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Kære Medlemmer. 
Hermed rundsendes vores lokale blad for 23. gang med arrangementer for første 

 halvår af 2010. 

 

 

Vi har igen bestræbt os på at få tilrettelagt et bredt og alsidigt program. Hvis bladet bliver væk, 

kan man bl.a. gå på Ældre Sagens hjemme- 

side: www.aeldresagen.dk og via danmarkskortet komme ind til alle 

aktiviteter i Mariagerfjord Kommune. 

Alle vore medlemmer ønskes et rigtigt godt nytår. 

 
Steen Pedersen / formand 

 

Arrangementsprogram for 1. halvår 2010 
 

Aktiv teatergruppe. 
Under ledelse af Jørgen Trap har Ældre Sagen i Hobro opstartet en ”aktiv” dramatik/  

teatergruppe. Der er opstart efter juleferien tirsdag den 12. januar 2010 kl. 10.00 i 

foreningslokalet over Biecentrets kantine. Alle med lyst og interesse for dramatik, 

teater, revy o. lign. er meget velkomne. Er du interesseret eller ønsker yderligere oplysninger - så kontakt 

Jørgen Trap på tlf. 98 52 20 34. 
 

∞∞∞∞∞∞ 
 

Studiegruppe i Slægtsforskning 
Nyt hold starter tirsdag den 12. januar kl. 19 – 21 på Nordre Skole,  
lokale 17 (EDB lokalet). 

Kurset har en varighed på 10 gange og henvender sig til både nybegyndere og øvede. Deltagelse er gratis, 

dog kan udgifter til kopier blive aktuelt. Max.12 deltagere.    

Nærmere oplysninger og tilmelding til Harding Møller Pedersen tlf. 98 52 21 46  

eller Leif Kristensen tlf. 98 52 16 16. 

 

∞∞∞∞∞∞ 

 

Fyrkatspillet  
Tilmelding fra mandag den 18. januar kl. 9 på tlf. 98 52 08 37 til Else Gildsig.   

 Ældre Sagen har fået en favørpris på 90.- kr. pr. person.   Se side 8. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Foredrag ved Annemarie Morris. 
Torsdag den 21. januar kl. 14 på Hobro Bibliotek (st. sal). 
 

Annemarie Morris er tidligere forstander for Rødding Højskole 

og rektor for Esbjerg Gymnasium.  

Hun har også i en periode været medlem af Det Etiske Råd og er                                  

kendt som en levende fortæller.  

Med den store udvikling, der i disse år sker i Kina, kan vi glæde os  

til at høre hende fortælle om: 
 

Det moderne Kina set med danske øjne i 

familiemæssigt sammenhæng. 
 

Pris inkl. kaffe og brød 50 kr.. Ikke medlemmer 75 kr..  

Max. 75 deltagere. Tilmelding til Helen Hosbond fra  

mandag den 4. januar kl. 9.00 på tlf. 98 52 42 68. 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Bilistkursus – bliv en bedre bilist. 
 

Informationsmøde torsdag den 28. januar kl. 14 – 16 (bibliotekets st. sal) 
 

Ældre-Sagen i Hobro har besluttet også i 2010 at arrangere et opdateringskursus for ældre, erfarne bilister. 

”Alderen” alene er ingen grund til at holde op med at køre bil, men da der er sket store ændringer på 

færdselsområdet, siden de der i dag er 50+ fik kørekort, kunne det sikkert være gavnligt med et 

opfriskningskursus. 

Formålet med kurset er bl.a. at opbygge en tryghed, når man færdes i trafikken, og blive opmærksom på 

situationer, der kræver hurtig reaktion og overblik. 

 

Kursusforløbet indledes med et uforpligtende Informationsmøde, hvor kørelærer  

Vagn Mortensen vil være til stede. Her vil der blive orienteret om kursets indhold,  

og såfremt der kan samles mindst 20 deltagere, (max. 40),  vil kurset blive iværksat til 

afhodelse på mandage 22/2 - 1/3 - 8/3 og 15/3 fra kl. 10.00 til 12.00 

Kurset vil indeholde en gennemgang af færdselsreglerne med bl.a. filmklip og diverse 

videofilm, og man vil også få mulighed for at deltage i en uforpligtende teoriprøve.    

Kurset, der udbydes for hele Mariagerfjord Kommune, 

består af 8 lektioners teori (4 gange a´ 2 timer) 

til en særpris på 600,- kr. / ikke-medlemmer 650,- kr.. 

Såfremt enkelte kursister efterfølgende skulle ønske lektioner på køreteknisk anlæg eller lektioner med 

kørsel i bytrafik i egen bil sammen med kørelæreren kan dette aftales 

i løbet af kurset. 

Spørgsmål til kurset samt tilmelding til informationsmødet til 

Hans Jørgen Christensen, fra torsdag den 14. januar kl. 9.00 

på tlf. 98 24 80 16 eller på mail: hjc-hobro@mail.dk 

 

 

 

 

 

mailto:hjc-hobro@mail.dk


 

 

 

 

vinterFESt!!! 

 

Torsdag d. 29. januar kl. 18.30 – 23.30 i Biecentrets kantine. 
 

Vi gentager succesen fra sidste år. Kom, lad os byde vinteren trods og finde livsglæden frem 

gennem hyggeligt samvær, sang, musik og dans. 
Biecentret sørger for maden i form af en lækker buffet + kaffe m. tilbehør. 

Sang og dansemusik er lagt i hænderne på Gert Degn, og der vil være rig  

lejlighed til at synge med på de kendte sange. Desuden vil der   

være underholdning under spisningen. 

Det bliver en aften ud over det sædvanlige, så vær hurtig ved                                                        

 tilmeldingen, vi lukker kun 80 ind.  

Pris kun 220,- kr. 
Drikkevarer for egen regning. 

Tilmelding til Lillian Møller Pedersen fra mandag d.11. januar kl. 9 

 og inden den 20. januar kl. 12  på tlf. 98 52 21 46 

Betaling senest 20. jan. i Sparekassen Hobro på Ældre Sagens  

konto nr. 9336-1367757 (Husk navn ). 

 

∞∞∞∞∞∞∞ 

Førstehjælpskursus 
Ældre Sagen i Hobro tilbyder, i samarbejde med beredskabsforbundet, et 12 lektioners førstehjælpskursus. 

Kurset strækker sig over de fire første hverdage i uge 7 og har en varighed på 3 timer pr. gang. Første gang er 

mandag den 15. februar kl. 9.00 på Hobro Bibliotek (store sal).  

Et førstehjælpskursus gør dig i stand til at yde førstehjælp, der kan være altafgørende, for 

at den ulykkesramte overlever. Samtidig er et førstehjælpskursus medvirkende til at fjerne angsten for at træde 

til, når ulykken rammer. 

Kurset indeholder: 1. Hjerte-Lunge-Redning,  2. Livreddende førstehjælp, 3. Førstehjælp ved tilskadekomst, 

4. Førstehjælp ved sygdomme. 

Kursusgebyr er kun 125 kr. pr. deltager og indbetales den første kursusdag. 

Der kan max. tilmelde sig 16 kursister - efter først til mølle princippet. 

Kursusleder er Knud Bach fra Hobro sygehus. 

Tilmelding til Steen Pedersen på tlf. 98 52 20 26 fra d. 18. januar og  

senest d. 1. februar. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Info - møde om rejse til hjertet af England i august 2010. 
 

Torsdag d. 4. marts kl. 14 på Hobro Bibliotek i store sal. 
Kom og hør om Ældre Sagens rejsetilbud til England og få en appetitvækker,  

der giver jer lyst til at deltage i turen.              Læs mere om rejsen på side 9. 

Udførligt program for rejsen vil være klar på info-dagen. 

Vi sørger for kaffe og kage til mødet  - pris 25 kr. 

HUSK tilmelding til Grete Nielsen fra tirsdag d. 22. febr. kl. 9 på tlf .98 52 09 62 

∞∞∞∞∞∞∞ 

Årsmøde  
Torsdag d.11. marts kl.19.00 i Biecentrets store sal 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

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

Lokalkomiteen 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 
 

∞∞∞∞∞∞∞ 

”HOLIDAY ON ICE” i Herning  
Lørdag den 27. marts kl. 11 fra Hobro Rutebilstation 
Oplev verdens flotteste isshow: Energi, Elementer og Eventyr. 

Glem for et par timer den virkelige verden og lad fantasien tage over. Showet er en eksploderende 

supernova med farvede lys og kraftfuldt skøjteløb. Alt fra smukke til absurde kostumer, imponerende 

kulisser, overraskende lyseffekter, medrivende musik, akrobatik, der ophæver tyngdeloven, og skøjteløb i 

verdensklasse, når internationale skøjtestjerner fra 14 forskellige lande står klar til at give dig en forrygende 

oplevelse. Kort sagt topunderholdning i Messecenter Herning - det eneste sted i Skandinavien, hvor du kan 

opleve verdens største professionelle skøjteshow.                                                                                                                                   

Pris for billet og bus kr. 330,-.    Bemærk kun 50 billetter.    

Tilmelding til Else Gildsig fra mandag den 8. marts på tlf. 98 52 08 37                           

Efter tilmeldingen, betaler man beløbet i Sparekassen på Ældre Sagens konto nr. 9336 – 1367757.  Husk navn 

ved indbetalingen. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Virksomhedsbesøg     
Fyraftensmøde torsdag den 15. april kl. 17.30  på ”Skoda” i Hobro.     
Vi har været heldige at blive inviteret på virksomhedsbesøg på ”Skoda” 

hos Henny og Anders Therkildsen Aps. CAR- POINT, Erhvervsparken 6, Hobro. 

Glæd jer til at se en af byens nyeste og smukkeste automobilforretning, og se og hør om Skodas mange 

spændende bilmodeller nye som brugte. 

Firmaet er vært ved lidt flydende tjekkiske specialiteter.  

Besøget varer 1 - 2 timer. Vi mødes ved indgangen. Max.  40 deltagere. 

Tilmelding til Lillian Møller Pedersen fra tirsdag den 6. april kl. 9.    

 
 

2-dages tur til København med besøg i Tivoli og musikforestilling i Glassalen 

samt i DR´s nye Koncerthus  
 

Vi starter torsdag den 22. april kl. ca. 8.00 fra Hobro Rutebilstation. 

 

1. DAG 
Efter morgenkomplet i Hedensted passerer vi Fyn og Storebæltsbroen. Der køres en kort byrundtur i 

København, hvor vi bl.a. kommer forbi Hovedbanegården og Rådhuspladsen, inden der bliver tid på egen 

hånd til indkøb, museumsbesøg eller blot til at nyde den hyggelige stemning på Strøget. Hen på 

eftermiddagen kommer vi til Hotel Absalon. Efter et hvil spadserer vi til det stemningsfyldte Tivoli, hvor vi 

kan opleve en kopi af Den lille Havfrue sidde i Tivoli Søen her i 2010, mens Havfruen fra Langelinie er i 

Kina. Vi går til et spisested i Tivoli inden vi skal  

i Glassalen til musikforestillingen:  ”Et solstrejf i en vandpyt”  
en hyldest til Grethe og Jørgen Ingmann. 

 

2. DAG 
Vi kører til det nye Koncerthus i DR Byen på Amager. På rundvisningen ser vi Studie 1, Koncertsalen, der 

er opført som en arenascene med plads til 1.800 publikummer – placeret både foran, rundt om og bag ved 

orkestret. På niveau 1 ser vi de øvrige tre sale, Studie 2, 3 og 4. Efter besøget i DR Koncerthuset ser vi på en 

byrundtur, Rådhuspladsen, havnefronten med Den Sorte Diamant, Christiansborg, Nyhavn og Rosenborg 

Slot. Vi gør et kort ophold ved Amaliehaven og Amalienborg Slot, hvorfra vi kan nyde synet af det nye 

Operahus. I Hedensted får vi aftensmad sidst på eftermiddagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REJSEDATA- Københavnerturen 

Absalon Hotel, Helgolandsgade 15, 1653 København er et trestjernet hotel tæt ved Tivoli, Strøget og 

Hovedbanegården. Alle værelser er med bad og toilet samt TV og køleskab. Flot morgenbuffet. 

Kørsel i 4-stjernet bus.  

Pris ca. 2.000 kr. inkl. bus, hotelophold, morgenkomplet begge dage, middag i Tivoli og middag 

sidste dag, entre til Tivoli og musikforestilling i Glassalen samt rundvisning i DR Koncerthuset.   

Ikke inkluderet: Drikkevarer. Tillæg for enkeltværelse.  

Der kan ske mindre ændringer, da alle aftaler ikke er helt på plads endnu. 

Tilmelding til Gunnar L. Hansen fra mandag den 25. januar kl. 9 og senest den  

5. februar på tlf. 98 52 27 29                  Betaling opkræves af rejseselskabet Nilles Busrejser.    

 

Eftermiddagstur med bus til Mariager, Hohøj og Dania 
 

Torsdag den 6. maj kl. 13.00 fra Hobro Rutebilsstation. 
 

Vi starter med at køre til Klosterkirken i Mariager, hvor vi mødes med 

vores guide, Museumsleder Vagn Andreasen, Mariager. Klosterkirken er 

et imponerende bygningsværk og har en lang, spændende historie, som 

Vagn vil fortælle om.   

Herefter besøger vi Mariager Museum, som rummer genstande 

indsamlet på egnen syd for Mariager Fjord, bl.a. Købmandsgård fra 

1920’erne og Bondestue fra 1700-tallet.  

Vi drikker kaffe på Mariagerfjord Golfrestaurant, mens vi 

nyder den storslåede udsigt, derefter går turen til Danmarks 

største gravhøj Hohøj og Dania, hvor Vagn         Andreasen 

fortæller om områdets historie.        Hjemkost kl. ca. 17.30. 

Pris for bus, rundvisning, entre og kaffe 180 kr. 

Tilmelding til Gunnar Greve fra tirsdag den 20. april kl. 9 på tlf.  98 52 36 04.  

 

 

Efter tilmelding indbetaler man beløbet i Sparekassen Hobro på Ældresagens konto nr. 9336-

1367757. Husk at opgive navn. 

 

 
Fyrkatspillet 2010 



Torsdag den 3. juni kl.19 i ”Vikingehuset” på ”Fyrkat”. 
Af gode grunde kender vi endnu ikke titlen på næste års stykke, men vi ved, at 29 skuespillere for 

24. gang er klar til at stå på det lerstampede gulv inde i Fyrkathuset på Fyrkat med skuespiller Frank 

Gundersen fra Aarhus Teater som instruktør. Forfatteren er Jørgen W. Larsen, og årets spil bliver 

noget nyt. Jørgen W. Larsen vil tage lokalområdet med i historien og hvem ved - måske kommer 

noget af den nyeste viden fra de seneste udgravninger på Fyrkat her i 2009 til at indgå i handlingen? 

Jørgen W. Larsen lover et godt stykke, hvor man ikke kommer til at kede sig.                            Der 

kan købes øl, vand, vin og kaffe i pausen. 

Tilmelding til Else Gildsig fra mandag den 18. januar kl. 9 på tlf. 98 52 08 37 

Ældre Sagen har fået en favørpris på 90.- kr. pr. person. Betales inden den 29. januar i 

Sparekassen Hobro på Ældre Sagens konto nr. 9336 – 1367757. - Husk at opgive navn. 

 

∞∞∞∞∞∞∞ 

”Verdens” bedste grill-aften 

Onsdag den 16. juni kl. 17.30 med bus fra Hobro Rutebilstation. 

Grill-aften på Verdenskortet med musikalsk underholdning af Ditte og Flemming Både 

med iørefaldende viser og sange fra film, revy og den danske sangskat.  

Program for aftenen:  

Ankomst ca. kl. 18.00- grill-buffet – underholdning –  

guidning ”jorden rundt” – kaffe/dessert underholdning  

kl. ca. 21.45  Verden lukker for i aften. Spisningen 

foregår indendørs i Glaspavillonen.    Pris 290 kr. 

Tilmelding til Steen Pedersen fra 

19. april og inden 1. maj på tlf. 98 52 20 26 
Betaling i Sparekassen Hobro på konto nr. 9336 – 1367757. senest den 7. maj   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rejsen til England hjerte. 



 

Søndag den 15. august kl. ca. 14.00 fra Hobro Rutebilstation.  
 

Vi flyver fra Billund til London søndag den 15. august kl. 17.30. Derfra kører vi i bus til et 

hotel lidt nord for Oxford, hvor vi skal bo i 4 nætter. 

Vi skal bl.a. besøge den gamle universitetsby Oxford – kendt fra den engelske tv-serie 

Inspector Morse.  

Vi skal på udflugt gennem det uspolerede landskab og besøge de små charmerende landsbyer.  

Vi skal på rejse med Churchill og Shakespeare gennem Englands hjerte til det betagende 

Blenhelm Palace og Stratford upon Avon. 

Dag 5 kører vi fra Oxford til Bristol, hvor vi skal bo på hotel i 3 nætter. 

Spændende udflugter til Bath – en af Englands smukkeste byer. – Gennem Cheddar George - 

Englands største Canyon. 

En hel dag i Wales – til Brecon Nationalpark og Rhondda Valley bl.a. kendt for sine kulminer.  

Vi gør selvfølgelig også et stop ved Stonehenge. 

Pris ca. 7.000.- kr. pr. deltager. Enkeltværelse ekstra 998.- kr. 

Teknisk Rejsearrangør: Gislev Rejser, som også opkræver betaling. 

Max. 46 deltagere kan tilmeldes rejsen. Fælles buskørsel til og fra Billund 100 kr. 

Prisen inkluderer: fly, bus i England, hotel med bad/toilet, halvpension, udflugter jævnfør 

program, dansk rejseleder fra Billund.  

Hjemkomst til Billund søndag den 22. august kl.21.35. 

Rejsetilmelding til Steen Pedersen fra torsdag d. 4. marts kl. 9 og senest den 12.april på 

tlf. 98 52 20 26 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                             Advokatfirmaet 

Niels Lindberg og Kaj Nørby 
                             Møderet for Landsret 

Horsøvej 16 

Tlf. 98 52 03 33 * 98 52 11 66  

 
 



 

SØNDAGSCAFEEN i lokalerne på HOBRO BIBLIOTEK 

 

Den første søndag i hver måned holder ÆLDRE SAGEN og RØDE KORS SØNDAGSCAFE 

fra kl. 14 til 17. 

Let adgang til lokalerne på l. sal også med elevator. Cafeen er et søndagstilbud til ALLE 

kommunens pensionister og byder på socialt samvær. Man kan købe kaffe/the med hjemmebag for 

kun kr. 25. Vi synger og hygger os sammen, ligesom der er forskellige spil til rådighed, og vi 

bruger derved søndagen på en god måde. Ofte bliver der arrangeret underholdning med foredrag, 

sang og musik. 

     Søndag d. 3. januar     kl. 14 -17 Cafeen er åben,  ingen underholdning.   

     Søndag d. 7. februar   kl. 14 -16  Nytårskoncert med Wienerensemblet. 

     Søndag d. 7.  marts    kl.  13       Film i biografen med efterfølgende kaffe i cafeen               .                                                         

på biblioteket.  Filmen annonceres i ugeavisen 

Tilmelding til Lis Fabrin tlf. 98 52 09 42 fra onsdag d. 24. feb. Kl. 9.00. 

    Søndag d. 4. april                         Ingen søndagscafe´  -   1. påskedag. 

    Søndag d. 2. maj        kl. 14 -16    Landbetjent Jørn Højer Nielsen, Møldrup, fortæller  

                                                          og viser film om sine oplevelser som medlem af  

                                                   Siriuspatruljen på Grønland.  

    Søndag d. 7. juni                          Ingen søndagscafe 

  

Kontaktperson til Søndagscafeen: Lis Fabrin Jensen  tlf. 98 52 09 42 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LØBENDE AKTIVITETER: 



 

ÆLDRE SAGENS KURSER PÅ VUC  FØRSTE HALVÅR   2010 

EDB trin 1:              ( fortsættere )       Start, ugedag og tid – ring til nedennævnte  

EDB  trin 1:             ( fortsættere )       Start, ugedag og tid – ring til nedennævnte 

ENGELSK Basis     ( begyndere )       Start, ugedag og tid – ring til nedennævnte 

ENGELSK trin 1b  ( udvidet )             mandag  kl. 12.10 -  14.30     start uge 2                                                                                                                                 

                        Priser:  Engelsk 110 kr.   EDB  300 kr. 

Kontakt Gunnar Greve tlf. 98 52 36 04 eller VUC tlf. 98 52 40 77  

for nærmere oplysninger 

  

BRIDGE  

Bridge er et spændende kortspil, der er med til at holde hjernen igang, og som rigtig mange ældre 

har stor glæde af. Ældre Sagen i Hobro har en stor bridgeafdeling. 

80 deltagere spiller hver onsdag fra 13 – 17 i Markedshallen, Hobro. 

Opstart første onsdag i januar, der spilles til medio april.  

Kontakt vor instruktør Birthe Laursen på tlf. 98 52 42 46 

 

STYRKETRÆNING / MOTION 

Ved fremvisning af dit medlemskort af Ældre Sagen tilbydes du i 

HOBRO HELSE SPORT, Nytorv 9, Hobro et styrketrænings- og motionsprogram 

 til rabatpris. (Se annonce).  

Kontakt  Steen Pedersen tlf. 98 52 20 26.  
 

BOWLING 

Sted: ”Bowl`n Fun”, Jyllandsvej, Hobro  

Der spilles bowling hver onsdag fra kl. 9.30 til 12.30.  

Ledige pladser kl.11.30. Prisen er kun kr. 90 pr. banetime inkl. sko og kaffe/the. 

Kontakt Vagn Andreasen på tlf. 22 52 14 41   

 

STAVGANG: 

Opstart  2009 torsdag den 22/4-09 fra kl. 17 til 18, der er stadig  plads til flere   

på holdet. 

Mødested: Parkeringspladsen ved Kommunekontoret i Korsgade. 

Tilmelding til instruktør Edith Jakobsen på tlf. 98 52 10 59  

 

 
 

 

 

 

 



                                         
 

Information fra Lokalkomiteen 

Velkommen til et nyt år og et nyt program. Komiteen håber, der er arrangementer, der 

 falder i din/jeres smag og vi glæder os til at se dig/jer i det nye år. 

Husk at tilmeldinger kun kan ske på telefon og helst på hverdage mellem kl. 9 og 11,  

og vær i god tid når tilmeldingen starter, da et arrangement ellers kan være overtegnet. 

Der kan max. tilmeldes 4 per. pr. opringning. 

 

Ældre Sagens besøgstjeneste søger frivillige som vil være besøgsvenner, 

demensaflastere eller arbejde i vågetjenesten. Vi har lige nu stærkt behov  

for en besøgsven, der kan håndtere en kørestol. 

Kontakt Lillian Møller Pedersen for nærmere oplysninger.Tlf. 98 52 21 46, hlmp@mail.tele.dk 

 

Tillykke til Hans Jørgen 

Det glæder os, at det er lykkedes vores næstformand Hans Jørgen Christensen at 

blive valgt ind i Ældre Rådet efter anbefaling fra alle 

fire komiteer i Mariagerfjord Kommune. Hans Jørgen beskæftiger sig 

i forvejen med ældre politik i komiteen, og hans nye platform i Ældre-     Rådet vil 

uden tvivl styrke hans indsats i både Ældre Sagen og Ældre- 

 

Rådet til gavn for alle vore ældre borgere i kommunen. 

 

 

 

Lokalkomiteen: 

Steen Pedersen, formand, tlf. 98 52 20 26  

Hans Jørgen Christensen, næstformand + bisidder,   tlf. 98 24 80 16   

Grete Irene Nielsen, kasserer,  tlf. 98 52 09 62  

Else Gildsig, sekretær, + søndagscafe`,  tlf. 98 52 08 37  

Lillian M. Pedersen, social-humanitær kontaktpers./ besøgsv.,  tlf. 98 52 21 46                                                                                  

Gunnar Greve, komitemedlem + Ældre Sagens kurser ( VUC)  tlf. 98 52 36 04                                  

Helen Hosbond, komitemedlem + søndagscafe`,  tlf. 98 52 42 68 

Gunnar L. Hansen, 1.suppleant + redaktør af lokalblad tlf. 98 52 27 29     

Vagn Andreasen,  2. suppleant + bowling tlf. 22 52 14 41  

  

Venlig hilsen og på gensyn 

Lokalkomiteen 

 


