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Kære Medlemmer 
 
 
 

                              Hermed fremsendes vores informationsblad med arrangementer for første halvår 

Vi har igen bestræbt os på at få tilrettelagt et bredt og alsidigt program, som giver 

et lille indblik i de aktiviteter, som er arrangeret af lokalkomiteen i Hobro. 

På bagsiden af bladet er alle komitemedlemmernes telefonnumre, og du/I er 

meget velkomne til at ringe, hvis der er tvivlsspørgsmål. 

Næste lokale blad bliver ”rundsendt” i juni måned og gælder for sidste halvdel 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 et rigtigt godt nytår. 

 

Steen Pedersen / formand 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

PC-HJÆLP 

Fra januar 2011 vil Ældre Sagen i Hobro i samarbejde med Biecentret tilbyde PC-hjælp til alle + 

60’ere i Mariagerfjord Kommune. Der er afsat 2 timer hver mandag fra kl. 10 – 12  i Biecentrets 

datastue med opstart den 10. januar 2011.  

Der er ikke tale om et samlet kursusforløb, men har du spørgsmål eller brug for hjælp til internettet, 

mail, tekstbehandling(Word) eller andet, så er der hjælp at hente hver mandag fra 10 til 12 i 

Biecentrets datastue. Det er gratis og du kan medbringe din bærbare PC’er. 

Ældre Sagens webmaster vil være klar til at vejlede og hjælpe. 

Ønskes yderligere information kontakt: Flemming Rahbek tlf. 48 26 24 59 

 

 

Egen hjertestarter 

Ældre Sagen i Hobro har i august 2010 anskaffet sig en hjertestarter. 

Den medbringes til alle Ældre Sagens lokale arrangementer (foredrag, busture og rejser). 

Alle komitemedlemmer er bekendt med brugen, da de har været på hjertestarter- kursus. 

 

 

Hjertestartere i Midtbyen 

Efter ansøgning fra Ældre Sagen i Hobro bevilligede Røde Kors Fonden i Hobro en hjertestarter til 

både Hobro Bibliotek og Bies Gård i august 2010. 

Hjertestarterne er nu ophængt i skabe begge steder og 5 til 6 personer fra begge områder har i 

efteråret 2010 været på kursus i livgivende førstehjælp + hjertestarter. 

En stor tak til Røde Kors Fonden i Hobro for en utrolig flot og hurtig indsats, så der nu er placeret 2 

nye hjertestartere i midtbyen. 

 

 

Hjertestartere i Hobro 

Hvis man går ind på hjemmesiden: www.hjertestarter.dk, kan man se, at der på landsplan er 

opstillet ca. 3.500 hjertestartere. 

Ifølge hjemmesiden er der i Hobro placeret 9 hjertestartere følgende steder: XL-Byg - 

Tandlægerne,Banegaardvej - Beirholm, Smedevej -  Hobro Idrætscenter - Thorsgaard Efterskole, - 

Fælles Forbrændingen – FTZ Autodele/Værktøj, Fynsvej - Hobro Bibliotek og Bies Gård. 

 

 

http://www.hjertestarter.dk/


 

 

V i n t e r f e s t 
 

Fredag 21. januar kl. 18.30 – 23.30 i Biecentrets kantine 

 

Så er der fest igen. Kom og deltag i hyggeligt samvær med dejlig mad, sang, musik og 

underholdning. Biecentret sørger for maden i form af en lækker buffet + kaffe m. tilbehør. 

Sang og dansemusik er lagt i hænderne på Kasper Frederiksen, som kan spille alle de kendte 

melodier, og der vil være rig lejlighed til at synge med. 

Og Claus Søbye, kendt som guide, foredragsholder, enter- 

tainer og komiker sørger for at underholde os med jokes og  

parodier på kendte såvel som ukendte personer. 

 

 

Pris for det hele kun 220 kr.. Drikkevarer for egen regning. 

Max. antal 80 personer. 

Tilmelding til Lillian Møller Pedersen fra onsdag  

5. januar kl. 9 til fredag 14. januar på tlf. 98 52 21 46 

Efter tilmelding indbetales beløbet i Sparekassen Hobro  

på konto 9337-0001367757 – husk navn.  

                                                                                                                       Claus Søbye  

 

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

 

Hjerneblødning eller blodprop i hjernen ! HVA`SÅ? 

Torsdag 3. februar kl. 13.30 på Hobro bibliotek (store sal) 

Rigtig mange mennesker har eller kender problemet, og alle er vi bange for at blive ramt. 

 

Vi får besøg af talepædagog Vibeke Bøgh Kristensen, der til daglig arbejder med genoptræning på 

Hobro Sygehus, og hun er samtidig formand for Hjernesagen i Rebild og Mariagerfjord Kommuner. 

Hun vil øse af sin praktiske erfa-ring samt redegøre 

 for de behandlingstilbud kommunen giver.  

 

Vi skal også møde Sussi Handberg fra Skørping.  

Sussi viser en film og fortæller om, hvordan hun over- 

vandt  3 blodpropper i hjernen ved at tage til genoptræ- 

ning på Cuba, og derefter, gennem kreativitet og hårdt  

slid genvandt kontakten med sin venstre hjernehalvdel.  

(Hun byggede et halmhus).                           Sussi´s  halmhus i Skørping 

 

Pris for foredrag samt kaffe m. kage 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for ikke medlemmer. 

Tilmelding til Lillian Møller Pedersen tlf. 98 52 21 46 fra mandag 24. januar kl. 9 - 11.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Hjertestarterkursus 

 

Ældre Sagen i Hobro tilbyder et hjertestarterkursus. 

Onsdag 9. februar kl. 9 - 13 på Hobro Bibliotek (store sal).  

Pris pr. deltager er 150 kr., som indbetales efter tilmeldingen 

på konto 9337- 0001367757 i Sparekassen Hobro – husk navn.  

Førstehjælpsbog kan udlånes ved kurset eller købes/bestilles  

ved tilmeldingen 75 kr.. 

Der kan max. tilmelde sig 12 kursister – efter først til mølle 

princippet. 

Kursusleder er Erik Madsen fra Hobro Idrætscenter. 

Tilmelding til Steen Pedersen fra mandag 24. januar kl. 9 til  

4. februar på tlf. 98 52 20 26.                                                                        Hjertestarter 

 

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

 

Besøg en af Europas største modeljernbaner 

En oplevelse for hele familien – så tag børn eller børnebørn med 

Torsdag 17. februar kl. 12.30 fra Hobro Rutebilstation 

 

Vi tager med BUS til Hadsten, hvor vi ser en af Europas største modeljernbaner  

400 m2 med anlæg og udstillinger.  

Der kører ca. 70 tog i drift på forskellige baner, og der vises udstillinger lige fra damplokomotiver 

til de nyeste højhastighedstog. 

I modeljernbanens byer er der mennesker på arbejde såvel som til fritid og fest. Sporvogne og 

busser giver liv i gadebilledet. 

Benyt chancen og tag med på denne  

spændende eftermiddagstur - en oplagt 

tur med børn/børnebørn. 

Vi drikker kaffe i cafeen med ”svellekage”,  

og hele arrangementet kan du / I gøre for 

195 kr./voksen inkl. bus, entre og kaffe  

med kage – børn op til 15 år dog kun  

75 kr. med sodavand m.m.. 

 

 

                                                                 Modeljernbane Hadsten 

 

Tilmelding til Vagn Andreasen fra tirsdag 8. februar kl. 9 på tlf. 22 52 14 41. Beløbet indbetales 

efter tilmeldingen i Sparekassen Hobro på konto 9337 – 0001367757 - husk navn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Virksomhedsbesøg  -  Cemtec, Hobro 

 

Torsdag 24. februar kl. 13 

CEMTEC  på toppen af Aalborgvej lukker dørene op og viser os rundt på denne fremtidsorienterede 

arbejdsplads. 

Det er et spændende sted, et testcenter, hvor vi vil få et indblik i, hvad der sker indenfor energi – og 

materialeteknologi, forsyning i brint – og brændselscelleindustri  o.m.m. på et meget højt plan. 

Kom og oplev denne store arbejdsplads. 

CEMTEC vil være vært ved en kop kaffe. 

Mødested: Receptionen Majsmarken 1, Hobro.  

Max. deltagere 60 personer. 

 

Tilmelding til Gunnar Greve fra tirsdag  

8. februar kl. 9 på tlf. 98 52 36 04. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Årsmøde 
Torsdag 10. marts Kl. 19 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. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ViskumSnaps - Blomster Værkstedet - Over Viskum 
 

Torsdag 24. marts kl. 12 fra Hobro Rutebilstation 
 

Vi besøger Birthe Ladefoged på gården i Over Viskum, der drives delvis som gartneri med 

krydderurter, frugt og bær samt blomster, der anvendes til kryddersnapse og blomsterbinderi. 

Som noget særligt produceres ca. 60 unikke og forskellige kryddersnapse. En del forhandles i i gårdens 

butik. Det er også Birthe Ladefoged, der står bag udviklingen af Hobro Snapsen.  

Vi kører i bus til Over Viskum, hvor vi starter med frokost og smager på snapsene. 

Medens vi spiser fortæller Birthe Ladefoged om stedet og krydderurterne samt de tørrede blomster 

m.m., men ikke mindst om snapsene. 

 

Pris for frokost m. 1 øl/vand og 2 snapse med fortælling om 

ViskumSnaps og Blomsterværkstedet samt bus i alt  265 kr.. 

Forventet hjemkomst kl. 16. Teknisk rejsearrangør: Døstrup Turist.   

Tilmelding til Gunnar L. Hansen fra mandag 28. februar kl. 9 

på tlf. 98 52 27 29. Efter tilmelding indbetales beløbet i Spare- 

kassen Hobro på konto  9337-0001367757 -husk navn. 
 

 

_ 

 

Kursus i at undgå skader    ”Hold balancen – snyd Ambulancen”   

 

Torsdag den 14. april kl. 9.30 til 12 på Hobro Bibliotek (store sal)  

 

II samarbejde med Falck tilbydes et kursus i forebyggelse af faldulykker.  

På kurset vil vi vende emnerne: Kroppen ældes – Sikkerhed i hverdagen – Forebyggelse af 

faldulykker – Mad og drikke – Kvælningsulykker – Lidt om førstehjælp – Motion – Medicin og 

lægebesøg – Praktiske oplysninger m.m. 

Der kan max. tilmelde sig 30 kursister – efter ”først til mølle princippet”. 

Kursusleder er en godkendt Falck-instruktør. Kursusprisen er kun kr. 100,-, som indbetales i 

Sparekassen Hobro efter tilmeldingen på konto 9337 0001367757 - husk navn. 

Tilmelding til Gunnar Greve fra 21. marts kl. 9 og senest  1. april på tlf. 98 52 36 04. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

Forårsrejse til Berlin 4-dages tur 

 

Mandag 2. maj kl. 6.30 fra Hobro Rutebilstation  

 

Denne rejse til Berlin er en rejse til den gamle og nye hovedstad, der igen er i en rivende udvikling 

efter årtiers stagnation, men nu er byen et af Europas knudepunkter, uddannelsesmæssigt, 

kunstnerisk og kulturelt. Med på rejsen er en erfaren chauffør og en rejseleder, der vil gøre deres 

bedste for at give de medrejsende en god Berlinoplevelse. 

Under opholdet bor man på det centrale hotel Panorama på Adenauerplatz ved Kurfürstendamm. 

Alle værelser har bad, toilet, tv m.m. 

 

Vi besøger bl.a. fjernsynstårnet på Alexanderplatz og Prenzlauerberg, som er under nænsom 

restaurering, flugtmuseet Haus am Check Point Charlie, ser de enorme bygninger på Potsdammer 

Platz m.m., endvidere via Charlottenburg Slottet til Branderburger Tor, Rigsdagsbygningen og 

Haus der Kulturen der Welt. Der bliver også mulighed for at tilmelde sig en sejltur på Spreeefloden 

og/eller besøg på Friedrichstadt Palads med et flot kabaretshow. I Potsdam besøges det smukke 

rokokoslot Sanssouci. 

Hjemkomst torsdag 5. maj i løbet af aftenen.  

Teknisk rejsearrangør: Riis Rejser, som også opkræver betaling.  

Pris pr deltager: ca. 2.750 kr..  Enkeltværelse tillæg 500 kr.. 

Spørgsmål til rejsen og tilmelding til Hans Jørgen Christensen 98 24 80 16 fra torsdag 6. januar 

kl. 9 (af hensyn til reservationer er seneste frist fredag 28.januar).  

 

Info–møde om rejsen til Berlin  - tilmelding  samtidig med tilmelding til rejsen. 

Torsdag 3. marts kl. 14 på Hobro Bibliotek(st. sal).   Kaffe og kage 25 kr.. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
 
 
 
 

Besøg på Nordkraft, Aalborg 
 

Torsdag 12. maj kl. 13 fra Hobro Rutebilstation 
 

Nu er chancen der for en helt speciel oplevelse, idet der nu tilbydes rundvisning i Danmarks mest 

spændende nye kulturhus, hvor bl.a. Teater Nordkraft det tidligere Jomfru Ane Teater, og Skråen nu 

har til huse. 

Rundvisningen er inkl. filmen om Nordkrafts udvikling fra kul til kultur. Under besøget serveres der 

kaffe og kage. Under turen til og fra Aalborg håber vi at kunne nyde de nyudsprungne bøgetræer i 

den himmerlandske natur. Forventet hjemkomst ca.kl. 17.30.  

Pris for bus, guide på Nordkraft, kaffe og kage 190 kr..  

Tilmelding til Hans Jørgen Christensen, tlf. 98 24 80 16 fra onsdag 27. april kl. 9  OBS! tlf. svarer 

ikke  2. 3. 4.og 5. maj. Efter tilmelding indbetales beløbet i Sparekassen Hobro på konto 9337-

0001367757 - husk navn.  
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Heldagsudflugt til Mors 

Torsdag 26. maj kl. 8.15 fra Hobro Rutebilstation 

Vi besøger og får kaffe på den fredede Skarregård, hvor tiden er sat i stå omkring 1950. Gården 

ligger i et storslået landskab nær Moler Museet, som vi besøger bagefter. Her er der vulkanske 

askelag, fossiler og kæmpekrystaller fundet i moleret. Under besøgene får vi guide på. Fra det 

nordøstlige Mors kører vi til den nordvestlige side for at spise middagsmad på Vildsund Færgekro 

ved foden af Vildsund-broen med panoramaudsigt over fjorden. 

Om eftermiddagen kører vi til det mystiske gamle Højriis Slot med park og gifthave. Her får vi også 

eftermiddagskaffe inden det atter går hjemad. 

Forventet hjemkomst kl. 18. En del af turen egner sig ikke for gangbesværede. 

Pris for bustransport, guide på museet, middag ekskl. drikkevarer, entreer og eftermiddagskaffe 585 

kr. . Teknisk rejsearrangør: Olesens Busser, Sørup. 

Tilmelding til Gunnar L. Hansen fra mandag 11. april kl. 9 tlf. 98 52 27 29.  

Beløbet indbetales i Sparekassen Hobro konto 9337-0001367757 – husk navn. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Ta’ med på en slentretur og oplev lidt af byen 
Byen fra før - og da vi var unge og lidt til i dag – Vagn Andreasen fortæller 
 

Torsdag 9. juni kl. 13 
 

Vi mødes ved biblioteket og går med Vagn Andreasen en tur i byen, denne gang fra Torvet og mod 

Polititorvet, hvor langt vi når, ser vi på tiden, så på et tidspunkt drejer vi fra til højre og tilbage ad 

Vestergade til Biblioteket, hvor vi drikker kaffe. 

Pris for tur og kaffe 50 kr., som erlægges ved kaffen. 

Max. deltagerantal 30 personer  -  skulle der blive behov, laver vi en ekstratur. 

Tilmelding til Vagn Andreasen fra mandag 30. maj kl. 9 på tlf. 22 52 14 41. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rejse til Andalusien – Spanien             8 dage 

 

Lørdag den 3. september 2011 kl. 12.30  fra Hobro Rutebilstation 

 

Vi flyver fra Aalborg til Malaga lørdag den 3. september kl. 15.50. 

Derfra kører vi nordpå i bus til Hotel i ANTEQUERA, hvor vi skal bo alle 7 nætter. 

 

Spændende udflugtsprogram til bl.a. sultanens imponerende palads ALHAMBRA – en borg, der er 

som taget ud af eventyret 1001 nat. 

Derefter byrundtur i GRANADA.   

Den spændende gamle by CORDOBA med den berømte moske MEZQUITA.   

Den flottest beliggende bjergby RONDA med SPANIENS ældste tyrefægterarena.   

Heldagstur til SERVILLA.   

Byrundtur i MALAGA.  

Samt bjergtur til TORCAL. 

 

Pris: ca. 7.900 kr. pr deltager. Enkeltværelse tillæg ca. 1.200 kr.. 

Teknisk Arrangør: GISLEV REJSER, som også opkræver betalingen. 

Max. 46 deltagere kan tilmeldes rejsen. Fælleskørsel til og fra Aalborg 100 kr.. 

Prisen inkluderer: fly, bus i Spanien, hotel, halvpension, udflugter, entre Alhambra og dansk 

rejseleder. 

Hjemkomst til Aalborg lørdag den 10. september kl. 23.10. 

Tilmelding til Steen Pedersen fra 7. marts kl. 9 og senest fredag 1. april på tlf.  98 52 20 26. 

 

OBS!! 

Info – møde om rejsen til Andalusien  

Torsdag 17. marts kl. 14 på Hobro Bibliotek(st. sal) 

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

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

Tilmelding til info-mødet er også fra 7. marts kl. 9 på tlf. 98 52 20 26. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

SØNDAGSCAFEEN i lokalerne på HOBRO BIBLIOTEK 
 

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

SØNDAGSCAFE  

 

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  2. januar  kl.  14 – 17 Cafeen er åben, men ingen underholdning. 

 Søndag  6. februar kl.  14 – 16 Lysbilledforedrag af operationssygeplejerske på       

                                                       Hobro Sygehus, Lone Hansen, som to gange har  

                                                       arbejdet på felthospitalet i Helman-provinsen. 

 Søndag  6. marts   kl.  14 – 16 Vagn Andreasen, Hobro, ”Humor i hverdagen”. Søndag 

 3. april     kl. 14 – 16 Forårskoncert med Wienerensemblet. 

 Søndag  1. maj      kl.  13 -    i Hobro Bio: Susanne Biers meget roste film  

”Hævnen” vises. Efterfølgende serveres kaffe i cafeen på Hobro 

Bibliotek. Pris for billet og kaffe 50 kr 

Tilmelding til Lis Fabrin fra 20. april kl. 9-10. 

  Søndag   5. juni  Sommerpause. 

 

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

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

ÆLDRE SAGENS KURSER PÅ VUC FØRSTE HALVÅR 2011 
 

Engelsk for begyndere  Mandag 12.05-14.35. Start 13. december. Pris 110 kr.. 

Engelsk for fortsættere Mandag 12.05-14.35. Start 13. december. Pris 110 kr.. 

IT for begyndere          Onsdag  12.05-14.35. Start 15. december. Pris 300 kr.. 

Priserne er kun gældende, hvis tilmelding er foretaget inden 31. december 2010. Selv 

om kurserne starter i uge 50, kan man godt møde første gang i uge 1. Priser stiger betragteligt ved 

tilmelding i det nye år. Kontakt for tilmelding og nærmere oplysninger Gunnar Greve 98 52 36 

04 eller VUC 98 52 40 77. 

 

 

BRIDGE  
Bridge er et spændende kortspil, der er med til at holde hjernen i gang. Ældre Sagen i Hobro har en 

stor bridgeafdeling. 80 deltagere spiller hver onsdag kl. 13 – 17  i  Markedshallen, Hobro. Opstart 

første onsdag i januar. Der spilles til medio april.  

Kontakt vor instruktør Birthe Laursen  98 52 42 46. 

 

 

STUDIEGRUPPE I SLÆGTSFORSKNING 
Forsøger at finde slægten på internettet. Både nybegyndere og øvede.  

Max. 12 deltagere. Deltagelse er gratis dog betales for fotokopier mv. 

Kontakt Harding Møller Pedersen 98 52 21 46 eller Leif Kristensen 98 52 16 16. 

 

 

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 22 52 14 41.  

 

 

STAVGANG 
Opstart torsdag 14. april kl. 17-18. Der er stadig plads til flere på holdet. Deltagelse er gratis. 

Mødested: Parkeringspladsen ved Kommunekontoret i Korsgade.  

Tilmelding til instruktør Edith Jakobsen på 98 52 10 59.  

 

 

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 nederst på siden).  

Kontakt  Steen Pedersen 98 52 20 26.  
 

 
 

 



 

 

 

 

Ældre Sagens besøgstjeneste søger frivillige 

som vil være besøgsvenner, demensaflastere eller arbejde i vågetjenesten. 

   Kontakt Lillian Møller Pedersen, tlf. 98 52 21 46,  mail:  hlmp@mail.tele.dk 

   eller      Grethe Mikkelsen,            tlf. 98 52 26 16,  mail:  mikhobro@hotmail.com 

 
 

 

 

ÆLDRE SAGEN i Hobro-området er nu oppe på ca. 1.840 medlemmer, og der er  

570.000 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 = Lokalbestyrelse 
 

 

                                                                                                                               
                                                      
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./ besøgsvenner  tlf. 98 52 21 46 

Hans Jørgen Christensen, komitemedlem, bisidder (medlem af Seniorrådet) 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 første halvdel af programmet for 2011 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 
 


