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Kære medlemmer 

Hermed fremsendes vores nye informationsblad med arrangementer for sidste halvår  

af 2010.Vi har igen bestræbt os på at få tilrettelagt et bredt og alsidigt program. 

På bagsiden af det er alle komitemedlemmernes telefonnumre, og du/I er meget velkomne til at 

ringe, hvis der er tvivlsspørgsmål. 

Næste lokale blad bliver fremsendt i december måned og gælder for første halvår af 2011. 

Du/I kan også finde os på Ældre Sagens hjemmeside: aeldresagen.dk.  

På hjemmesidens startside er der et danmarkskort, hvor du via et tryk på Nordjylland kan finde 

Mariagerfjord Kommune. 

Alle vore medlemmer ønskes en rigtig god sommer. 

Steen Pedersen / formand 

 

Studiegruppe i slægtsforskning 

Nyt hold starter tirsdag 5.oktober kl.15.30 -17.30 på Hobro Nordre Skole. 

Studiegruppen forsøger at finde slægten på internettet, og henvender sig til både nybegyndere og 

øvede.    

Max.12 deltagere. 

Deltagelse er gratis, dog kan udgifter til kopier blive aktuelt. 

Nærmere oplysninger og tilmelding til 

Harding Møller Pedersen tlf. 98 52 21 46  hlmp@mail.tele.dk 

eller Leif Kristensen         tlf. 98 52 1616   issaleif@kristensen.mail.dk 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rejsen til Englands hjerte 

Søndag 15. august kl. ca. 9.30 fra Hobro Rutebilstation 

Vi flyver fra Billund til London kl. 13.30. Vi kører i bus til et hotel lidt nord for Oxford, hvor 

vi skal bo i 4 nætter. 

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

Pris 6.798,-kr. pr. deltager. Enkeltværelse ekstra 998.- kr. 

Teknisk Rejsearrangør: Gislev Rejser. 

Hjemkomst til Billund søndag 22. august kl. 17.15. 

Rejsen er p.t. overtegnet, så der er venteliste. 

Spørgsmål vedr. rejsen, så kontakt Steen Pedersen på 98 52 20 26. 

  

Virksomhedsbesøg i Sparekassen Hobro 

Tirsdag 31. august kl. 19.30 

Sparekassen Hobro viser det færdige byggeri frem for Ældre Sagens medlemmer. 

Så mød op og se Sparekassens nye tilbygning/domicil på 3000 m² + renovering af den ”gamle” 

afdeling.Sparekassen er vært med kaffe/the og en bolle. 

Program for aftenen:  

Orientering fra sparekassen – rundvisning – kaffe/the – afslutning. 

Besøget varer max.  2 timer.  

Max. 60 deltagere. 

Vi mødes ved den nye hovedindgang. 

Tilmelding til Vagn Andreasen fra tirsdag 17. august kl. 9 på tlf. 22 52 14.. 41.            
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EFTERMIDDAGSTUR TIL HVOLRIS JERNALDERLANDSBY 

Torsdag 9. september kl. 13 fra Hobro Rutebilstation 

Jernalderlandsbyen er blot en del af det 18 hektar store bakkeland ved Skals Ådal. 

På Hvolris har der færdedes mennesker siden engang i Stenalderen for ca. 6000 år siden, og der har 

været foretaget arkæologiske udgravninger siden 1962. 

 Fortidsminderne er markeret på stedet, hvor de blev fundet. 

I skulpturlunden har kunstnere ladet sig inspirere af  

fortidens liv og ånd og i museumsudstillingen er  

fund fra både sten-, bronce-, jern- og middelalder. 

I butikken findes bl.a. keramik, tekstiler, uldvarer,  

smykker, mjød og honning. 

En del af turen egner sig ikke for gangbesværede. 

Kaffe med boller og lagkage indtages i cafeen. 

Pris: 190 kr. for bus, entre, rundvisning og kaffe/brød. Teknisk rejsearr.: Døstrup Turistfart. 

Beløbet indbetales efter tilmeldingen i Sparekassen Hobro på  

Ældre Sagens konto nr. 9336   0001367757. 

Tilmelding til Gunnar Greve fra tirsdag 24. august kl. 9 på tlf. 98 52 36 04. 

 

 

Bilistkursus – bliv en bedre bilist 

 

Informationsmøde torsdag 16. september kl. 10 – 12 (bibliotekets store 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 ufor-pligtende informationsmøde. Kørelærer Vagn Mortensen 

vil være til stede. Her vil der blive orienteret om kursets indhold, og såfremt der kan samles mindst 

20 deltagere, vil kurset blive iværksat. 

Da vi stadig afventer svar på 3 tilskudsansøgninger til kurset, er prisen endnu ikke endelig fastsat.  

Kurset udbydes for hele Mariagerfjord Kommune.  

Spørgsmål til kurset samt tilmelding til informationsmødet til Steen Pedersen fra tirsdag den 24. 

august kl. 9.00 på tlf. 98 52 20 26 eller på mail: anni1@post7.tele.dk 

mailto:hjc-hobro@mail.dk
http://viborg.dk/db/kultur.nsf/Billeder/C35C7C1F0FE5A50BC12573ED0034B0D1/$File/logo.jpg


 

Sejltur på Silkeborg Søerne  

Torsdag 23. september kl. 8.30 fra Hobro Rutebilstation 

Vi kører til Silkeborg, hvorfra vi kl. 10.00 sejler med rutebådene til byen Laven, sejlturen 

vil vare omkring 1½ time, hvor man kan nyde den smukke natur langs søbredden og bl.a. se 

op til Himmelbjerget. 

Når vi kommer til Laven kører vi til Sønder Ege Kro, hvor vi skal spise flæskesteg og have 

en dessert. 

Kl. ca. 13.30 kører vi videre mod historiske Rindsholm Kro, hvor det er muligt at gå en tur i 

mindeparken, her skal vi have kaffe og kage. 

Forventet hjemkomst kl. ca. 17.00. 

Pris for bustransport, sejltur, middagsmad og eftermiddagskaffe 474 kr. ekskl. drikkevarer v. min. 

40 deltagere. Teknisk rejsearrangør: Skelund Turistbusser. 

Beløbet indbetales efter tilmeldingen i Sparekassen Hobro på : 

Ældre Sagens konto nr.  9336   0001367757. 

Tilmelding til Gunnar L. Hansen fra mandag 6. september kl. 9 på tlf. 98 52 27 29. 

 

Influenzavaccination 

Onsdag 6. oktober kl. 9 - 13 i Biecentret, Hobro 

Vaccinationen er gratis, hvis du er fyldt 65 år eller er førtidspensionist.    

Er du ikke fyldt 65 år, koster det 160 kr., og du modtager en kvittering for beløbet. 

Medlemmer af  sygeforsikringen DANMARK kan, ved at indsende kvitteringen, få  næsten hele 

beløbet tilbagebetalt. 

Vaccinationen foregår efter Sundhedsstyrelsens bestemmelser og lægekrav og sker ved 

samarbejde mellem Ældre Sagen og Danske Lægers Vaccinations-service, der stiller læger til 

rådighed. 

Medlemskab af Ældre Sagen er ikke påkrævet, vaccinationstilbuddet gælder alle  kommunens 

borgere. 

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

Torsdag 14. oktober kl. 13 fra Hobro Rutebilstation 

Igen i år arrangeres en tur ud i det blå. Vi håber på et flot efterår med dejlige farver og mange 

deltagere. Der vil undervejs blive gjort ophold et smukt sted, hvor vi skal drikke kaffe/the med brød. 

Turen koster 100 kr. pr. person. Beløbet opkræves i bussen.Der er bestilt handicap-bus, så kørestols- 

brugere kan også deltage, blot husk at oplyse dette ved tilmelding. Ligeledes bedes det oplyst om du 

er diabetiker. 

Hjemkomst kl. ca. 17.30. 

Teknisk rejsearrangør: Skelund Turistbusser.  

Tilmelding til Helen Hosbond fra mandag 27. sep. kl. 9 på tlf. 98 52 42 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

SPÆNDENDE FOREDRAG OM KAREN BLIXEN`S LIV I AFRIKA 

Torsdag 4. november kl. 14 på Hobro Bibliotek (store sal) 

Knud Hedin vil fortælle og vise billeder om Karen Blixen`s problematiske liv i Afrika med hendes 

mand baron Blixen-Finecke og hendes elsker Denys Finch Hanen. – Foredraget starter med hendes 

forlovelse med Bror Blixen i 1912 og slutter med hendes hjemkomst til Rungstedlund i 1931.  

Foredraget har fået en  meget rosende omtale de steder, det har været holdt. 

Pris 50 kr. inkl. kaffe med brød - ikke medlemmer 75 kr..  

Max. 75 deltagere. Tilmelding til Helen Hosbond fra mandag  

25. oktober på tlf.  98 52 42 68. 

 

 



Billed-foredrag ved Anni Eli og Steen Pedersen 

Torsdag 18. november kl. 14 på Hobro Bibliotek (store sal)  

Anni Eli og Steen Pedersen fortæller og viser billeder fra deres rejse til Peru og Bolivia i marts/april 

2010. 

Vi skal på en lille rejse rundt i Peru og Bolivia, hvor vi bl.a. stopper op følgende steder: Lima 

(Perus hovedstad), Cusco (Inkaernes hovedstad), Machu Picchu (Inkaernes glemte by),  

Titicacasøen (verdens højest beliggende sø), La Paz i Bolivia (verdens højest beliggende 

hovedstad). 

Inkariget også kaldet ”Solgudens Rige”. 

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

Tilmelding til Lillian Møller Pedersen fra mandag 8. november kl. 9 på tlf. 98 52 21 46. 

 

 

 

 

JULETUR til Voergaard Slot 

Fredag 3. december kl. 9.30 fra Hobro Rutebilstation 

Ældre-Sagens juletur går igen i år nordpå. I det østlige Vendsyssel, omkranset af Danmarks 

bredeste voldgrav, skal vi besøge et af Danmarks fineste og bedst bevarede renæssanceslotte. 

Bag Voergaards meter tykke mure finder man en af Danmarks fineste private samlin- 

ger. Her hænger malerier af bl.a. Rubens,El Greco, Watteau, Fragonnard, Raphael og  

Goya, og hele slottet er smukt pyntet til jul.Men, inden vi skal besøge Voergaard, skal  

vi først til Dronninglund, hvor vi – traditonen tro - skal spise en lille julefrokost (sild, varm  

fiskefilet, vendsyssels grønlangkål med tilbehør og ris a la mande).  

Efter frokosten kører vi direkte til Voergaard, hvor vi i nogle eftermiddagstimer får lejlighed til at 

se slottets smukke juleudsmykning, og under besøget vil der blive serveret gløgg og æbleskiver. 

Forventet hjemkomst kl. ca. 17.30. 

Pris for bustransport, julefrokost, entre + gløgg og æbleskiver er 360 kr. ekskl. drikkevarer.  Max. 

57 deltagere.             

 Teknisk rejsearrangør: Skelund Turistbusser. 

Beløbet indbetales efter tilmeldingen i Sparekassen Hobro på  

Ældre Sagens konto nr.  9336   0001367757 . 

Tilmelding til Else Gildsig fra mandag 15.november kl. 9 på tlf. 98 52 08 37. 
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Juleaften 2010 

Biecentret og Ældre Sagen i Hobro arrangerer også juleaften i Biecentret i 2010. 

Det er et tilbud til alle, der sidder alene juleaften og godt vil have lidt fællesskab og juleindhold på 

denne særlige aften.  

Julearrangementet afholdes i Biecentrets kantine Programmet er endnu ikke fastlagt i detaljer, men 

det vil nok ligne programmet fra 2009:    Alle deltagere mødes kl. 17, hvor der først bliver serveret  

en dejlig julemiddag. Efter middagen skal der danses om juletræet , synges julesalmer m.m.  Der er 

selvfølgelig også kaffe/the – samt julegodter. 

Aftenen forventes afsluttet ved 21-tiden.Der er en deltagerpris på 100 kr. for hele arrangementet.  

Der vil i øvrigt komme en annonce i avisen til efteråret med det endelige program. 

Tilmelding senest  mandag 6. december til  

Simon Griis, Biecentret, tlf. 97 11 52 60  

eller Steen Pedersen, Ældre Sagen, tlf. 98 52 20 26. 

Ønskes yderligere oplysninger kontakt ovenstående telefonnumre. 

 

 

 

 

 

 

                             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 kl. 14 - 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   4. juli           Cafeen holder sommerferie. 

 Søndag   1. august  Cafeen holder sommerferie. 

 Søndag   5. sept. kl. 14 -17 Cafeen er åben (ingen underholdning). 

  Søndag   3. okt. kl. 14 -17 Lissi Wengel: ”Livskvalitet i den 3. alder”. 

  Søndag   7. nov. kl. 13 Film i Hobro Bio med efterfølgende kaffe i cafeen. 

    Pris for biografbillet og kaffe 50 kr.. 

  Søndag   5. dec. kl. 14 -16 Adventscafé med oplæsning og julebanko. 

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

 



 

 

 

 

LØBENDE AKTIVITETER: 

ÆLDRE SAGENS KURSER PÅ VUC  andet HALVÅR 2010 

Grundlæggende IT (Billedbehandling begyndere)   fredag kl. 8.10 – 10.45 

Grundlæggende IT (Billedbehandling fortsættere) onsdag kl. 8.10 – 10.45 

Engelsk Basis+G         mandag kl. 8.10 – 11.40 og onsdag kl. 8.10 -10.45 

Engelsk  (fortsættere)  mandag kl. 12.05 – 14.35 

KURSUSSTART  UGE 34 

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 kl. 13 – 17  i  Markedshallen, Hobro. 

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

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

 



 

 

 

 

 

 

BOWLING 

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

Der spilles bowling hver onsdag kl. 9.30 - 12.30.  

Prisen er kun 95 kr. pr. banetime inkl. sko og kaffe/the. 

Kontakt Vagn Andreasen på tlf. 22 52 14 41.  

STYRKETRÆNING / MOTION 

Ved fremvisning af dit medlemskort af Ældre Sagen tilbydes du i et styrketrænings- og 

motionsprogram til rabatpris. (Se annonce nederst på siden).  

HOBRO HELSE SPORT, Nytorv 9, Hobro  

Kontakt  Steen Pedersen tlf. 98 52 20 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÆLDRE SAGEN i Hobro-området er nu oppe på ca. 1800 medlemmer, og der er over 562.000 

på landsplan.   

Hver 4. dansker over 50 år er medlem, men man kan blive medlem af Ældre Sagen,  

når man er fyldt 18 år. 

                                     Lokalkomiteen 

 

                                                                                                                              

                                                   

Steen Pedersen, formand,      anni1@post7.tele.dk    tlf. 98 52 20 26  

Gunnar L. Hansen, næstformand, redaktør af lokalblad tlf. 98 52 27 29     

Grete Irene Nielsen, kasserer tlf. 98 52 09 62  

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

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

Hans Jørgen Christensen, komitemedlem, bisidder (medlem af  Ældrerådet) tlf. 98 24 80 16   

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

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

Vagn Andreasen, komitemedlem + bowling tlf. 22 52 14 41  

Grethe Mikkelsen, 1. suppleant, social-humanitær arb. /besøgsvenner    tlf. 98 52 26 16 

Hanne L. Skov, 2. suppleant                 tlf. 98 52 44 26                                                              

Hermed er anden halvdel af programmet på gaden, og forhåbentlig har vi valgt nogle aktiviteter, der 

har din/jeres interesse. Vi glæder os til at se dig /jer.   

Tilmeldinger er bindende og kan kun ske på telefon efter først til mølle princippet. 

Der kan ringes hverdage mellem kl. 9 - 11 til det anførte telefonnummer. 

Aktivitetsprogrammet er KUN for medlemmer, hvis andet ikke er anført. 

NB: Tilmeldinger pr. medlem - max. 4.  Husk navn og tlf. på samtlige tilmeldte.   

Venlig hilsen og på gensyn 

                                                           Lokalkomiteen 


