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Kære medlemmer 

Hermed fremsendes vores nye informationsblad med arrangementer for sidste halvår af 2011. 

 

Vi har igen bestræbt os på at få tilrettelagt et bredt og alsidigt  

program, der giver et lille indblik i de aktiviteter, som er arrangeret af 

lokalbestyrelsen i Hobro.  På bagsiden er anført lokalbestyrelsens telefonnumre, og 

du/I  er meget velkomne til at ringe, hvis der er tvivlsspørgsmål. Næste lokale blad 

bliver ”rundsendt” i december måned og gælder for første halvår af 2012. 

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 

 

PC-HJÆLP 
Ældre Sagen i Hobro tilbyder fortsat i samarbejde med Biecentret  PC-hjælp til alle + 60’ere. Der er 

afsat 2 timer hver mandag fra kl. 10 – 12  i Biecentrets datastue med opstart den 12. september  

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. 

 

Bisidder - få hjælp til den svære samtale 

Har du behov for ledsager til læge eller offentlige myndigheder, hvor svære samtaler finder sted, 

har man ret til at medbringe en bisidder, sammen med hvem man så forinden har forberedt mødet 

eller samtalen. To par ører hører som bekendt bedre, og man husker mere. Efterfølgende vil der 

være lejlighed til at vurdere forløbet og tale om resultatet. Bisiddere er frivillige, der tilbyder gratis 

hjælp  og har tavshedspligt.  

Ring til en af vore bisiddere og aftal nærmere. 

Kathe Vangsgaard tlf. 98 52 31 42                Hans Jørgen Christensen  tlf. 98 24 80 16 

 

Hjertestartere i Hobro området 

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

opstillet ca. 4.300 hjertestartere. 

Ifølge hjemmesiden er der i Hobro placeret 13 hjertestartere følgende steder: XL-Byg - 

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

Fælles Forbrændingen – FTZ Autodele/Værktøj - Hobro Bibliotek - Bies Gård -  IK Rosendal - 

BMByggeindustri - KFBU Hostruphøj – Volstrup Golf. 

 

 

http://www.hjertestarter.dk/


Sommertur til Gl. Estrup 

 

Fredag 19. august kl. 9.30 fra Hobro Rutebilstation 

 

Efter ankomst til Gl. Estrup er der rundvisning  

på Herregårdsmuseet, hvor vi får et indblik i li- 

vet på herregårdene for høj og lav gennem ti- 

derne. Efter denne rundvisning får vi  

sandwich + 1 øl eller vand. 

Herefter skal vi se Dansk Landbrugsmuseum,  

der viser historien fra landbrugets fødsel i Dan- 

mark for 6000 år siden til det moderne industrilandbrug i dag.  

Verdens største samling af maskiner og redskaber.  

Landbrugsbotanisk Have, Humlehaven, Barokhaven og Orangerierne. Æbleplantagen, Den 

Gamle Smedje, Bigården, Karpedammene.  

 

Derefter får vi kaffe/te m. boller og lagkage. 

Pris  325 kr.. Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30.  

Teknisk rejsearr. Olesens Busser. 

Tilmelding til Gunnar Greve fra tirsdag den 2. august kl. 9 på tlf. 98 52 36 04. Efter tilmeldingen 

indbetales beløbet i Sparekassen Hobro på konto 9337  0001367757 – husk navn. 

 

 

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

 

CIRKUSREVYEN 2011 
 

Det er lykkedes os at få  48 billetter til Cirkusrevyen 2011  

i Aalborg Hallen onsdag den 31. august 2011 kl. 20. 

 

Der er afgang fra Hobro Rutebilstation kl. 18.30. 

Det er det eneste sted uden for København forestillingen vises, 

og der er ingen tvivl om, at det også i år bliver en stor succes. 

 

Det er de samme gode "gamle" medvirkende som tidligere, så det bliver helt  sikkert en festlig og 

morsom aften. 

Prisen for billet og bus bliver 525 kr.. Beløbet skal indbetales til vor konto i Sparekassen Hobro - 

9337-0001367757 - husk navn. 

Tilmelding til Helen Hosbond fra mandag  8. august kl. 9 på tlf. 98 52 42 68  /  51 22 65 95 

 

  

 
 



Vi besøger Hobro Vinhandel 
 

Torsdag den 8. september kl. 18.30  

 

Vi skal se den nye butik i Østergade, men også høre lidt om vin. 

Efter et par vinsmagninger er der et let traktement, så smager vi igen på et par vine. Derefter 

kommer der lidt ost på bordet + et par smagninger mere. Vi slutter af med kaffe. 

Der kan max tilmelde sig 50 personer – efter ”først til mølle princippet”. 

Pris pr. person 125 kr.. 

Tilmelding til Gunnar L. Hansen fra tirsdag 30. august kl. 9 på tlf. 98 52 27 29. Efter til-meldingen 

indbetales beløbet i Sparekassen Hobro konto 9337  0001367757 – husk navn. 

 

 
 

 

 

 

 

Bilistkursus – bliv en bedre bilist 

 

Informationsmøde tirsdag 13. september kl. 9.30 – 11.30  (bibliotekets st. sal). 

 

Ældre Sagen i Hobro har besluttet også i 2011 at arrangere et opdateringskursus for ældre, erfarne 

bilister. 

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

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

opfriskningskursus. 

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

opmærksom på situationer, der kræver hurtig reaktion og overblik. 

 

Kursusforløbet indledes med et uforpligtende informationsmøde. 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.  Kurset udbydes for hele Mariagerfjord Kommune.  

Kurset indeholder 8 lektioners teori + 1 lektion  

i egen bil med kørelærer + 3 lektioner på køre- 

teknisk anlæg.  Pris for hele pakken: 825 kr.  

Ønskes en teoribog er prisen 170 kr. – kan be- 

stilles ved tilmeldingen. 

Teorikurset falder i tidsrummet 09.30 til 11.30  

på følgende datoer 27/9, 29/9, 4/10 og 6/10. 

Tilmelding til både informationsmødet og bilist- 

kurset til Steen Pedersen fra tirsdag den 29. august kl. 9 på tlf. 98 52 20 26. 



 

 

Vi besøger Håndværksmuseet Kejsergården i Randers 
 

Torsdag 29. september kl. 12.30 fra Hobro Rutebilstation 

Kejsergaarden, der er en afdeling af Kulturhistorisk Museum Randers, rummer museets store 

samling af komplette værksteder, værkstedsinventar og værktøj, der fortæller om købstadens gamle 

håmdværksfag. 

 

Udstillingen af værksteder dækker perioden fra slut- 

ningen af 1800-tallet til omkring 1950.  

På Kejsergaarden er en del af værkstederne be- 

mandet med håndværkere, der byder dig velkom- 

men med ild i essen, mørtel på skeen og maling på  

penslen! 

 

Tag med og oplev, hvordan tingene blev lavet før i  

tiden hos f.eks. kobbersmeden, sadelmageren,  

stukatøren og handskemageren. 

 

Pris m. bus, kaffe og kage 150 kr.. Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30 

Tilmelding til Vagn Andreasen fra mandag 19. september kl. 9 på tlf. 22 52 14 41. Efter 

tilmeldingen indbetales beløbet i Sparekassen Hobro konto 9337 0001367757 – husk navn. 

 

 

 

 
 

 

 

 



Side 6 

Influenza vaccination 

 

Onsdag 5. 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!!! 

 

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

 

LØVFALDSTUR 
 

Torsdag 13. 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: Olesens Busser, Sørup.  

 

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

 

 

 
 

 

 



Kom og oplev byen i gamle dage 
 

Tirsdag 25. oktober kl. 14 på Hobro Bibliotek(st. sal) 
  

Denne eftermiddag vil Vagn Andreasen vise os en del af hans gamle bybilleder og fortælle om, 

hvad der skete før i tiden, og hvad mange af os selv kan huske. Mange tænker sik- 

kert ikke på,  

at det trods  

alt kun er  

godt hundre- 

de år siden, 

 

fjorden gik op til rutebilstationen  –  kom og se bevis på det. 

Midtvejs bydes på kaffebord. Pris for det hele 50 kr., der erlægges ved kaffen. 

 

Tilmelding til Vagn Andreasen fra mandag den 17. oktober kl. 9 på tlf. 22 52 14 41 

 

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

 

Hjertestarterkursus 

 

Ældre Sagen i Hobro tilbyder et hjertestarterkursus 

Torsdag 3. november kl. 9 - 13 i Hobro Idrætscenter 

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 100 kr.. 

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

Kursusleder er Erik Madsen fra Hobro Idrætscenter. 

Tilmelding til Gunnar Greve fra mandag 17. oktober kl. 9 på tlf. 98 52 36 04   

 

 
 

 
 

 

 



 

 

Foredrag ved Poul Vagn Nielsen, Hørbygård, Hobro 
 

Torsdag den 10. november kl. 14 på Hobro Bibliotek(st. sal) 

 

Poul V. Nielsen bliver 80 år den 14/11, men er stadig aktiv landmand, med speciale i løg og 

kartofler. 

Han fortæller om sit liv(memoirer), bl.a. om sin tid som landarbejder i  

Arizona USA i 50’erne. Et ophold, som efterfølgende har gennemsyret 

hele hans tankegang og virke.  

Han er for alvor blevet dansk/amerikaner, og han er da også en flittig 

gæst ved årets Rebildfest. 

Hørbygård har gennem årene huset et utal af landbrugsinteresserede 

fra andre lande, der har haft lyst til at studere dansk landbrug. Og det  

har givet Poul næring til den internationale dimension, som han er levende optaget af.  

Pris inkl. kaffe og brød 50 kr. ikke medlemmer 75 kr.. Max 70 deltagere. 

Tilmelding til Lillian Møller Pedersen fra mandag 24. oktober fra kl. 9 tlf. 98 52 21 46. 
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JULETUR til Børglum Kloster 
 

Fredag 18. november kl. 9.00 fra Hobro  

Rutebilstation 

 

Vi kører først til Blokhus Lys i Hune, som er en  

spændende forretning med et bredt udvalg af  

jule- og gaveartikler m.m.. Den traditionelle  

julefrokost (sild, varm fiskefillet, vendsysselsk  

grønlangkål og ris á la mande) indtages på Hotel Søparken i Aabybro. 

 

Herefter kører vi til Børglum Kloster, hvor familien Rottbøl byder velkommen i den private del af 

herregården, der i år danner rammen om TV 2´s julekalender. Vi ser således lokaliteterne 

umiddelbart inden julekalenderen vises på TV. Levende lys vil funkle fra den gamle klosterkirke, 

hvor juleevangeliet vil blive læst op og julens sange blive sunget.. Nisseorkestret stiller igen op for 

at skabe en festlig stemning i klosterets gård. Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30. Max 50 deltagere. 

Teknisk rejsearranagør Olesens Busser, Sørup. 

Pris for bus, julefrokost, entre – i alt 375 kr. ekskl. drikkevarer. Efter tilmeldingen indbetales 

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

Tilmelding til Else Gildsig fra tirsdag 1. november kl. 9 på tlf. 98 52 08 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Juleaften 2011 

 

Biecentret og Ældre Sagen i Hobro arrangerer også juleaften i Biecentret i 2011. 

 

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 2010:  

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 150 kr. for hele arrangementet.  

Der vil i øvrigt komme en annonce i avisen til efteråret med  

det endelige program. 

 

Tilmelding senest  mandag 12. 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. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.nordsider.dk/s-blad-net/2003-12/juletrae.gif&imgrefurl=http://www.nordsider.dk/s-blad-net/2003-12/2003-12.htm&usg=__xb_BeDBGLXooN_XYlCCd1Kk2EW8=&h=300&w=200&sz=15&hl=da&start=10&sig2=sZikVXjjs0zGAQ4b2GWTZQ&um=1&itbs=1&tbnid=Z3-gJnIUu58P0M:&tbnh=116&tbnw=77&prev=/images?q=juletr%C3%A6et+med+sin+pynt&um=1&hl=da&sa=N&tbs=isch:1&ei=buXwS_qaA9OY_QbnqYDnBg


 

 

 

 

 

 

 

 

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 1. 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 25 kr.. 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  3. juli :           Sommerpause 

Søndag  7. aug.:           Sommerpause 

Søndag  4. sep. kl. 14 - 17: Cafeen er åben, men der er ingen underholdning. 

Søndag  2. okt. kl. 14 - 16:  Henning Sørensen, Grenå: "Fra mit liv som skraldemand". 

Søndag  6. nov. kl. 13:         i Hobro Bio: Den nye danske film:    ”En familie”   

Efter filmen serveres der kaffe i cafeen. 

  Pris for film og kaffe 50 kr. 

  Tilmelding til Lis Fabrin tlf. 98 52 09 42 kl. 9 -10 fra 28. okt. 

Søndag 4. dec. kl.14 - 16:   Adventscafé med Lise Rosendahl  

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 



LØBENDE AKTIVITETER: 
 

Engelsk kursus i samarbejde med VUC 

Engelsk for begyndere med i alt 120 lektioner fordelt over 2 år. 

Tirsdag 12.05 – 15.35.     Start 13. september.  

Pris for hele kurset kun 110 kr., hvis man ikke har en mellem eller lang uddannelse. 

Nærmere oplysninger hos VUC tlf. 98 52 40 77. 

Gerne tilmelding i august. 

 

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 september. Der spilles til medio april 2012.  

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

 

Studiegruppe i Slægtsforskning 
Vi forsøger at finde slægten på internettet. Både nybegyndere og øvede.  

Nyt hold starter tirsdag 4. oktober kl.15 – 17 på Nordre Skole 

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

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

 

Bowling 
Sted: Bowl`n  Fun, Jyllandsvej,  Hobro. Der spilles bowling hver onsdag kl. 9.30 - 12.30.  

Prisen er kun 100 kr. pr. banetime inkl. sko og kaffe/the.. 

Kontakt Vagn Andreasen tlf. 22 52 14 41.  

 

Stavgang 
Der er stadig plads til flere på holdet. Deltagelse er gratis. Mødested parkeringspladsen ved 

kommunekontoret i Korsgade. 

Tilmelding til instruktør Edith Jakobsen tlf. 985210549 mobil.24241412. 

 

Styrketræning og motion 

Ved fremvisning af dit medlemskort af Ældre Sagen tilbydes du i Helsesport, Nytorv 9, Hobro, et 

styrketrænings- og motionsprogram til rabatpris (se annoncen nedenfor). 

Kontakt Gunnar Greve, tlf. 98 52 36 04. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Ældre Sagens besøgstjeneste søger frivillige 

som vil være besøgsvenner, demensaflastere eller arbejde i vågetjenesten. 

Kontakt Lillian Møller Pedersen, tlf. 98 52 21 46,  mail:   lillianmp@live.dk 

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

 

 

ÆLDRE SAGEN i Hobro-området er nu oppe på ca. 1900 medlemmer, og der er over 590.000 

på landsplan.   

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

når man er fyldt 18 år. 

 

Lokalbestyrelsen 

 

                                                                                                                            
                                                      

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, lokalbestyrelsesmedlem + kasserer tlf. 98 52 09 62  

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

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

Hans Jørgen Christensen, bisidder, ældrepolitik, (medlem af Seniorrådet) tlf. 98 24 80 16   

Gunnar Greve, lokalbestyrelsesmedlem + sundhedspolitik tlf. 98 52 36 04                                  

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

Vagn Andreasen, lokalbestyrelsesmedlem + 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 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 

Lokalbestyrelsen 

 


