
 

 

 
 
 

 

Hobro 
32. årgang                            1. halvår 2019 
 
                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ældre Sagen Hobro var på 8-dages rundrejse i Portugal med 42 deltagere 

 
 

Turen foregik med bus fra Hobro til Aalborg og videre med fly til Lissabon. På rundrejsen besøg-
tes hele syv steder, der er udnævnt til verdenskulturarv af UNESCO, blandt andet Portos histori-
ske centrum. I Coimbra så man Universitets perle, et overdådigt udsmykket 1700-tals bibliotek. I 
Fatima besøgte selskabet helligdommen, hvor masser af pilgrimme strømmer til, og i Lissabon 
oplevedes Portugals imponerende fortid som førende søfartsnation. Endelig besøgtes det vest-
ligste punkt på det europæiske kontinent, Cabo da Roca. Den sidste aften i Lissabon var man på 
et fadohus med musik, dans og visesang. 
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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           
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
Bent Bertelsen, lokalbestyrelsen, IT og hjemmeside                                         tlf. 40 50 05 66 
Gunnar Greve, lokalbestyrelsen, motion (krolf,bowls)                        tlf. 23 66 77 58 
Suppleanter: 

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

 
                                                                   Medborger 

 

                     

                                             Medborgerhuset, Skibsgade 28, 9500 Hobro, tlf. 23 46 46 44 

 
 

Kontorets åbningstid: Mandag og torsdag kl.10-12 og første mandag i måneden kl. 16-18 

 

Mail: aeldresagen.hobro@outlook.dk          Hjemmeside:  www.ældresagen.dk/hobro 

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 7. januar.  
Kontaktperson Flemming Rahbek tlf. 52 58 39 59. 

 

Vedrørende arrangementer:         Tilmelding og betaling på hjemmesiden 
www.ældresagen.dk/hobro eller tilmelding til/på kontoret og betaling til Jutlander 
Bank konto 9337-0001367757.  
HUSK: Medlemsnr. og arrangement.  Tilmelding er bindende / maks. 2 personer. 
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LØBENDE AKTIVITETER 

Bowls 
Er en blanding mellem bowling og petanque. Det foregår på opstillede baner i Rosendalhallen. 
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 2. januar 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 torsdage 
fra kl. 10 -12  på Krolfbanen bag Hobro Vandrerhjem.  
Pris for sæsonen 200 kr. – ikke medlemmer 300 kr. Tilmelding på hjemmesiden eller til/på 
Ældre Sagens kontor fra 4/3. 
Opstart tirsdag 2. april. 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 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 efter jul den 8. januar 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. for 
medlemmer og 100 kr. for ikke medlemmer. Tilmelding til kontoret tlf. 23 46 46 44. 
NYT! Hvis du ikke ved om slægtsforskning er noget for dig eller du bare er nysgerrig, laver  
vi et introduktionsforløb over fire torsdage kl.13.00 -15.00. Den 17., 24. og 31. januar samt den 
7. februar. Pris og tilmelding som ovenfor. 
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 nytår onsdag 2. januar. 
Kontaktperson Jørgen Wacher tlf. 21 75 39 82. 
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Kære medlemmer 
Hermed fremsendes vores nye medlemsblad for 1. halvår 2019. Vi har endnu en gang 
forsøgt at lave et bredt og alsidigt program. 

Ældre Sagen Hobro udsendte i midten af november det første lokale ny-
hedsbrev pr. mail til mere end 300 husstande i Hobro. Nyhedsbrevet er ble-
vet godt modtaget og planlægges udsendt regelmæssigt. Vi håber, at der 
fremover vil være mange flere husstande, der modtager det lokale nyheds-
brev i deres indbakke. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på vores lokale 
hjemmeside:                 www.ældresagen.dk/hobro 
Det eneste du skal bruge er dit medlemsnr. i Ældre Sagen samt din mail    
adresse. Med nyhedsbrevet kan vi løbende holde medlemmerne orienteret  

om, hvad der sker i lokalafdelingen, og det giver en større fleksibilitet, hvis vi med kort varsel får 
tilbudt et spændende arrangement. 
En anden nyskabelse er, at du fra 1. januar 2019 kan melde dig til vore arrangementer og betale 
for disse på ovennævnte hjemmeside. Det vil fortsat være muligt at tilmelde sig til/på kontoret. 
Der bliver åbnet for tilmelding på hjemmesiden og på kontoret på samme tidspunkt. Ved tilmel-
ding skal du bruge dit medlemsnr., eller navn samt dit Dankort.   
Med hensyn til medlemsnr. kan du på din mobiltelefon downloade Ældre Sagens App og her re-
gistrere dit medlemskort, så har du altid dit medlemsnr. ved hånden. Hvis du er i tvivl om hvor-
dan du gør dette, vil de frivillige på kontoret være behjælpelig hermed. 
Ved at være medlem af Ældre Sagen støtter du et godt formål og er med til at påvirke den politi-
ske dagsorden på ældreområdet i vores kommune og på landsplan. 
Ældre Sagen Hobro har nu 119 frivillige, der hver uge er med til at skabe glæde og livsmod for 
mange andre. Jeg vil på bestyrelsens vegne bringe en stor tak for det arbejde de frivillige udfø-
rer.  
Sidste dag kontoret har åbent inden jul er den 17. december og vi åbner igen den 3. januar. 
Alle vore medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår. 
 

Ole Knudsen / formand   
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 EDB-undervisning 
 

EDB,   begyndere  - - - - - - - - - - - - - - - - -  mandag kl. 10 -12   opstart   14. jan.  (10 gange) 
Gemme digitale foto, så de kan findes igen   - -   mandag kl. 15 -17   opstart   14. jan.  (  5 gange) 
Windows 10 begynderhold  - - - - - - - - - -      tirsdag kl. 10 -12   opstart   15. jan.  (  5 gange) 
EDB,  fortsættere  - - - - - - - - - -- - - - - - -     onsdag kl. 14 -16   opstart   16. jan.  (10 gange) 
IPad,  begyndere og let øvede  - -  - - - - -    torsdag kl. 10 -12   opstart   28. feb. (  5 gange) 
Streaming og sociale medier   - - - - - NYT   torsdag kl. 10 -12   opstart   17. jan.  (  5 gange) 
Billedbehandling af digitale foto    - - - - - -    fredag  kl. 10 -12   opstart   18. jan.  (10 gange) 
 

Efter behov oprettes nye hold med nye tilbud – se hjemmesiden www.ældresagen.dk/hobro                    
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. – ikke medlemmer 100 kr. 
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 3/1 kl. 10.00 tlf. 23 46 46 44. 
 

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

 
 

 

SOCIAL HUMANITÆR 

 
 

Besøgsvenner og demensaflastning  
Henvendelse til Jytte Fleischmann  tlf. 25 78 58 20,  jytte.fleischmann@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,  Gå-med-ven og Pårørendeven 
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.  Pris 250 kr. pr. deltager. 
Kontaktperson Lillian Møller Pedersen tlf. 24 25 16 60/ 98 52 21 46. 
Tilmelding til/ på Ældre Sagens kontor fra 3/1 kl. 10.00 tlf. 23 46 46 44.  
 
 
 

 
 

 

  
 

Ole Knudsen 
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Tilskud fra Sparekassen Hobro Fonden 
Ældre Sagen i Hobro har ansøgt og fået bevilliget 52.802 kr. til nyt kontorinven-

tar. Vi glæder os til i det nye år at kunne åbne og modtage vores medlemmer i 

hyggelige og indbydende omgivelser. Stor tak til Sparekassen Hobro Fonden. 

 

    
 

Udvidet åbningstid på kontoret 
Vores kontorfrivillige er parate til at hjælpe dig/jer i vores åbningstid, som nu udvides med den 
første mandag i måneden kl. 16-18, hvor der også er mulighed for at tale med en frivillig fra vo-
res Sociale Humanitære tilbud. Kontorets normale åbningstid er mandag og torsdag kl.10-12.  
 
 
 
 
 

Kontorfrivillige  
på Ældre Sagens kontor i Medborgerhuset i Hobro. 
De er skiftevis på kontoret. 
 

Øverst fra venstre: Jette Jensen,  
Dorte Bang, Ellen Vinther og Ove Haarup. 
 
 

Nederst fra venstre: Lis Sørensen, 
Lis Thomsen og Sonja Sveistrup. 
 
 
 
 

 

Styrketræning og motion 
Ved fremvisning af dit medlemskort fra 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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Tilbud til pårørende – pårørendeven     NYT 

Ældre Sagen tilbyder i en afgrænset periode at støtte pårørende, der gennem længere tid har 
påtaget sig en pleje og omsorgsopgave for svage borgere. 
Som udgangspunkt er karakteren af den pårørendes pleje og omsorgsopgave hverken for lille 
eller for stor. 
Den frivillige pårørendeven kan tilbyde dig et øre, en skulder eller en hånd. 
Din pårørendeven kan fx give dig: 

- Et øre som lytter 
- En at dele bekymringer med 
- En at lave noget sammen med 
- Opmærksomhed på dine ønsker og behov 
- Viden om andre tilbud og aktiviteter i Ældre Sagen eller i Mariagerfjord Kommune, som 

kan være til gavn for dig 
 

Du kan også tale anonymt med en lokal pårørendeven på tlf. 30 98 95 00 hver onsdag kl. 17 –18 

Alle frivillige har tavshedspligt og er klædt godt på til opgaven. 
 

Kontakt kontoret eller Dorte Bang tlf. 60 31 64 07. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 reparationer. Tilbuddet gælder mindre opgaver til højst en time.                                           
Kontakt Ældre Sagens kontor tlf. 23 46 46 44 eller Søren Kristensen  
direkte tlf. 22 13 56 24. 
 
 
 

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. 

 

Frivillig i Ældre Sagen  -  -  - 
 

eller er du interesseret i at høre om  Ældre Sagens frivillige arbejde, så mød op i Medbor-
gerhuset                          torsdag 21. februar kl. 14 – 16 

 

Vi starter med korte indlæg ved 

 

 1.  Frivillige kontaktpersoner i Social Humanitær 
 2.  Frivillig kontaktperson ved gruppen ”motion”  
 3.  Frivillig kontaktperson ved gruppen ”EDB” 
 4.  Frivillig kontaktperson ved gruppen ”frivillig på Ældre Sagens kontor i Medborgerhuset” 
 

Efterfølgende vil man kunne få en kop kaffe og en uddybende snak om de forskellige mulig-
heder, der kunne have interesse. 

 
 

Søren Kristensen 
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Besøg på Hobro Varmeværk 
Torsdag 17. januar kl. 19.00 eller torsdag 31. januar kl. 19.00  -  Lupinvej 21, Hobro 

 

Vi mødes på Lupinvej 21 kl. 19.00. Man vil der-      
efter komme på en guidet tur rundt på Varme-      
værket, hvor der vil blive fortalt om, hvordan den 
nye teknologi giver varme til hobrogenserne, og  
hvornår det forventes rundt i byen. 
 
Efter rundvisning mødes vi i kantinen, hvor der  
vil blive serveret kaffe, og her kan man stille  
spørgsmål. 
 
 

Max. 30 personer pr. gang – kun for medlemmer. Tovholder er Erling Lynge Møller.  
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 3/1 kl. 10.00 og senest 10/1. 

 
 

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

 
 
 

 
 
 

VINTERFEST 2019 
I Hobro Idrætscenters Multisal fredag 25. januar kl. 18.00 

 

 

Vi byder ind med vores traditionelle vinterfest   
med spisning og dans. 

 
 

Idrætscentrets køkken sørger for en lækker  
buffet, kaffe og kage. 
 
 

Efter kaffen spilles op til dans af country 

bandet  ”Chick ’n’ Roosters” med  

det fra TV2’s talentkonkurrence kendte par  
Bibbi og Snif (far og datter) som nåede semi- 
finalen, og som har optrådt i både Norge, Sverige, Tyskland, TV2 Charlie, DK 4, P4, P5 + lokal-
radioer og amerikanske radiostationer. 
 

Pris for mad, musik og underholdning ekskl. drikkevarer kun 325 kr. Tovholder er Gunnar Greve. 
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 10/1 kl.10.00 og senest 17/1. 
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Djursland - Herregårdenes land 

Torsdag 23. maj kl. 12.15 fra Busterminalen i Hobro 

 

På en smuk rundtur besøger vi tre af områdets godser. Vores guide Egon Kristensen dykker ned 
i historien og fortæller om de personer, der stod bag.  
 

Vi står på gårdspladsen og ser op på Skaføgårds dystre hovedbygning. Det var her konseils-
præsident Estrup boede.  
 

Vi fortsætter til Kalø Gods og tager et kik ind i den gamle restaure- 
rede 1700 tals lade og går en lille tur forbi hovedbygningen og ned 
til det fantastiske jagtslot, som von Jenisch lod bygge i 1898.   

Vi nyder en øl eller vand inden vi fortsætter til Meilgaard Gods på  
Djurslands nordkyst.  
 

Mens forhenværende skytte Poul Kjeldgård fortæller om livet som  
skytte på slottet, nyder vi kaffe, boller og lagkage.  
Inden hjemturen er der mulighed for at strække benene i parken og 
langs voldgravene. 
 

Forventet hjemkomst kl. 17.15. Tovholder Dorte Bang.   

Max 50 deltagere.  Pris: Medlemmer 275 kr. - ikke medlemmer 350 kr.  
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens Kontor fra 6/5 kl.10.00 og senest 13/5. 

 

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

 

Grill-aften i Skibsgade 28  

 

Torsdag den 27. juni kl. 18.00 i Medborgerhuset 

 

Vi mødes i Medborgerhuset baggård, hvor  
der er èn, der vil grille noget lækkert kød og 
pølser. Dertil vil der blive serveret salat, flø- 
dekartofler og kartoffelsalat.  
Der kan købes drikkevarer af forskellig  
slags til rimelige priser. 
 

Lad os mødes til en hyggelig aften, hvor 
man kan snakke med dem man ikke så- 
dan ser til daglig. 
 

 Pris for mad ekskl. drikkevarer er kun  
165,00 kr. Tovholder er Erling Lynge. 
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 6/6  kl. 10.00  og senest  20/6.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Medborgerhuset, Skibsgade 28, Hobro 
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Danmark spiser sammen        -    Ingen skal spise alene     - 

Onsdag 24. april kl. 12–16 i Hobro Medborgerhus 

 

Nu har du chancen for at få et godt måltid mad i godt  
selskab. Menuen vil bestå af god gammeldags dansk  
mad og dessert med kaffe. Vi arrangerer underholdning  
med fællessang og banko. Tovholder er Karl Jørgen  
Ingversen. Pris 75 kr. inkl. en øl/vand.  
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 28/3 kl. 10.00 og senest 15/4. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Fyn er fin 
2 dages bustur til Fyn – Bisonfarm – TV2 – Egeskov Slot 
Torsdag 9. maj 2019 kl. 7.30 Busterminalen Hobro 
Afgang med Terndrup Turistbusser fra Hobro. Ophold ved Ejer  
Bavnehøj med kaffe og rundstykker. På Ditlevdal Bisonfarm ved 
Morud får vi mulighed for at komme helt tæt på de store okser.  
Frokost med en øl eller vand på Vissenbjerg Storkro.  Efter fro- 
kost går turen til Odense, hvor der er guidet rundvisning på TV2  
landsdækkende tv-kanal. Kl. 16.45 ankomst og indkvartering til- 
bage på Vissenbjerg Storkro, hvor vi spiser aftensmad kl. 18.30.  
Aftenen er til fri disposition. 
Fredag 10. maj 2019 
Morgenmad kl. 7.00 – 8.00. Vi har pakket bagagen og stiger på  
bussen klar til afgang kl. 8.15. Formiddagen byder på en tur  
rundt i Odense, som rummer mange seværdigheder.   
Kl. 11.45 til 13.00 er der frokost med fri øl og vand på restaurant  
Den grimme Ælling.  
Kl. 13.40 – 16.00 besøg på Egeskov Slot, hvor tur deltagerne selv bestemmer farten. Men man 
skal skynde sig, hvis man skal se selve slottet, dukkehuset Titanias Palads, veteranbiler, Falck 
biler, Puch knallerter og meget mere. På vejen hjem til Hobro spiser vi middag et sted i Jylland.  
Forventet ankomst til Hobro ca. kl. 20.30 
Pris pr. person i delt dobbeltværelse 1.725 kr. (tillæg på kr. 200,- for enkelt værelse). Tern-
drup Taxa- og Turistbusser er rejsearrangør og fremsender regning for turen. Husk at meddele 
e-mailadresse ved tilmelding. Turen med overnatning, adgang til nævnte seværdigheder og mål-
tider er inkluderet i prisen. Mad og drikkevarer ud over det nævnte er ikke inkluderet i prisen. 
Turhjælper fra Ældre Sagen Hobro er Karl Jørgen Ingversen. 
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 1/4   kl. 10.00 og senest 8/4. 
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2-dages tur til København 12. - 13. juni 2019 
På Dyrehavsbakken ser vi Cirkusrevyen, og vi skal på Tycho Brahe Planetarium  
 

Vi starter onsdag 12. juni kl. 7.00 fra busterminalen i Hobro 

 

Efter morgenkomplet i Hedensted kommer vi til hovedstaden, hvor 
vi på egen hånd indtager  Strøget og selv finder et godt frokost- 
sted. Efter et par timer kører vi til det centralt beliggende Absalon                                     
Hotel. Her får vi et lille ophold, inden vi kører nordpå til Dyrehavs- 
bakken, hvor der er tid til at opleve stemningen, inden der kl.18.00                     Absalon                             
er buffet på en restaurant på Bakken. Kl. 20.00 ser vi Cirkusre- 
vyen fra de bedste siddepladser.  

 

 

Torsdag 13. juni 

Efter morgenbuffeten går turen til Tycho Brahe Planetarium. Et  
besøg på Tycho Brahe Planetarium er lærerig og god underhold- 
ning. Fordyb dig i stjernehimlen, se en IMAX- og 3D-film og gå på  
guidet opdagelse i udstillingen. Herefter frokost før vi kører hjemad. 
På hjemvejen får vi i Hedensted en varm ret.  
Forventet ankomst til Hobro midt på aftenen.   
 

REJSEDATA-Københavnerturen 
Absalon Hotel, Helgolandsgade 15, Vesterbro, København er et moderne hotel tæt ved Tivoli 
og Strøget. Kørsel i 4-stjernet bus. Pris 2.545 kr. v. min. 42 pers. / 2.675 kr. v. min. 36 pers. 
inkl. bus, hotelophold, morgenkomplet begge dage, buffet på Bakken, cirkusrevyen billet ka-
tegori A, entré og rundvisning i Planetariet, frokostbuffet før hjemtur og en varm ret i Heden-
sted under hjemrejse og bidrag til rejsegarantifonden.  Nilles Rejser er rejsearrangør og frem-
sender regning for turen. Husk at meddele e-mailadresse ved tilmelding. Turhjælper fra Ældre 
Sagen Hobro er Gunnar L. Hansen. Turen er ikke ideel for meget gangbesværede. Ikke inklu-
deret: Frokost første dag, personlige udgifter og drikkevarer. Tillæg for enkeltværelse 375 kr.  
Forbehold for programændringer. 
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 21/1 kl. 10.00 og senest 28/1.  
 
 

 

 
 

 

 

Tycho Brahe Planetarium 

Velkommen til store oplevelser 
 

 
 

Ditlevsdal Bison Farm 

 
 

Egeskov Slot 



 

 

 

Side 7 

Besøg på Hobro Alderdomshjem 
Torsdag den 14. februar kl. 10.30 – Fayesgade 14, Hobro 
 

Det er lykkedes Ældre Sagen i Hobro 
at arrangere et virksomhedsbesøg på 
Hobro Alderdomshjem. 
 
 

Vi mødes ved hovedindgangen, hvor  
vi bliver modtaget af lederen Kirsten  
Severinsen, der vil give en oriente- 
ring, og efterfølgende vise os rundt  
på Hobro Alderdomshjem. 
 

Tovholder er Ole Knudsen. 
 

Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 31/3   kl. 10.00 og senest 11/2. 
 
 

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

 

Søndagscafé med film 
Søndag 3. marts kl. 13.00 vises den danske komedie Happy Ending 

 

i Filmteatret i Hobro og efterfølgende er der hyggeligt kaffe- 
bord på Biblioteket. 
 

Filmen følger Helle  (Birthe Neumann), der nøje har planlagt 
hvordan livet skal nydes, når hendes mand Peter (Kurt Ravn) 
går på pension. Alt tager dog en drejning, når han kommer 
hjem fra sin sidste arbejdsdag og fortæller, at han skal være  
vinimportør og pendle mellem Danmark og Frankrig. 
 

Parret går fra hinanden og hver især begiver sig ud på en  
opdagelsesrejse med muligheder, problemer og drømme. 
 

Filmen er instrueret af Hella Joof og får premiere i december. 
 

Der er adgang for kørestole i biograf og på bibliotek. 
Tovholder Dorte Bang. 
Pris for film og kaffebord: Medlemmer 75 kr. -  ikke medlem- 
mer 100 kr.  
 

Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 21/2   kl.10.00 og senest 28/2. 
 
 

       
                          

 
 
 

 

 

 

 

   Hobro Alderdomshjem med havneudbygningen foran 

 

Side 10 

Himmerlands Teater  ”De syv slags dråber” 

Torsdag 11. april kl. 19.30 
 

MUNTERT LIVSTEATER OM BJESK OG KVINDEKLØGT 
Tag med på en rejse ind i urternes og mystikkens verden med en 
kvinde, der ved noget om naturens forunderlige kræfter.  
Rejsen krydres af de skæbner og skæve eksistenser, der krydser  
deres vej. 
De 7 slags dråber: 

God mod snæversyn, hoste, bleghed og underlige aftenlufte. 
 

Medvirkende: Hanne Laursen, musiker Jacob Rose. 
Dramatiker: Simone Isabel Nørgaard. Instruktion: Susanne Sangill. Scenografi: Johanne Eggert. 
Pris inkl. en øl, vin eller en vand i pausen 190 kr.  –  ikke-medlemmer 250 kr.  
Tovholder fra Ældre Sagen Lis Sørensen. 
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 7/3  kl. 10.00 og senest 14/3. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Besøg Hobro Golfklub og prøv at spille golf 

Torsdag 25. april kl. 14.00 på Torndalsvej 3, Hobro 

Hobro Golfklub tilbyder at gentage tidligere 

års succes med et golfarrangement for  

Ældre Sagen, hvor deltagerne introduceres  

for slagtræning ved klubbens Pro, og der  

afholdes en lille putte konkurrence med præmie til dagens bedste. 

Golfklubben vil efterfølgende være vært ved en øl/vand samt en lækker sandwich.             Sidste år var 

der 6 deltagere, der alle blev så glade for spillet, at de meldte sig ind i golfklubben. 

Max. 20 personer.   -  Tovholder fra Ældre Sagen er Ole Knudsen. 

Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 4/4 kl. 10.00 og senest 23/4. 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

Side 9 

Årsmøde 

 

Torsdag 14. marts kl. 19.00 i Medborgerhusets store sal 
 
 

Dagsorden ifl. vedtægte rne. 

 
 

                                     Forslag til dagsorden skal være for-                                                                
                                     manden i hænde senest 14 dage før  
                                     årsmødet. 
 
 
 

                                     Efter årsmødet er der et kort indlæg  
                                     ved formand for Udvalg for Sundhed  
                                      og Omsorg, Jan Andersen, Ø. Hurup.                               
 
 

                                     Når kaffen er vel overstået skal vi synge sammen under ledelse af                 
af                                  tidligere forstander for Onsild Efterskole Tove Kristensen.  

    

Ældre Sagen Hobro er vært ved kaffe/the + en rulle- og ostemad.    Øl og vand kan købes. 

 

Medlemskort skal forevises ved indgangen af hensyn til eventuel valghandling. 

 

 

 

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

 
 
 

Foredrag: Historier om Danmark med Nis Boesdal 
Torsdag 28. marts kl. 18.00 i Hobro Idrætscenters Multisal 
 
 

Vi starter med en lille anretning kl. 18.00 og herefter kom- 
mer Nis Boesdal på banen. 
 

Nis Boesdal er uddannet journalist og indledte sin karriere  
som DR-medarbejder i 1977. Fire år senere blev han tilknyt- 
tet tv-programmerne i Provinsafdelingen og har været vært 
i flere programmer bl.a. "Giro 413",  "Go Danmark", "Dan- 
marksmester" og i DR1-programmet "Formiddag med Nis  
Boesdal".  

 

For Nis Boesdal er de gode historier et fundament i vores  
kultur. 

 

I de senere år er Nis Boesdal ofte blevet benyttet som kon- 
ferencier ved særlige lejligheder. 
 

Pris for foredrag, anretning ekskl. drikkevarer 225 kr.   Tovholder er Gunnar Greve.  
 

Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 4/2  kl. 10.00 og senest 21/2.  
   

      
 

 

 

 
Side 8 

Info-møde om rejsen til De Baltiske Lande i 9 dage – 2019  
 

Torsdag 28. februar kl. 14.00 i Medborgerhuset st. sal 
 

Information ved Nilles Rejser A/S. Kaffe og brød ved mødet - pris 25 kr. - betales ved mødet 
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 11/2 kl. 10.00 og senest 21/2. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

9 dages tur til De Baltiske Lande i 2019 

Fra søndag 1. sep. – 9. sep.  Afgang fra Busterminalen i Hobro kl. 7.00 

 

Vi kører fra Hobro kl. 7.00 til Hedensted, hvor vi får vores morgenkom- 
plet. Herefter går turen via Fyn til Sjælland og til Karlshamn i Sverige.  
Vi spiser en sandwich undervejs. Fra Karlshamn sejler vi til Klaipeda i  
Litauen. Vi får aftenbuffet og morgenbuffet ombord. Efter en god nats  
søvn forsætter vi til den Litauiske gamle hovedstad Trakai, der ligger  
på en ø i søen Galve. Efter diverse oplevelser her kører vi videre til Li- 
tauens nuværende hovedstad Vilnius, hvor vi overnatter 2 nætter med  
en 3 -retters menu om aftenen og god morgenbuffet inden vi tager på  
byrundtur, og får middag på 19. sal i fjernsynstårnet. 
 

Næste dag forlader vi Vilnius og kører nordpå til Riga i Letland, hvor vi bor på Avalon Hotel. Vi 
kommer til at se de berømte byhuse "De Tre Brødre", Skt. Jakobskirken og parlamentet. Vi 
går gennem den "Den Svenske Port" til krudttårnet samt den smukke park. Inden vi forlader 
Riga, kører vi en rundtur forbi Esplanadeparken samt den moderne hovedbanegård. Så fort-
sætter vi til Estlands hovedstad Tallinn, hvor vi bor på Tallink City Hotel. Vi ser den største 
og smukkeste park, og vi ser Kadriorg-paladset og præsidentpaladset, og undervejs kommer 
vi forbi den imponerende middelalderbymur med porte og tårne samt kanontårn og stedet hvor 
Dannebrog faldt ned fra himlen. Der bliver en byrundtur, og vi ser Rocca al Mare frilandsmu-
seum og med lidt tid på egen hånd, derefter kører vi til Pirita og ser den olympiske landsby. 
Sidst på eftermiddagen sejler vi fra Tallinn til Stockholm. Ombord vil der blive serveret aften- 
og morgenbuffet. Om morgenen kan man opleve den smukke indsejling til Stockholm. Herfra 
kører vi forbi den store sø Vättern til Gøteborg, hvorfra vi skal sejle til Frederikshavn. Vi får 
aftensmad ombord. 
Pris 7.195 kr. pr. deltager ved min. 42 personer / 7.695 kr. v. min. 36 pers. Tillæg Enkelt-
værelse/kahyt 2.100 kr. Nilles Rejser er rejsearrangør og fremsender regning for turen. Husk 
at meddele e-mail adresse ved tilmelding. Turhjælper fra Ældre Sagen Hobro er Erling Lynge. 
Prisen inkluderer:  Dansk rejseleder, bus, 8 overnatninger, 8 morgenmad, 9 aftensmad,  
1 morgenkomplet (udrejse),1 sandwich (udrejse), udflugter ekskl. entreer. Valuta er Euro. 
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 11/2 kl. 10.00 og senest 7/3. 

 

 

 

 

 
  Tove Kristensen 

 
Jan Andersen, Ø. Hurup 

 



 

 
 

 
 

Side 9 

Årsmøde 

 

Torsdag 14. marts kl. 19.00 i Medborgerhusets store sal 
 
 

Dagsorden ifl. vedtægte rne. 

 
 

                                     Forslag til dagsorden skal være for-                                                                
                                     manden i hænde senest 14 dage før  
                                     årsmødet. 
 
 
 

                                     Efter årsmødet er der et kort indlæg  
                                     ved formand for Udvalg for Sundhed  
                                      og Omsorg, Jan Andersen, Ø. Hurup.                               
 
 

                                     Når kaffen er vel overstået skal vi synge sammen under ledelse af                 
af                                  tidligere forstander for Onsild Efterskole Tove Kristensen.  

    

Ældre Sagen Hobro er vært ved kaffe/the + en rulle- og ostemad.    Øl og vand kan købes. 

 

Medlemskort skal forevises ved indgangen af hensyn til eventuel valghandling. 

 

 

 

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

 
 
 

Foredrag: Historier om Danmark med Nis Boesdal 
Torsdag 28. marts kl. 18.00 i Hobro Idrætscenters Multisal 
 
 

Vi starter med en lille anretning kl. 18.00 og herefter kom- 
mer Nis Boesdal på banen. 
 

Nis Boesdal er uddannet journalist og indledte sin karriere  
som DR-medarbejder i 1977. Fire år senere blev han tilknyt- 
tet tv-programmerne i Provinsafdelingen og har været vært 
i flere programmer bl.a. "Giro 413",  "Go Danmark", "Dan- 
marksmester" og i DR1-programmet "Formiddag med Nis  
Boesdal".  

 

For Nis Boesdal er de gode historier et fundament i vores  
kultur. 

 

I de senere år er Nis Boesdal ofte blevet benyttet som kon- 
ferencier ved særlige lejligheder. 
 

Pris for foredrag, anretning ekskl. drikkevarer 225 kr.   Tovholder er Gunnar Greve.  
 

Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 4/2  kl. 10.00 og senest 21/2.  
   

      
 

 

 

 
Side 8 

Info-møde om rejsen til De Baltiske Lande i 9 dage – 2019  
 

Torsdag 28. februar kl. 14.00 i Medborgerhuset st. sal 
 

Information ved Nilles Rejser A/S. Kaffe og brød ved mødet - pris 25 kr. - betales ved mødet 
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 11/2 kl. 10.00 og senest 21/2. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

9 dages tur til De Baltiske Lande i 2019 

Fra søndag 1. sep. – 9. sep.  Afgang fra Busterminalen i Hobro kl. 7.00 

 

Vi kører fra Hobro kl. 7.00 til Hedensted, hvor vi får vores morgenkom- 
plet. Herefter går turen via Fyn til Sjælland og til Karlshamn i Sverige.  
Vi spiser en sandwich undervejs. Fra Karlshamn sejler vi til Klaipeda i  
Litauen. Vi får aftenbuffet og morgenbuffet ombord. Efter en god nats  
søvn forsætter vi til den Litauiske gamle hovedstad Trakai, der ligger  
på en ø i søen Galve. Efter diverse oplevelser her kører vi videre til Li- 
tauens nuværende hovedstad Vilnius, hvor vi overnatter 2 nætter med  
en 3 -retters menu om aftenen og god morgenbuffet inden vi tager på  
byrundtur, og får middag på 19. sal i fjernsynstårnet. 
 

Næste dag forlader vi Vilnius og kører nordpå til Riga i Letland, hvor vi bor på Avalon Hotel. Vi 
kommer til at se de berømte byhuse "De Tre Brødre", Skt. Jakobskirken og parlamentet. Vi 
går gennem den "Den Svenske Port" til krudttårnet samt den smukke park. Inden vi forlader 
Riga, kører vi en rundtur forbi Esplanadeparken samt den moderne hovedbanegård. Så fort-
sætter vi til Estlands hovedstad Tallinn, hvor vi bor på Tallink City Hotel. Vi ser den største 
og smukkeste park, og vi ser Kadriorg-paladset og præsidentpaladset, og undervejs kommer 
vi forbi den imponerende middelalderbymur med porte og tårne samt kanontårn og stedet hvor 
Dannebrog faldt ned fra himlen. Der bliver en byrundtur, og vi ser Rocca al Mare frilandsmu-
seum og med lidt tid på egen hånd, derefter kører vi til Pirita og ser den olympiske landsby. 
Sidst på eftermiddagen sejler vi fra Tallinn til Stockholm. Ombord vil der blive serveret aften- 
og morgenbuffet. Om morgenen kan man opleve den smukke indsejling til Stockholm. Herfra 
kører vi forbi den store sø Vättern til Gøteborg, hvorfra vi skal sejle til Frederikshavn. Vi får 
aftensmad ombord. 
Pris 7.195 kr. pr. deltager ved min. 42 personer / 7.695 kr. v. min. 36 pers. Tillæg Enkelt-
værelse/kahyt 2.100 kr. Nilles Rejser er rejsearrangør og fremsender regning for turen. Husk 
at meddele e-mail adresse ved tilmelding. Turhjælper fra Ældre Sagen Hobro er Erling Lynge. 
Prisen inkluderer:  Dansk rejseleder, bus, 8 overnatninger, 8 morgenmad, 9 aftensmad,  
1 morgenkomplet (udrejse),1 sandwich (udrejse), udflugter ekskl. entreer. Valuta er Euro. 
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 11/2 kl. 10.00 og senest 7/3. 

 

 

 

 

 
  Tove Kristensen 

 
Jan Andersen, Ø. Hurup 

 



 

 

 

Side 7 

Besøg på Hobro Alderdomshjem 
Torsdag den 14. februar kl. 10.30 – Fayesgade 14, Hobro 
 

Det er lykkedes Ældre Sagen i Hobro 
at arrangere et virksomhedsbesøg på 
Hobro Alderdomshjem. 
 
 

Vi mødes ved hovedindgangen, hvor  
vi bliver modtaget af lederen Kirsten  
Severinsen, der vil give en oriente- 
ring, og efterfølgende vise os rundt  
på Hobro Alderdomshjem. 
 

Tovholder er Ole Knudsen. 
 

Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 31/3   kl. 10.00 og senest 11/2. 
 
 

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

 

Søndagscafé med film 
Søndag 3. marts kl. 13.00 vises den danske komedie Happy Ending 

 

i Filmteatret i Hobro og efterfølgende er der hyggeligt kaffe- 
bord på Biblioteket. 
 

Filmen følger Helle  (Birthe Neumann), der nøje har planlagt 
hvordan livet skal nydes, når hendes mand Peter (Kurt Ravn) 
går på pension. Alt tager dog en drejning, når han kommer 
hjem fra sin sidste arbejdsdag og fortæller, at han skal være  
vinimportør og pendle mellem Danmark og Frankrig. 
 

Parret går fra hinanden og hver især begiver sig ud på en  
opdagelsesrejse med muligheder, problemer og drømme. 
 

Filmen er instrueret af Hella Joof og får premiere i december. 
 

Der er adgang for kørestole i biograf og på bibliotek. 
Tovholder Dorte Bang. 
Pris for film og kaffebord: Medlemmer 75 kr. -  ikke medlem- 
mer 100 kr.  
 

Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 21/2   kl.10.00 og senest 28/2. 
 
 

       
                          

 
 
 

 

 

 

 

   Hobro Alderdomshjem med havneudbygningen foran 

 

Side 10 

Himmerlands Teater  ”De syv slags dråber” 

Torsdag 11. april kl. 19.30 
 

MUNTERT LIVSTEATER OM BJESK OG KVINDEKLØGT 
Tag med på en rejse ind i urternes og mystikkens verden med en 
kvinde, der ved noget om naturens forunderlige kræfter.  
Rejsen krydres af de skæbner og skæve eksistenser, der krydser  
deres vej. 
De 7 slags dråber: 

God mod snæversyn, hoste, bleghed og underlige aftenlufte. 
 

Medvirkende: Hanne Laursen, musiker Jacob Rose. 
Dramatiker: Simone Isabel Nørgaard. Instruktion: Susanne Sangill. Scenografi: Johanne Eggert. 
Pris inkl. en øl, vin eller en vand i pausen 190 kr.  –  ikke-medlemmer 250 kr.  
Tovholder fra Ældre Sagen Lis Sørensen. 
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 7/3  kl. 10.00 og senest 14/3. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Besøg Hobro Golfklub og prøv at spille golf 

Torsdag 25. april kl. 14.00 på Torndalsvej 3, Hobro 

Hobro Golfklub tilbyder at gentage tidligere 

års succes med et golfarrangement for  

Ældre Sagen, hvor deltagerne introduceres  

for slagtræning ved klubbens Pro, og der  

afholdes en lille putte konkurrence med præmie til dagens bedste. 

Golfklubben vil efterfølgende være vært ved en øl/vand samt en lækker sandwich.             Sidste år var 

der 6 deltagere, der alle blev så glade for spillet, at de meldte sig ind i golfklubben. 

Max. 20 personer.   -  Tovholder fra Ældre Sagen er Ole Knudsen. 

Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 4/4 kl. 10.00 og senest 23/4. 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

                                                                             Side 11 
Danmark spiser sammen        -    Ingen skal spise alene     - 

Onsdag 24. april kl. 12–16 i Hobro Medborgerhus 

 

Nu har du chancen for at få et godt måltid mad i godt  
selskab. Menuen vil bestå af god gammeldags dansk  
mad og dessert med kaffe. Vi arrangerer underholdning  
med fællessang og banko. Tovholder er Karl Jørgen  
Ingversen. Pris 75 kr. inkl. en øl/vand.  
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 28/3 kl. 10.00 og senest 15/4. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Fyn er fin 
2 dages bustur til Fyn – Bisonfarm – TV2 – Egeskov Slot 
Torsdag 9. maj 2019 kl. 7.30 Busterminalen Hobro 
Afgang med Terndrup Turistbusser fra Hobro. Ophold ved Ejer  
Bavnehøj med kaffe og rundstykker. På Ditlevdal Bisonfarm ved 
Morud får vi mulighed for at komme helt tæt på de store okser.  
Frokost med en øl eller vand på Vissenbjerg Storkro.  Efter fro- 
kost går turen til Odense, hvor der er guidet rundvisning på TV2  
landsdækkende tv-kanal. Kl. 16.45 ankomst og indkvartering til- 
bage på Vissenbjerg Storkro, hvor vi spiser aftensmad kl. 18.30.  
Aftenen er til fri disposition. 
Fredag 10. maj 2019 
Morgenmad kl. 7.00 – 8.00. Vi har pakket bagagen og stiger på  
bussen klar til afgang kl. 8.15. Formiddagen byder på en tur  
rundt i Odense, som rummer mange seværdigheder.   
Kl. 11.45 til 13.00 er der frokost med fri øl og vand på restaurant  
Den grimme Ælling.  
Kl. 13.40 – 16.00 besøg på Egeskov Slot, hvor tur deltagerne selv bestemmer farten. Men man 
skal skynde sig, hvis man skal se selve slottet, dukkehuset Titanias Palads, veteranbiler, Falck 
biler, Puch knallerter og meget mere. På vejen hjem til Hobro spiser vi middag et sted i Jylland.  
Forventet ankomst til Hobro ca. kl. 20.30 
Pris pr. person i delt dobbeltværelse 1.725 kr. (tillæg på kr. 200,- for enkelt værelse). Tern-
drup Taxa- og Turistbusser er rejsearrangør og fremsender regning for turen. Husk at meddele 
e-mailadresse ved tilmelding. Turen med overnatning, adgang til nævnte seværdigheder og mål-
tider er inkluderet i prisen. Mad og drikkevarer ud over det nævnte er ikke inkluderet i prisen. 
Turhjælper fra Ældre Sagen Hobro er Karl Jørgen Ingversen. 
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 1/4   kl. 10.00 og senest 8/4. 
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2-dages tur til København 12. - 13. juni 2019 
På Dyrehavsbakken ser vi Cirkusrevyen, og vi skal på Tycho Brahe Planetarium  
 

Vi starter onsdag 12. juni kl. 7.00 fra busterminalen i Hobro 

 

Efter morgenkomplet i Hedensted kommer vi til hovedstaden, hvor 
vi på egen hånd indtager  Strøget og selv finder et godt frokost- 
sted. Efter et par timer kører vi til det centralt beliggende Absalon                                     
Hotel. Her får vi et lille ophold, inden vi kører nordpå til Dyrehavs- 
bakken, hvor der er tid til at opleve stemningen, inden der kl.18.00                     Absalon                             
er buffet på en restaurant på Bakken. Kl. 20.00 ser vi Cirkusre- 
vyen fra de bedste siddepladser.  

 

 

Torsdag 13. juni 

Efter morgenbuffeten går turen til Tycho Brahe Planetarium. Et  
besøg på Tycho Brahe Planetarium er lærerig og god underhold- 
ning. Fordyb dig i stjernehimlen, se en IMAX- og 3D-film og gå på  
guidet opdagelse i udstillingen. Herefter frokost før vi kører hjemad. 
På hjemvejen får vi i Hedensted en varm ret.  
Forventet ankomst til Hobro midt på aftenen.   
 

REJSEDATA-Københavnerturen 
Absalon Hotel, Helgolandsgade 15, Vesterbro, København er et moderne hotel tæt ved Tivoli 
og Strøget. Kørsel i 4-stjernet bus. Pris 2.545 kr. v. min. 42 pers. / 2.675 kr. v. min. 36 pers. 
inkl. bus, hotelophold, morgenkomplet begge dage, buffet på Bakken, cirkusrevyen billet ka-
tegori A, entré og rundvisning i Planetariet, frokostbuffet før hjemtur og en varm ret i Heden-
sted under hjemrejse og bidrag til rejsegarantifonden.  Nilles Rejser er rejsearrangør og frem-
sender regning for turen. Husk at meddele e-mailadresse ved tilmelding. Turhjælper fra Ældre 
Sagen Hobro er Gunnar L. Hansen. Turen er ikke ideel for meget gangbesværede. Ikke inklu-
deret: Frokost første dag, personlige udgifter og drikkevarer. Tillæg for enkeltværelse 375 kr.  
Forbehold for programændringer. 
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 21/1 kl. 10.00 og senest 28/1.  
 
 

 

 
 

 

 

Tycho Brahe Planetarium 

Velkommen til store oplevelser 
 

 
 

Ditlevsdal Bison Farm 

 
 

Egeskov Slot 
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Besøg på Hobro Varmeværk 
Torsdag 17. januar kl. 19.00 eller torsdag 31. januar kl. 19.00  -  Lupinvej 21, Hobro 

 

Vi mødes på Lupinvej 21 kl. 19.00. Man vil der-      
efter komme på en guidet tur rundt på Varme-      
værket, hvor der vil blive fortalt om, hvordan den 
nye teknologi giver varme til hobrogenserne, og  
hvornår det forventes rundt i byen. 
 
Efter rundvisning mødes vi i kantinen, hvor der  
vil blive serveret kaffe, og her kan man stille  
spørgsmål. 
 
 

Max. 30 personer pr. gang – kun for medlemmer. Tovholder er Erling Lynge Møller.  
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 3/1 kl. 10.00 og senest 10/1. 
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VINTERFEST 2019 
I Hobro Idrætscenters Multisal fredag 25. januar kl. 18.00 

 

 

Vi byder ind med vores traditionelle vinterfest   
med spisning og dans. 

 
 

Idrætscentrets køkken sørger for en lækker  
buffet, kaffe og kage. 
 
 

Efter kaffen spilles op til dans af country 

bandet  ”Chick ’n’ Roosters” med  

det fra TV2’s talentkonkurrence kendte par  
Bibbi og Snif (far og datter) som nåede semi- 
finalen, og som har optrådt i både Norge, Sverige, Tyskland, TV2 Charlie, DK 4, P4, P5 + lokal-
radioer og amerikanske radiostationer. 
 

Pris for mad, musik og underholdning ekskl. drikkevarer kun 325 kr. Tovholder er Gunnar Greve. 
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 10/1 kl.10.00 og senest 17/1. 

                                                                               
 

 
 

 

 
 

 
 

Side 12 

Djursland - Herregårdenes land 

Torsdag 23. maj kl. 12.15 fra Busterminalen i Hobro 

 

På en smuk rundtur besøger vi tre af områdets godser. Vores guide Egon Kristensen dykker ned 
i historien og fortæller om de personer, der stod bag.  
 

Vi står på gårdspladsen og ser op på Skaføgårds dystre hovedbygning. Det var her konseils-
præsident Estrup boede.  
 

Vi fortsætter til Kalø Gods og tager et kik ind i den gamle restaure- 
rede 1700 tals lade og går en lille tur forbi hovedbygningen og ned 
til det fantastiske jagtslot, som von Jenisch lod bygge i 1898.   

Vi nyder en øl eller vand inden vi fortsætter til Meilgaard Gods på  
Djurslands nordkyst.  
 

Mens forhenværende skytte Poul Kjeldgård fortæller om livet som  
skytte på slottet, nyder vi kaffe, boller og lagkage.  
Inden hjemturen er der mulighed for at strække benene i parken og 
langs voldgravene. 
 

Forventet hjemkomst kl. 17.15. Tovholder Dorte Bang.   

Max 50 deltagere.  Pris: Medlemmer 275 kr. - ikke medlemmer 350 kr.  
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens Kontor fra 6/5 kl.10.00 og senest 13/5. 
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Grill-aften i Skibsgade 28  

 

Torsdag den 27. juni kl. 18.00 i Medborgerhuset 

 

Vi mødes i Medborgerhuset baggård, hvor  
der er èn, der vil grille noget lækkert kød og 
pølser. Dertil vil der blive serveret salat, flø- 
dekartofler og kartoffelsalat.  
Der kan købes drikkevarer af forskellig  
slags til rimelige priser. 
 

Lad os mødes til en hyggelig aften, hvor 
man kan snakke med dem man ikke så- 
dan ser til daglig. 
 

 Pris for mad ekskl. drikkevarer er kun  
165,00 kr. Tovholder er Erling Lynge. 
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 6/6  kl. 10.00  og senest  20/6.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Medborgerhuset, Skibsgade 28, Hobro 
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Tilskud fra Sparekassen Hobro Fonden 
Ældre Sagen i Hobro har ansøgt og fået bevilliget 52.802 kr. til nyt kontorinven-

tar. Vi glæder os til i det nye år at kunne åbne og modtage vores medlemmer i 

hyggelige og indbydende omgivelser. Stor tak til Sparekassen Hobro Fonden. 

 

    
 

Udvidet åbningstid på kontoret 
Vores kontorfrivillige er parate til at hjælpe dig/jer i vores åbningstid, som nu udvides med den 
første mandag i måneden kl. 16-18, hvor der også er mulighed for at tale med en frivillig fra vo-
res Sociale Humanitære tilbud. Kontorets normale åbningstid er mandag og torsdag kl.10-12.  
 
 
 
 
 

Kontorfrivillige  
på Ældre Sagens kontor i Medborgerhuset i Hobro. 
De er skiftevis på kontoret. 
 

Øverst fra venstre: Jette Jensen,  
Dorte Bang, Ellen Vinther og Ove Haarup. 
 
 

Nederst fra venstre: Lis Sørensen, 
Lis Thomsen og Sonja Sveistrup. 
 
 
 
 

 

Styrketræning og motion 
Ved fremvisning af dit medlemskort fra 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 4 

Tilbud til pårørende – pårørendeven     NYT 

Ældre Sagen tilbyder i en afgrænset periode at støtte pårørende, der gennem længere tid har 
påtaget sig en pleje og omsorgsopgave for svage borgere. 
Som udgangspunkt er karakteren af den pårørendes pleje og omsorgsopgave hverken for lille 
eller for stor. 
Den frivillige pårørendeven kan tilbyde dig et øre, en skulder eller en hånd. 
Din pårørendeven kan fx give dig: 

- Et øre som lytter 
- En at dele bekymringer med 
- En at lave noget sammen med 
- Opmærksomhed på dine ønsker og behov 
- Viden om andre tilbud og aktiviteter i Ældre Sagen eller i Mariagerfjord Kommune, som 

kan være til gavn for dig 
 

Du kan også tale anonymt med en lokal pårørendeven på tlf. 30 98 95 00 hver onsdag kl. 17 –18 

Alle frivillige har tavshedspligt og er klædt godt på til opgaven. 
 

Kontakt kontoret eller Dorte Bang tlf. 60 31 64 07. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 reparationer. Tilbuddet gælder mindre opgaver til højst en time.                                           
Kontakt Ældre Sagens kontor tlf. 23 46 46 44 eller Søren Kristensen  
direkte tlf. 22 13 56 24. 
 
 
 

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. 

 

Frivillig i Ældre Sagen  -  -  - 
 

eller er du interesseret i at høre om  Ældre Sagens frivillige arbejde, så mød op i Medbor-
gerhuset                          torsdag 21. februar kl. 14 – 16 

 

Vi starter med korte indlæg ved 

 

 1.  Frivillige kontaktpersoner i Social Humanitær 
 2.  Frivillig kontaktperson ved gruppen ”motion”  
 3.  Frivillig kontaktperson ved gruppen ”EDB” 
 4.  Frivillig kontaktperson ved gruppen ”frivillig på Ældre Sagens kontor i Medborgerhuset” 
 

Efterfølgende vil man kunne få en kop kaffe og en uddybende snak om de forskellige mulig-
heder, der kunne have interesse. 

 
 

Søren Kristensen 
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Kære medlemmer 
Hermed fremsendes vores nye medlemsblad for 1. halvår 2019. Vi har endnu en gang 
forsøgt at lave et bredt og alsidigt program. 

Ældre Sagen Hobro udsendte i midten af november det første lokale ny-
hedsbrev pr. mail til mere end 300 husstande i Hobro. Nyhedsbrevet er ble-
vet godt modtaget og planlægges udsendt regelmæssigt. Vi håber, at der 
fremover vil være mange flere husstande, der modtager det lokale nyheds-
brev i deres indbakke. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på vores lokale 
hjemmeside:                 www.ældresagen.dk/hobro 
Det eneste du skal bruge er dit medlemsnr. i Ældre Sagen samt din mail    
adresse. Med nyhedsbrevet kan vi løbende holde medlemmerne orienteret  

om, hvad der sker i lokalafdelingen, og det giver en større fleksibilitet, hvis vi med kort varsel får 
tilbudt et spændende arrangement. 
En anden nyskabelse er, at du fra 1. januar 2019 kan melde dig til vore arrangementer og betale 
for disse på ovennævnte hjemmeside. Det vil fortsat være muligt at tilmelde sig til/på kontoret. 
Der bliver åbnet for tilmelding på hjemmesiden og på kontoret på samme tidspunkt. Ved tilmel-
ding skal du bruge dit medlemsnr., eller navn samt dit Dankort.   
Med hensyn til medlemsnr. kan du på din mobiltelefon downloade Ældre Sagens App og her re-
gistrere dit medlemskort, så har du altid dit medlemsnr. ved hånden. Hvis du er i tvivl om hvor-
dan du gør dette, vil de frivillige på kontoret være behjælpelig hermed. 
Ved at være medlem af Ældre Sagen støtter du et godt formål og er med til at påvirke den politi-
ske dagsorden på ældreområdet i vores kommune og på landsplan. 
Ældre Sagen Hobro har nu 119 frivillige, der hver uge er med til at skabe glæde og livsmod for 
mange andre. Jeg vil på bestyrelsens vegne bringe en stor tak for det arbejde de frivillige udfø-
rer.  
Sidste dag kontoret har åbent inden jul er den 17. december og vi åbner igen den 3. januar. 
Alle vore medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår. 
 

Ole Knudsen / formand   

 

 

 

 
 
 

                                                                                      Side 14 

 EDB-undervisning 
 

EDB,   begyndere  - - - - - - - - - - - - - - - - -  mandag kl. 10 -12   opstart   14. jan.  (10 gange) 
Gemme digitale foto, så de kan findes igen   - -   mandag kl. 15 -17   opstart   14. jan.  (  5 gange) 
Windows 10 begynderhold  - - - - - - - - - -      tirsdag kl. 10 -12   opstart   15. jan.  (  5 gange) 
EDB,  fortsættere  - - - - - - - - - -- - - - - - -     onsdag kl. 14 -16   opstart   16. jan.  (10 gange) 
IPad,  begyndere og let øvede  - -  - - - - -    torsdag kl. 10 -12   opstart   28. feb. (  5 gange) 
Streaming og sociale medier   - - - - - NYT   torsdag kl. 10 -12   opstart   17. jan.  (  5 gange) 
Billedbehandling af digitale foto    - - - - - -    fredag  kl. 10 -12   opstart   18. jan.  (10 gange) 
 

Efter behov oprettes nye hold med nye tilbud – se hjemmesiden www.ældresagen.dk/hobro                    
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. – ikke medlemmer 100 kr. 
Tilmelding på hjemmesiden eller til/på Ældre Sagens kontor fra 3/1 kl. 10.00 tlf. 23 46 46 44. 
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SOCIAL HUMANITÆR 

 
 

Besøgsvenner og demensaflastning  
Henvendelse til Jytte Fleischmann  tlf. 25 78 58 20,  jytte.fleischmann@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,  Gå-med-ven og Pårørendeven 
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.  Pris 250 kr. pr. deltager. 
Kontaktperson Lillian Møller Pedersen tlf. 24 25 16 60/ 98 52 21 46. 
Tilmelding til/ på Ældre Sagens kontor fra 3/1 kl. 10.00 tlf. 23 46 46 44.  
 
 
 

 
 

 

  
 

Ole Knudsen 



 

Side 15  

LØBENDE AKTIVITETER 

Bowls 
Er en blanding mellem bowling og petanque. Det foregår på opstillede baner i Rosendalhallen. 
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 2. januar 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 torsdage 
fra kl. 10 -12  på Krolfbanen bag Hobro Vandrerhjem.  
Pris for sæsonen 200 kr. – ikke medlemmer 300 kr. Tilmelding på hjemmesiden eller til/på 
Ældre Sagens kontor fra 4/3. 
Opstart tirsdag 2. april. 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 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 efter jul den 8. januar 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. for 
medlemmer og 100 kr. for ikke medlemmer. Tilmelding til kontoret tlf. 23 46 46 44. 
NYT! Hvis du ikke ved om slægtsforskning er noget for dig eller du bare er nysgerrig, laver  
vi et introduktionsforløb over fire torsdage kl.13.00 -15.00. Den 17., 24. og 31. januar samt den 
7. februar. Pris og tilmelding som ovenfor. 
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 nytår onsdag 2. januar. 
Kontaktperson Jørgen Wacher tlf. 21 75 39 82. 
   

 
 
 

 



 

 

 
 
 

 

Hobro 
32. årgang                            1. halvår 2019 
 
                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ældre Sagen Hobro var på 8-dages rundrejse i Portugal med 42 deltagere 

 
 

Turen foregik med bus fra Hobro til Aalborg og videre med fly til Lissabon. På rundrejsen besøg-
tes hele syv steder, der er udnævnt til verdenskulturarv af UNESCO, blandt andet Portos histori-
ske centrum. I Coimbra så man Universitets perle, et overdådigt udsmykket 1700-tals bibliotek. I 
Fatima besøgte selskabet helligdommen, hvor masser af pilgrimme strømmer til, og i Lissabon 
oplevedes Portugals imponerende fortid som førende søfartsnation. Endelig besøgtes det vest-
ligste punkt på det europæiske kontinent, Cabo da Roca. Den sidste aften i Lissabon var man på 
et fadohus med musik, dans og visesang. 
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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           
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
Bent Bertelsen, lokalbestyrelsen, IT og hjemmeside                                         tlf. 40 50 05 66 
Gunnar Greve, lokalbestyrelsen, motion (krolf,bowls)                        tlf. 23 66 77 58 
Suppleanter: 

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

 
                                                                   Medborger 

 

                     

                                             Medborgerhuset, Skibsgade 28, 9500 Hobro, tlf. 23 46 46 44 

 
 

Kontorets åbningstid: Mandag og torsdag kl.10-12 og første mandag i måneden kl. 16-18 

 

Mail: aeldresagen.hobro@outlook.dk          Hjemmeside:  www.ældresagen.dk/hobro 

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 7. januar.  
Kontaktperson Flemming Rahbek tlf. 52 58 39 59. 

 

Vedrørende arrangementer:         Tilmelding og betaling på hjemmesiden 
www.ældresagen.dk/hobro eller tilmelding til/på kontoret og betaling til Jutlander 
Bank konto 9337-0001367757.  
HUSK: Medlemsnr. og arrangement.  Tilmelding er bindende / maks. 2 personer. 

 


