endnu en gang forsøgt at 
lave et bredt og alsidigt program.  

   
 

                                                                                                                                                                           Den 1. maj 2018 var der 2.659 medlemmer i Ældre Sagen Hobro. Ved at 
vær                         være medlem af Ældre Sagen støtter du et godt formål, og er med til at på-               
vi                ke den  virke den politiske dagsorden på ældreområdet i vores kommune. Jeg vil             
erne                        gerne samtidig sige tak til jer alle for den store opbakning, der er til vore  
                               arrangementer.   
 
                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                          Vi har 116 frivillige i Ældre Sagen Hobro, og for mig er det en stor fornøjelse  
                               at se det store engagement, som alle de frivillige i vores lokalafdeling har. 
De frivillige skaber hver uge glæde og livsmod for mange andre, eller er tovholdere på en aktivi-
tet eller et kursus – ikke mindst inden for det social-humanitære område. Det vil jeg gerne sige 
tak for. 

 
 

Sidste dag kontoret har åbent inden ferien er den 25. juni, og vi åbner igen den 6. august. 

 
 

Alle vore medlemmer ønskes en rigtig god sommer. 

 
 

Ole Knudsen / formand 

                                                           

                                                                                             Kontorfrivillige  
                                                                         på Ældre Sagens kontor i Medborger-
huset i                                                                                  huset i Hobro.  
                                                                                             De er skiftevis på kontoret mandag 
og tors-                                                                                 og torsdag kl. 10-12. 
 

                                                                                             Øverst          Øverst: Ove Haarup og Jette Jensen.                           
                                                                                                      Nederst fra venstre: Lis Thomsen, Dorte                   
Bang                                                                                              Bang, Sonja Sveistrup og Lis Sørensen 
                                                                                                      Da billedet blev taget manglede Ellen                           
                   Vinther.                                                                                         
                                                                                                         
 

Alle arrangementer og aktiviteter omtales på vores lokale hjemmeside. 

Siden opdateres løbende.  Se: www.ældresagen.dk/hobro 

Nyt 
At gemme digitale foto – så man kan finde dem igen. Der er flere muligheder. På det nye 
kursus gennemgås et par måder at holde styr på sine billeder. Se dette blad side 10 og på 
www.apsigen.dk/arkivering. 

 
 

Når der er anført to priser ved et arrangement er mindste pris for medlemmer og højeste pris 
for ikke medlemmer.     
 
 

Under planlægning er i 2019 en bustur til udlandet og en to-dages bustur til København med 
besøg i Tivoli, Cirkusrevyen og Planetariet.     -     Vinterfest 25. januar 2019. 
 
 

Gratis rådgivning fra Ældre Sagens Landskontor 
Har du brug for juridisk eller social telefonisk rådgivning kan du kontakte Ældre Sagens kontor i 
København tlf. 80 30 15 27. Vi er gerne behjælpelige med kontakten. 

 

 
    Ole Knudsen 



 

 

                                                                             Side 3  

Besøg i Skulpturparken Blokhus og Center for Papirkunst 
Tirsdag 14. august kl. 10.00 fra busterminalen i Hobro 
 

Vi ser parken med de store sandskulpturer i forskellige materialer og  
træskulpturer i alle størrelser, som er udskåret af enorme egetræs- 
stammer. 
 

Når vi har set parken, får vi serveret dagens ret i restauranten.                                                  

                                                Herefter går vi (ca. 600 m) til Center  
                                                for Papirkunst, hvor vi ser den spæn- 
                                                dende udstilling  med imponerende og 
                                                eventyrlige papirklip. 
 
 

                                               Kl. 15.00 samles vi ved bussen, og her vil der blive serveret kaffe  
med kage inden vi kl. 15.30 sætter kursen mod Hobro. 

 

Tovholder Ole Knudsen.  Pris for bus, entreer, middag, kaffe/the, ekskl. drikkevarer: Medlemmer 
445 kr. Ikke medlemmer 475 kr. 

 

Tilmelding til Ældre Sagens kontor 21/6, 25/6 og 6/8    –    se nederst på bladets bagside. 

 
 

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

Besøg på Stenvad Mosebrugscenter ved Ørum Djursland 

 

Onsdag 29. august kl. 12.30 fra busterminalen i Hobro 
 

Centret er stedet, hvor tørvearbejdernes slid  
smelter sammen med mosens mystik. Her er 
modeller af forskellige mosetyper, samt originale 
redskaber og maskiner til tørvegravning. 
 

Efter en rundvisning på centret kører vi en tur med  
tørvetoget på det 2,5 km lange tipvognsspor, der  
forbandt mosen med fabrikken. 
 

Herefter får vi serveret kaffe/the med boller og lag- 
kage.  Kl. 16.30 sætter vi kursen mod Hobro. 
 

Tovholder Ole Knudsen.  
 

Pris for bus, entré, rundvisning, togtur og kaffe/the: Medlemmer 275 kr. Ikke medlemmer 300 kr.  
 

Tilmelding til Ældre Sagens kontor 13/8, 16/8 og 20/8    –    se nederst på bladets bagside. 

 
 
 
 

 
 

                                                                                      Side 10 

EDB-undervisning 
 

EDB,   begyndere     - - - - - - - - - - - - - - -   mandag kl. 10 -12   opstart   10. sept.  (10 gange) 
Gemme digitale foto, så de kan findes igen NYT mandag kl. 15 -17   opstart   10. sept.  (  5 gange) 
Windows 10 begynderhold  - - - - - - -     tirsdag kl. 10 -12   opstart   11. sept.  (  5 gange) 
EDB,  fortsættere     - - - - - - - - - - - - - - -    onsdag kl. 14 -16   opstart   12. sept.  (10 gange) 
IPad,  begyndere og let øvede  - -  - - - - -    torsdag kl. 10 -12   opstart   13. sept. (  5 gange) 
Internettet til praktisk brug   - - - - - - - - - -    torsdag kl. 14 -16   opstart   13. sept. (10 gange) 
Billedbehandling af digitale foto    - - - - - -     fredag kl. 10 -12   opstart   14. sept. (10 gange) 

 
                    

Der er maks. 10 deltagere på alle EDB-hold, som pr. gang hjælpes/undervises á to lektioner i 
EDB-lokalet på Hobro Bibliotek. Deltagerpris 50 kr.   
Tilmelding til kontoret mandag og torsdag kl.10 -12 på tlf. 23 46 46 44 
 
 
 

Den hjælpende hånd 
Ældre Sagen tilbyder praktisk hjælp til småopgaver i hjemmet hos alle  
hjemmeboende ældre medlemmer, for eksempel at skifte en pære, hænge 
et gardin eller billede op, slå et søm i, skifte batterier eller andre små repa- 
rationer. 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 tlf. 22 13 56 24. 
 

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

 

SOCIAL HUMANITÆR 

 
 

Besøgsvenner og demensaflastning  
Henvendelse til Lona Landgren tlf. 40 56 01 82, lonalandgren@gmail.com eller til 
Grethe Mikkelsen, tlf. 61 76 70 45,  mikhobro@hotmail.com 

 

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

 
 

Bisidder, Seniorvejledning og Gå med venner 
Du kan gratis og uforpligtende tale med/få hjælp af vores frivillige, som stiller deres viden, erfa-
ring og støtte til din rådighed. 
Vores frivillige har tid, vilje og lyst til at lytte og hjælpe. 

 

Alle vores frivillige har tavshedspligt og har deltaget i Ældre Sagens relevante kurser. 
For yderligere informationer kontakt Dorte Bang på tlf. 60 31 64 07  
bangdorte@gmail.com eller vores lokale kontor på tlf. 23 46 46 44 

 

Motions-projekt for ikke motionsvante ældre fortsætter 
Motion på Hobro Alderdomshjem for ikke motionsvante ældre torsdage fra kl. 14.30 til 16.00, 
der er altid to frivillige instruktører fra Ældre Sagen tilstede og flere gange også en fysiotera-
peut. Enkelte ledige pladser. Opstart 20. september.  Pris 250 kr. pr. deltager. 
Kontaktperson Lillian Møller Pedersen tlf. 24 25 16 60/ 98 52 21 46 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 16/8, 20/8 og 23/8   –    se nederst på bladets bagside. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Side 9 

Juletur til Tirsbæk Gods  
Lørdag 8 december kl. 9.30 fra busterminalen i Hobro 
 

Tirsbæk Gods er placeret på nordsiden af Vejle Fjord ca. 7 km øst for Vejle by mellem høje  
skovklædte skrænter i en sidedal til Vejle Fjord.  

 

Inden besøg på godset gør vi ophold på Hyrup Kro, 
hvor vi får julefrokost. 
Kl. 14.00 får vi en guidet rundvisning på godset.  
I de smukke avlsbygninger findes håndplukkede  
udstillere, der sælger eksklusive strikvarer, pileflet,  
glaskunst, smykker, nisser og julepynt. 
I Tirsbæk Gods butik sælges Rossi Boots kvalitets  
støvler i læder fra Australien, Barbour:  et autentisk 
klassisk britisk kvalitetsmærke af tøj til udendørs brug, Land Rover Gear: en bred kollektion af 
udendørs- og fritidstøj af høj kvalitet. I den gamle herskabsstald serveres godsets traditionsrige  
gløgg og æbleskiver eller nykogte klejner.  Pris for bus, frokost og rundvisning, ekskl. drikkeva-
rer: Medlemmer 395 kr. Ikke medlemmer 425 kr. 

Hjemkomst ca. kl.18.00. Tovholder er Gunnar Greve. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 15/11, 19/11 og 22/11  -   se nederst på bladets bagside. 

 

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

Juleaften 2018 

Biecentret og Ældre Sagen i Hobro arrangerer også juleaften i Biecentret i 2018 
 

Det er et tilbud til alle, der enten sidder alene eller gerne vil  
være sammen med andre juleaften og godt vil have lidt fæl- 
lesskab og juleindhold på denne særlige aften.  
Julearrangementet afholdes i Biecentrets Café. 
Alle deltagere mødes kl.17, hvor der først bliver serveret  
en dejlig julemiddag. Efter middagen skal der danses 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 12. december til: Biecentret, tlf. 97 11 52 60 eller Ældre Sagen Hobro  
tlf. 23 46 46 44. Ønskes yderligere oplysninger kontakt ovenstående telefonnumre. 
 

      
 
 

 

 

Side 4 

NT køreplaner  –  Nordjyllands Trafikselskab    DSB-Rejsekort 

 

Torsdag 6. september kl. 14.00 i Medborgerhusets st. sal 

 

Gine Pedersen fra NT vil fortælle om flexture, plusture, rejse- 
       kort, pendlerkort, zoner, takster og billet- 
       priser, og så vil hun fortælle om, hvordan  
       man får fat i disse produkter. 

                                  Opret automatisk tank-op-aftale.  
Tank  kortet op.        Tank kortet op.   

Pris inkl. kaffe 50 kr. betales ved mødet. Tovholder Erling Lynge Møller. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 27/8, 30/8 og 3/9  -  se nederst på bladets bagside. 
 

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

2 dages bustur til Tirpitz Museet – Rømø og Sild 
Torsdag 13. september kl. 8.30 fra Busterminalen i Hobro 
Afgang med Terndrup Turistbusser fra Hobro. Ophold ved Borgvold i Viborg med kaffe og rund-
stykke og videre til Billum Kro, hvor der serveres frokost med en øl eller vand. 
Efter frokost er der besøg på Tirpitz Museet. I den gamle kanonbunker er der indrettet et spæn-
dende museum, der viser historien om en del af Hitlers Atlantvold. (Hvis du har egne høretelefo-
ner, kan det være en ide at medbringe disse.) 

 

Ved 18-tiden ankomst til Kommandørgården på  
Rømø, hvor der serveres en 3-retters aftenmenu  
og indlogeres for natten. Aftenen kan bruges på  
vandretur på vadehavs øen eller hygge på hotellet. 
 

Fredag 14. september 
Morgenmad på Kommandørgården kl. 6.30 – 7.45  
– husk at spise godt. Klokken 8.00 afgår bussen til  
færgelejet. Efter 1 times sejltur til den tyske  
vadehavs ø Sild er der rundvisning på øen.  
Biltog til Niebøll og ophold ved Fleggaard med mulighed for at handle ind i rimelige mængder – 
afgang kl. 14.50. Klokken 15 er der 2-retters middag på Hostrups Hotel i Tønder. 
Forventet ankomst til Hobro kl. 19.30.   
Pris pr. person 1575,- kr. (Tillæg på 175,- kr. for enkeltværelse.) Terndrup Taxa & Turistbusser 
er rejsearrangør og fremsender regning for turen. Turen med overnatning, adgang til museet og 
nævnte måltider er inkluderet i prisen. Mad og drikkevarer ud over de nævnte er ikke inkluderet. 
Turhjælper fra Ældre Sagen i Hobro er Karl Jørgen Ingversen. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 6/8, 9/8 og 13/8  – se nederst på bladets bagside. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Side 5 

Ældre Sagen i Hobro tager på tur til Portugal 26/9 – 3/10 

 

Turen er fuldtegnet. Evt. spørgsmål kan rettes på tlf. 30 50 56 28 til Ole Knudsen, der er Ældre 
Sagens turhjælper på turen med NILLES Rejser. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Tandlæge Kristian Andersen fortæller om vore tænder og om 
sygdomme foranlediget af tandproblemer 

Torsdag 20. september kl. 14.00 i Medborgerhusets store sal 
 
 

Foredrag ved tandlæge Kristian Andersen, Hobro. Der bliver lejlighed til at  
stille spørgsmål til tandlægen. 
Pris inkl. kaffe 50 kr., der betales ved mødet. Tovholder Gunnar Greve. 
 

Tilmelding til Ældre Sagens kontor 30/8, 3/9 og 6/9    
 –    se nederst på bladets bagside. 
                                                                                                                                                                              

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

Søndagscafé med film 
Søndag 7. oktober kl. 13.00 kommer filmen:  Så længe jeg lever        
Den vises i Hobro Bio med efterfølgende hyggeligt kaffebord på Biblioteket. Så længe jeg lever 
er en intens og poetisk rejse gennem musikeren John Mogensens liv. Fra barndommen til sam-
arbejdet med Four Jacks for så at gå i glemmebogen indtil solo  
gennembruddet i 1971 med: Der er noget galt i Danmark.  
Et turbulent liv i ægteskabet med Ruth – kampen mod sin 
perfektionisme, angsten og alkohol. Rasmus Bjerg i en 
stærk præsentation af John Mogensen og et genhør med  
mange af de gamle kendte iørefaldende sange.  
Filmen er tekstet, og der er adgang for kørestole.  
Tovholder Dorte Bang. Pris for film og kaffebord: Medlemmer 65 kr. Ikke medlemmer 80 kr. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 20/9, 24/9 og 27/9 – se nederst på bladets bagside. 
 

 

 

 
 

Side 8 

Besøg Tinglysningsretten i Hobro 
Torsdag 15. november kl. 14.00 Majsmarken 5, Hobro 

 

Det er lykkedes Ældre Sagen i Hobro at aftale  
et besøg hos Tinglysningsretten i Hobro. 
 

Vi samles ved indgangen, hvor vi bliver modta- 
get af Jeannette Møller Sørensen. 
 

                                Tinglysningen -  samlet un- 
                                der Tinglysningsretten i Ho- 
t                               bro - foregår digitalt og registrerer ejerskab, lån og pant offentligt og sikrer 
                                rettigheder.  

Tinglysningsretten er vært ved en kop kaffe/the. Max 40 deltagere.  
Tovholder Gunnar Greve. 

Tilmelding til Ældre Sagens kontor 29/10, 1/11 og 5/11     -    se nederst på bladets bagside. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Familie Søndagscafé med gratis film 
Søndag 2. december kl. 13.00 vises ‘Far til Fire i byen’ på Hobro Bibliotek 
Invitér dit barnebarn eller en anden, som du gerne vil give en  
god og hyggelig oplevelse her før jul.  Arne Kvist fra Filmkred- 
sen på Hobro Bibliotek viser på biblioteket den hyggelige gamle 
film Far til Fire i byen, hvor Lille Per synger ‘Til Julebal i Nisse- 
land’. Filmen er ny-restaureret – bedre billeder og lyd.  
 

Efter filmen serverer Ældre Sagen kaffe, sodavand til børn, jule- 
kage og småkager.  Antal pladser: 50.   
Maks. fire deltagere pr. familie.    
Pris for kaffe med brød: 30 kr. Pris for sodavand med brød til 
børn: 20 kr. Betaling ved indgangen. Tovholder Dorte Bang. 
 

Tilmelding  – husk at oplyse antal børn - til Ældre Sagens  
kontor 19/11, 22/11 og 26/11  –  se nederst på bladets bagside.   
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Tandlæge ph.d. 
Kristian Andersen 

Tandlægerne  
Biesgade i Hobro 

 



 
Side 6 

Influenza vaccination 

Fredag 12. oktober kl. 9.00 - 12.00 i Medborgerhuset, Skibsgade 28, Hobro  

 

Tilbuddet gælder alle og er gratis for borgere over 65 år samt førtidspensionister – øvrige 
skal betale 160 kr. Der ydes tilskud fra Sygeforsikring Danmark. 
Vaccinationen sker i samarbejde med Danske Lægers Vaccina- 
tionsservice og foregår efter Sundhedsstyrelsens bestemmelser. 
Overskuddet går ubeskåret til Løvfaldsturen.  
Forsikringsselskabet Himmerland er vært ved en kop kaffe.      
HUSK SYGESIKRINGSKORT 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Løvfaldstur 
Torsdag 18. oktober kl. 13.00 fra busterminalen i Hobro 

Til vor årlige Løvfaldstur håber vi håber på godt vejr og flotte  
efterårsfarver.  Der er bestilt lift-bus, så kørestolsbrugere kan sag- 
tens deltage i denne tur, men husk at meddele det ved tilmelding.  
Ligeledes bedes man oplyse, om man er diabetiker.  
Hjemkomst ca. kl. 17.30.  Tovholder Gunnar Greve.  
Prisen for turen er uændret 100 kr. inkl. bus og kaffe, som vi vil  
nyde et godt sted. Pengene indbetales i banken. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 1/10, 4/10 og 8/10   -   se nederst på bladets bagside. 
 

 

 
 

 

Side 7 

Jens Christian Borresen Hansen fortæller om sin bog 

Onsdag 31. oktober kl. 14.00 i Medborgerhusets st. sal 

 

Forfatteren fortæller sin livshistorie med udgangspunkt i  
Hobro, hvor han blev født i 1944.  
Han gik på Nordre Skole og sluttede der med realeksa- 
men. Derefter blev han uddannet som butiksassistent  
hos S. P. Møller.  
Jens Christian var aktiv i byens idrætsliv, gik bl.a. meget 
op i fodbold. Han rejste fra byen for at blive soldat, og blev derefter  
uddannet som social-pædagog. Midt 1970´erne var han leder af det  
daværende fritidshjem Sct. Georgsgården i Hobro.  -  Tovholder Ole Knudsen. 
Betaling for arrangementet inkl. kaffe med brød 75 kr., som betales ved mødet. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 15/10, 18/10 og 22/10     -    se nederst på bladets bagside. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Danmark spiser sammen     -    Kom og vær med      -                                 
Torsdag 8. november kl. 12 – 16 i Medborgerhuset, Skibsgade 28, Hobro 
 

Måske sidder du/I for det meste og spiser alene, 
og måske trænger du/I til at komme ud og møde  
andre. Nu er der 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 in- 
vitere og tilmelde vedkommende. 
Menuen vil bestå af god gammeldags dansk mad  
og dessert med kaffe.    Vi arrangerer underholdning 
med fællessang og bankospil. 
Tovholder Karl Jørgen Ingversen. Hvis der er spørgsmål eller hvis transporten er en hindring,  
kan vi hjælpe dig med at komme ud og hjem.    Pris 75 kr. inkl. en øl/vand.  -  Bankindbetaling.    
Tilmelding til Ældre Sagens kontor  18/10, 22/10 og 25/10   –   se nederst på bladets bagside. 
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Side 5 

Ældre Sagen i Hobro tager på tur til Portugal 26/9 – 3/10 

 

Turen er fuldtegnet. Evt. spørgsmål kan rettes på tlf. 30 50 56 28 til Ole Knudsen, der er Ældre 
Sagens turhjælper på turen med NILLES Rejser. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Tandlæge Kristian Andersen fortæller om vore tænder og om 
sygdomme foranlediget af tandproblemer 

Torsdag 20. september kl. 14.00 i Medborgerhusets store sal 
 
 

Foredrag ved tandlæge Kristian Andersen, Hobro. Der bliver lejlighed til at  
stille spørgsmål til tandlægen. 
Pris inkl. kaffe 50 kr., der betales ved mødet. Tovholder Gunnar Greve. 
 

Tilmelding til Ældre Sagens kontor 30/8, 3/9 og 6/9    
 –    se nederst på bladets bagside. 
                                                                                                                                                                              

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

Søndagscafé med film 
Søndag 7. oktober kl. 13.00 kommer filmen:  Så længe jeg lever        
Den vises i Hobro Bio med efterfølgende hyggeligt kaffebord på Biblioteket. Så længe jeg lever 
er en intens og poetisk rejse gennem musikeren John Mogensens liv. Fra barndommen til sam-
arbejdet med Four Jacks for så at gå i glemmebogen indtil solo  
gennembruddet i 1971 med: Der er noget galt i Danmark.  
Et turbulent liv i ægteskabet med Ruth – kampen mod sin 
perfektionisme, angsten og alkohol. Rasmus Bjerg i en 
stærk præsentation af John Mogensen og et genhør med  
mange af de gamle kendte iørefaldende sange.  
Filmen er tekstet, og der er adgang for kørestole.  
Tovholder Dorte Bang. Pris for film og kaffebord: Medlemmer 65 kr. Ikke medlemmer 80 kr. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 20/9, 24/9 og 27/9 – se nederst på bladets bagside. 
 

 

 

 
 

Side 8 

Besøg Tinglysningsretten i Hobro 
Torsdag 15. november kl. 14.00 Majsmarken 5, Hobro 

 

Det er lykkedes Ældre Sagen i Hobro at aftale  
et besøg hos Tinglysningsretten i Hobro. 
 

Vi samles ved indgangen, hvor vi bliver modta- 
get af Jeannette Møller Sørensen. 
 

                                Tinglysningen -  samlet un- 
                                der Tinglysningsretten i Ho- 
t                               bro - foregår digitalt og registrerer ejerskab, lån og pant offentligt og sikrer 
                                rettigheder.  

Tinglysningsretten er vært ved en kop kaffe/the. Max 40 deltagere.  
Tovholder Gunnar Greve. 

Tilmelding til Ældre Sagens kontor 29/10, 1/11 og 5/11     -    se nederst på bladets bagside. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Familie Søndagscafé med gratis film 
Søndag 2. december kl. 13.00 vises ‘Far til Fire i byen’ på Hobro Bibliotek 
Invitér dit barnebarn eller en anden, som du gerne vil give en  
god og hyggelig oplevelse her før jul.  Arne Kvist fra Filmkred- 
sen på Hobro Bibliotek viser på biblioteket den hyggelige gamle 
film Far til Fire i byen, hvor Lille Per synger ‘Til Julebal i Nisse- 
land’. Filmen er ny-restaureret – bedre billeder og lyd.  
 

Efter filmen serverer Ældre Sagen kaffe, sodavand til børn, jule- 
kage og småkager.  Antal pladser: 50.   
Maks. fire deltagere pr. familie.    
Pris for kaffe med brød: 30 kr. Pris for sodavand med brød til 
børn: 20 kr. Betaling ved indgangen. Tovholder Dorte Bang. 
 

Tilmelding  – husk at oplyse antal børn - til Ældre Sagens  
kontor 19/11, 22/11 og 26/11  –  se nederst på bladets bagside.   
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Tandlæge ph.d. 
Kristian Andersen 

Tandlægerne  
Biesgade i Hobro 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Side 9 

Juletur til Tirsbæk Gods  
Lørdag 8 december kl. 9.30 fra busterminalen i Hobro 
 

Tirsbæk Gods er placeret på nordsiden af Vejle Fjord ca. 7 km øst for Vejle by mellem høje  
skovklædte skrænter i en sidedal til Vejle Fjord.  

 

Inden besøg på godset gør vi ophold på Hyrup Kro, 
hvor vi får julefrokost. 
Kl. 14.00 får vi en guidet rundvisning på godset.  
I de smukke avlsbygninger findes håndplukkede  
udstillere, der sælger eksklusive strikvarer, pileflet,  
glaskunst, smykker, nisser og julepynt. 
I Tirsbæk Gods butik sælges Rossi Boots kvalitets  
støvler i læder fra Australien, Barbour:  et autentisk 
klassisk britisk kvalitetsmærke af tøj til udendørs brug, Land Rover Gear: en bred kollektion af 
udendørs- og fritidstøj af høj kvalitet. I den gamle herskabsstald serveres godsets traditionsrige  
gløgg og æbleskiver eller nykogte klejner.  Pris for bus, frokost og rundvisning, ekskl. drikkeva-
rer: Medlemmer 395 kr. Ikke medlemmer 425 kr. 

Hjemkomst ca. kl.18.00. Tovholder er Gunnar Greve. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 15/11, 19/11 og 22/11  -   se nederst på bladets bagside. 

 

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

Juleaften 2018 

Biecentret og Ældre Sagen i Hobro arrangerer også juleaften i Biecentret i 2018 
 

Det er et tilbud til alle, der enten sidder alene eller gerne vil  
være sammen med andre juleaften og godt vil have lidt fæl- 
lesskab og juleindhold på denne særlige aften.  
Julearrangementet afholdes i Biecentrets Café. 
Alle deltagere mødes kl.17, hvor der først bliver serveret  
en dejlig julemiddag. Efter middagen skal der danses 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 12. december til: Biecentret, tlf. 97 11 52 60 eller Ældre Sagen Hobro  
tlf. 23 46 46 44. Ønskes yderligere oplysninger kontakt ovenstående telefonnumre. 
 

      
 
 

 

 

Side 4 

NT køreplaner  –  Nordjyllands Trafikselskab    DSB-Rejsekort 

 

Torsdag 6. september kl. 14.00 i Medborgerhusets st. sal 

 

Gine Pedersen fra NT vil fortælle om flexture, plusture, rejse- 
       kort, pendlerkort, zoner, takster og billet- 
       priser, og så vil hun fortælle om, hvordan  
       man får fat i disse produkter. 

                                  Opret automatisk tank-op-aftale.  
Tank  kortet op.        Tank kortet op.   

Pris inkl. kaffe 50 kr. betales ved mødet. Tovholder Erling Lynge Møller. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 27/8, 30/8 og 3/9  -  se nederst på bladets bagside. 
 

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

2 dages bustur til Tirpitz Museet – Rømø og Sild 
Torsdag 13. september kl. 8.30 fra Busterminalen i Hobro 
Afgang med Terndrup Turistbusser fra Hobro. Ophold ved Borgvold i Viborg med kaffe og rund-
stykke og videre til Billum Kro, hvor der serveres frokost med en øl eller vand. 
Efter frokost er der besøg på Tirpitz Museet. I den gamle kanonbunker er der indrettet et spæn-
dende museum, der viser historien om en del af Hitlers Atlantvold. (Hvis du har egne høretelefo-
ner, kan det være en ide at medbringe disse.) 

 

Ved 18-tiden ankomst til Kommandørgården på  
Rømø, hvor der serveres en 3-retters aftenmenu  
og indlogeres for natten. Aftenen kan bruges på  
vandretur på vadehavs øen eller hygge på hotellet. 
 

Fredag 14. september 
Morgenmad på Kommandørgården kl. 6.30 – 7.45  
– husk at spise godt. Klokken 8.00 afgår bussen til  
færgelejet. Efter 1 times sejltur til den tyske  
vadehavs ø Sild er der rundvisning på øen.  
Biltog til Niebøll og ophold ved Fleggaard med mulighed for at handle ind i rimelige mængder – 
afgang kl. 14.50. Klokken 15 er der 2-retters middag på Hostrups Hotel i Tønder. 
Forventet ankomst til Hobro kl. 19.30.   
Pris pr. person 1575,- kr. (Tillæg på 175,- kr. for enkeltværelse.) Terndrup Taxa & Turistbusser 
er rejsearrangør og fremsender regning for turen. Turen med overnatning, adgang til museet og 
nævnte måltider er inkluderet i prisen. Mad og drikkevarer ud over de nævnte er ikke inkluderet. 
Turhjælper fra Ældre Sagen i Hobro er Karl Jørgen Ingversen. 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 6/8, 9/8 og 13/8  – se nederst på bladets bagside. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                             Side 3  

Besøg i Skulpturparken Blokhus og Center for Papirkunst 
Tirsdag 14. august kl. 10.00 fra busterminalen i Hobro 
 

Vi ser parken med de store sandskulpturer i forskellige materialer og  
træskulpturer i alle størrelser, som er udskåret af enorme egetræs- 
stammer. 
 

Når vi har set parken, får vi serveret dagens ret i restauranten.                                                  

                                                Herefter går vi (ca. 600 m) til Center  
                                                for Papirkunst, hvor vi ser den spæn- 
                                                dende udstilling  med imponerende og 
                                                eventyrlige papirklip. 
 
 

                                               Kl. 15.00 samles vi ved bussen, og her vil der blive serveret kaffe  
med kage inden vi kl. 15.30 sætter kursen mod Hobro. 

 

Tovholder Ole Knudsen.  Pris for bus, entreer, middag, kaffe/the, ekskl. drikkevarer: Medlemmer 
445 kr. Ikke medlemmer 475 kr. 

 

Tilmelding til Ældre Sagens kontor 21/6, 25/6 og 6/8    –    se nederst på bladets bagside. 

 
 

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

Besøg på Stenvad Mosebrugscenter ved Ørum Djursland 

 

Onsdag 29. august kl. 12.30 fra busterminalen i Hobro 
 

Centret er stedet, hvor tørvearbejdernes slid  
smelter sammen med mosens mystik. Her er 
modeller af forskellige mosetyper, samt originale 
redskaber og maskiner til tørvegravning. 
 

Efter en rundvisning på centret kører vi en tur med  
tørvetoget på det 2,5 km lange tipvognsspor, der  
forbandt mosen med fabrikken. 
 

Herefter får vi serveret kaffe/the med boller og lag- 
kage.  Kl. 16.30 sætter vi kursen mod Hobro. 
 

Tovholder Ole Knudsen.  
 

Pris for bus, entré, rundvisning, togtur og kaffe/the: Medlemmer 275 kr. Ikke medlemmer 300 kr.  
 

Tilmelding til Ældre Sagens kontor 13/8, 16/8 og 20/8    –    se nederst på bladets bagside. 

 
 
 
 

 
 

                                                                                      Side 10 

EDB-undervisning 
 

EDB,   begyndere     - - - - - - - - - - - - - - -   mandag kl. 10 -12   opstart   10. sept.  (10 gange) 
Gemme digitale foto, så de kan findes igen NYT mandag kl. 15 -17   opstart   10. sept.  (  5 gange) 
Windows 10 begynderhold  - - - - - - -     tirsdag kl. 10 -12   opstart   11. sept.  (  5 gange) 
EDB,  fortsættere     - - - - - - - - - - - - - - -    onsdag kl. 14 -16   opstart   12. sept.  (10 gange) 
IPad,  begyndere og let øvede  - -  - - - - -    torsdag kl. 10 -12   opstart   13. sept. (  5 gange) 
Internettet til praktisk brug   - - - - - - - - - -    torsdag kl. 14 -16   opstart   13. sept. (10 gange) 
Billedbehandling af digitale foto    - - - - - -     fredag kl. 10 -12   opstart   14. sept. (10 gange) 

 
                    

Der er maks. 10 deltagere på alle EDB-hold, som pr. gang hjælpes/undervises á to lektioner i 
EDB-lokalet på Hobro Bibliotek. Deltagerpris 50 kr.   
Tilmelding til kontoret mandag og torsdag kl.10 -12 på tlf. 23 46 46 44 
 
 
 

Den hjælpende hånd 
Ældre Sagen tilbyder praktisk hjælp til småopgaver i hjemmet hos alle  
hjemmeboende ældre medlemmer, for eksempel at skifte en pære, hænge 
et gardin eller billede op, slå et søm i, skifte batterier eller andre små repa- 
rationer. 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 tlf. 22 13 56 24. 
 

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

 

SOCIAL HUMANITÆR 

 
 

Besøgsvenner og demensaflastning  
Henvendelse til Lona Landgren tlf. 40 56 01 82, lonalandgren@gmail.com eller til 
Grethe Mikkelsen, tlf. 61 76 70 45,  mikhobro@hotmail.com 

 

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

 
 

Bisidder, Seniorvejledning og Gå med venner 
Du kan gratis og uforpligtende tale med/få hjælp af vores frivillige, som stiller deres viden, erfa-
ring og støtte til din rådighed. 
Vores frivillige har tid, vilje og lyst til at lytte og hjælpe. 

 

Alle vores frivillige har tavshedspligt og har deltaget i Ældre Sagens relevante kurser. 
For yderligere informationer kontakt Dorte Bang på tlf. 60 31 64 07  
bangdorte@gmail.com eller vores lokale kontor på tlf. 23 46 46 44 

 

Motions-projekt for ikke motionsvante ældre fortsætter 
Motion på Hobro Alderdomshjem for ikke motionsvante ældre torsdage fra kl. 14.30 til 16.00, 
der er altid to frivillige instruktører fra Ældre Sagen tilstede og flere gange også en fysiotera-
peut. Enkelte ledige pladser. Opstart 20. september.  Pris 250 kr. pr. deltager. 
Kontaktperson Lillian Møller Pedersen tlf. 24 25 16 60/ 98 52 21 46 
Tilmelding til Ældre Sagens kontor 16/8, 20/8 og 23/8   –    se nederst på bladets bagside. 
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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 3. oktober kl. 10-12 i Rosendalhallen.  
Pris pr. gang 20 kr. Kontaktperson Ole Mortensen tlf. 26 47 05 99. 

 

Krolf  
Ældre Sagen har lavet en ny aftale med Hobro Idrætscenter. Der spilles tirsdage og tors-
dage fra kl. 10 -12  på Krolfbanen bag Hobro Vandrerhjem.  
Pris for sæsonen 200 kr. som indbetales i Jutlander Bank, konto nr. se bladets bagside. 
Opstart tirsdag 7. august. Kontaktperson Gunnar Greve tlf. 23 66 77 58. 

Bridge 
Bridge er et spændende kortspil, der er med til at holde hjernen i gang.  Ældre Sagen i Ho-
bro har en stor bridgeafdeling med ca. 80 deltagere, der spiller hver onsdag kl.13.00 -17.00 
i Biecentret, Hobro. Der startes onsdag 5. september og spilles til primo april.   
Ældre Sagens bridgeafdeling er en afdeling (Seniorklub) i Hobro Bridgeklub. 
Kontaktperson Ester Jakobsen tlf. 21 78 84 72.  
 

Studiegruppe i slægtsforskning 
Vi forsøger at finde slægten på internettet. Både nybegyndere og fortsættere. 
Holdene starter tirsdag 2. oktober og fortsætter til midt i marts 2019.   
Begynderhold kl. 12.30 -14.30, fortsættere kl. 15.00 -17.00.  På fortsætterholdet læser vi 
også gotisk skrift. Kurset holdes på Hobro Bibliotek, (lille sal).  Maks. 10 deltagere pr. hold.  
Pris 50 kr. Tilmelding nødvendig. 
Kontaktperson Rikke Vestervig Eriksen tlf. 61 35 98 00. 

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 120 kr. pr. banetime inkl. sko og kaffe/the. Prisen gælder for en bane med  
3 til 4 deltagere. Opstart efter sommerferien onsdag 8. 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). 
Kontaktperson Gunnar Greve, tlf. 23 66 77 58.                    
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Kære medlemmer 
Hermed fremsendes vores nye medlemsblad for 2. halvår 2018. Vi har endnu en gang forsøgt at 
lave et bredt og alsidigt program.  

   
 

                                                                                                                                                                           Den 1. maj 2018 var der 2.659 medlemmer i Ældre Sagen Hobro. Ved at 
vær                         være medlem af Ældre Sagen støtter du et godt formål, og er med til at på-               
vi                ke den  virke den politiske dagsorden på ældreområdet i vores kommune. Jeg vil             
erne                        gerne samtidig sige tak til jer alle for den store opbakning, der er til vore  
                               arrangementer.   
 
                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                          Vi har 116 frivillige i Ældre Sagen Hobro, og for mig er det en stor fornøjelse  
                               at se det store engagement, som alle de frivillige i vores lokalafdeling har. 
De frivillige skaber hver uge glæde og livsmod for mange andre, eller er tovholdere på en aktivi-
tet eller et kursus – ikke mindst inden for det social-humanitære område. Det vil jeg gerne sige 
tak for. 

 
 

Sidste dag kontoret har åbent inden ferien er den 25. juni, og vi åbner igen den 6. august. 

 
 

Alle vore medlemmer ønskes en rigtig god sommer. 

 
 

Ole Knudsen / formand 

                                                           

                                                                                             Kontorfrivillige  
                                                                         på Ældre Sagens kontor i Medborger-
huset i                                                                                  huset i Hobro.  
                                                                                             De er skiftevis på kontoret mandag 
og tors-                                                                                 og torsdag kl. 10-12. 
 

                                                                                             Øverst          Øverst: Ove Haarup og Jette Jensen.                           
                                                                                                      Nederst fra venstre: Lis Thomsen, Dorte                   
Bang                                                                                              Bang, Sonja Sveistrup og Lis Sørensen 
                                                                                                      Da billedet blev taget manglede Ellen                           
                   Vinther.                                                                                         
                                                                                                         
 

Alle arrangementer og aktiviteter omtales på vores lokale hjemmeside. 

Siden opdateres løbende.  Se: www.ældresagen.dk/hobro 

Nyt 
At gemme digitale foto – så man kan finde dem igen. Der er flere muligheder. På det nye 
kursus gennemgås et par måder at holde styr på sine billeder. Se dette blad side 10 og på 
www.apsigen.dk/arkivering. 

 
 

Når der er anført to priser ved et arrangement er mindste pris for medlemmer og højeste pris 
for ikke medlemmer.     
 
 

Under planlægning er i 2019 en bustur til udlandet og en to-dages bustur til København med 
besøg i Tivoli, Cirkusrevyen og Planetariet.     -     Vinterfest 25. januar 2019. 
 
 

Gratis rådgivning fra Ældre Sagens Landskontor 
Har du brug for juridisk eller social telefonisk rådgivning kan du kontakte Ældre Sagens kontor i 
København tlf. 80 30 15 27. Vi er gerne behjælpelige med kontakten. 

 

 
    Ole Knudsen 



 

    

                   

     -------------------- 
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Lokalbestyrelsen 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagerste række fra venstre: 
Ole Knudsen, lokalbestyrelsen, formand,      fm.hobro.823@aeldresagen.dk      tlf. 30 50 56 28 
Gunnar L. Hansen, lokalbestyrelsen, næstformand, redaktør af lokalblad      tlf. 29 87 92 44 
Erling Lynge Møller, lokalbestyrelsen, rejser                                                     tlf. 61 37 77 80 
Karl Jørgen Ingversen, lokalbestyrelsen, sekretær, spis sammen     tlf. 51 91 70 34          
Bent Bertelsen, lokalbestyrelsen, IT og hjemmeside                                         tlf. 40 50 05 66 
 

Forreste række fra venstre: 

Birgit Ribe, lokalbestyrelsen, kasserer      tlf. 20 61 26 72 
Dorte Bang, lokalbestyrelsen, seniorvejledn./ bisidder, cafè/film                    tlf. 60 31 64 07
Lona Landgren, lokalbestyrelsen, besøgstjenesten                                               tlf. 40 56 01 82              
Gunnar Greve, lokalbestyrelsen, motion (krolf,bowls)         tlf. 98 52 36 04 
Suppleanter: 

Tove Thulstrup Pedersen, 1. suppleant, vågetjenesten                                    tlf. 23 39 23 98 
Hans Jørgen Christensen, 2. suppleant                                                            tlf. 21 62 80 16 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hobro 
31. årgang            2. halvår 2018 

 

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 efter sommerferien mandag 3. september 
 

                                                                   

                                                                Medborgerhuset, Skibsgade 28, 9500 Hobro, 
                                                                                                                        tlf. 23 46 46 44 
Kontorets åbningstider er mandag og torsdag kl. 10 -12    –   dog er der lukket i skoleferier.     
Mail:  aeldresagen.hobro@outlook.dk          Hjemmeside: wwww.ældresagen.dk/hobro                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til Ældre Sagen i Medborgerhuset, Skibsgade 28, Hobro  
Kontoret er åbent mandag og torsdag fra kl. 10 til 12 
Tlf. 23 46 46 44                         Mail: aeldresagen.hobro@outlook.dk 
Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/hobro 
  

Tilmelding til arrangementer: Kun tlf. 23 46 46 44 eller personligt fremmøde. 
Tilmelding maks. to personer. Betaling umiddelbart efter tilmelding til Jut-
lander Bank, konto nr. 9337 – 0001367757, husk navn og arrangement. 

 

 
 

Ældre Sagen Hobro besøger tirsdag 14. august Skulpturparken i Blokhus. Her er der mange 
oplevelser i vente – sanselige oplevelser som de beskrives  -  se side 3. 
Med saksen som pensel 
I nærheden ligger Center for Papirkunst, som vi også besøger denne dag. 
Man glemmer tiden for et øjeblik, når man træder ind i dansk-norske Bit Vejles facinerende 
og forunderlige verden af papirklip. 
 




