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Ældre Sagen Hobro besøgte Børglum Kloster ind under jul 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kære medlemmer 

Hermed fremsendes vores nye informationsblad med arrangementer for første halvår af 2012. 

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 juni måned og gælder for sidste halvår af 2012. 

 

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

På hjemmesidens startside er der et Danmarkskort, hvor du via et 

tryk på Nordjylland kan finde Mariager fjord Kommune. 

 

God fornøjelse 

 

Steen Pedersen / formand 

 

PC-HJÆLP 
Ældre Sagen i samarbejde med Biecentret  tilbyder fortsat PC hjælp til alle +60´ere i Mariager fjord 

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

16. januar. 

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 kl. 10 til 12 i 

Biecentrets datastue. Det er gratis, og du kan medbringe din bærbare PC´er. Ønskes yderligere 

information kontakt: Ældre Sagens webmaster 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  5.006 hjertestartere. 

Ifølge hjemmesiden(nov. 2011)er der i Hobro placeret 18 registrerede hjertestartere disse steder: 

Hobro Bibliotek, Adelgade 28 - Bies Gård, Nordvestvej 4 - Tandlægerne, Banegaardvej 45 - Hobro 

Idrætscenter, Amerikavej 2 - FTZ Autodele, Fynsvej 9 – Beierholm, Smedevej1B – Agri-Norcold(2 

stk) Skivevej 43 - IK Rosendal(Hallen),  Døstrupvej 23 – Rosendalskolen, Døstrupvej 33 – 

BMByggeindustri, Lupinvej 18 - Fælles Forbrændingen, Hvedemarken 13 – Fælles Forbrændingen, 

Kløvermarken 10 – BHJ A/S, Kornvej 1 - Thorsgaard Efterskole, Wiegaardsvej 2 - KFBU 

Hostruphøj, Wilh. Jensensvej 28B - XL-Byg, Lucernevej 2 – Knauf Danogips, Kløvermarken 6. 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.hjertestarter.dk/


Vinterfest. 
 

Fredag 27. januar kl. 17.30 - 23.00 i Biecentrets kantine. 

Så nærmer vinterfesten sig atter med hygge, spisning, sang, underholdning og dans. Biecentret 

sørger sædvanen tro for lækkert mad og venlig betjening. 

I år underholder duoen Top Hat, som består af sanger og keyboard spillemand Ib Oluf Hansen samt 

Hobrodrengen Brian Toft, kendt bl.a. som en af stifterne af Sigfreds Fodvarmere. Orkestret Top Hat 

har eksisteret i 35 år. I 15 af de mange år har Brian Toft været  

en trofast makker. 

Passionerede Hobrofolk husker måske det legen 

dariske pigtrådsorkester, The Powers´, der huse 

rede i 60erne og bl.a. var nordjyske pigtrådsmes 

tre i årene 1965 og 66. Samspillet mellem de to  

har haft en pause i over 10 år, men i år er det taget  

op på ny under navnet Diamond Dance Band . 

Duoen spiller populær dansemusik, og underholder med både 

velkendte og nyere sange. Senest har Top Hat udgivet en single CD med numrene "Snart 

Pensionist" og "Morfar, Farfar og Bedstefar", der bl.a. har været spillet i giro 413. 

 

Pris for mad og underholdning 230 kr. Drikkevarer for egen regning. Max 80 deltagere. 

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

Tilmelding til Lillian Møller Pedersen fra onsdag 11. januar på tlf. 98 52 21 46. 

 

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

 

 

 Foredrag om prostata og prostatakræft 

Torsdag 2. februar kl. 14 på Hobro Bibliotek, store sal 

 

Prostata & Prostatakræft - foredrag v/Poul Erik Christensen, regionsformand og medlem af 

landsbestyrelsen PROPA. 

Prostata snakkes der ikke så meget om, og mænd med prostatakræft er dermed nemt overset i 

debatten. Poul Erik Christensen tør godt tage emnet op, og byder på et oplæg og en snak om 

prostata og prostatakræft. Poul Erik Christensen er selv helbredt kræftpatient og vejleder i dag 

netværk for prostatakræftpatienter i Nordjylland. 

I Danmark får over 3600 mænd årligt konstateret kræft i prostata. Sygdommen rammer 

mænd fra 40-års alderen og opefter, og godt 1300 dør af sygdommen hvert år.  

Poul Erik Christensen vil komme omkring emner som screening, diagnosticering og vise noget fra 

helt ny DVD - film. Se evt. mere på www.propa.dk 

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

Tilmelding til Hans Jørgen Christensen fra tirsdag 31. januar kl. 9 på tlf. 98 24 80 16. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.propa.dk/


 

 

 

 

 

Virksomhedsbesøg – WOODS REN SERVICE 
Torsdag 23. februar kl. 19 
 

Vi mødes ved virksomhedens 

 Indgang.  

Smedevej 1A, Hobro. 

Max  40 deltagere.  

 

Vi får en orientering  

om virksomheden, 

og det man tilbyder. 

 

Herefter er WOODS 

vært ved en kop  

kaffe og kage.       

Tilmelding til Gunnar Greve fra tirsdag 14. februar kl. 9 på tlf. 98 52 36 04.   

 
 

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

 
 

 
 
 
 

ABBA Show på Værket i Randers  

 

Søndag 4. marts kl. 20  -   Afgang fra Hobro 

Rutebilstation kl. 19 
 

Kom med til Randers og få en musikalsk oplevelse  

fra ”ABBA tiden” med fire sangere, der både ligner  

og lyder som ABBA og bakkes op af et 16-mands  

stort orkester. 

 

Pressen skrev …..    ”absolut det bedste ABBA 

siden det originale ABBA”. 

 

Gode pladser. Pris inkl. bus 530 kr.. 

Efter tilmeldingen indbetales beløbet i Sparekassen  

Hobro på konto 9337 0001367757 – husk navn. 

Tilmelding til Helen Hosbond fra mandag 13. februar kl. 9 på tlf. 98 52 42 68. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Årsmøde 

Torsdag 15. 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. 

 

 

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

 

Bies Bryghus i Bies Gård – Adelgade 26 

Torsdag 22. marts kl. 17 i Bies Gård 
Vi begynder med en rundvisning, hvor vi skal se både de gamle og de ny flotte kobber-kedler i 

bryghuset. Her går historie og oplevelser hånd i hånd. 

 

Vi skal smage på Bies hjemmebryggede øl og  

se, hvordan det bliver brygget i dag. Undervejs  

byder kokken også på smagsoplevelser. 

Efter rundvisningen ca. kl. 18 er der spisning i  

restauranten. Kæmpe wienerschnitzel med tilbehør. 

Pris for rundvisning inkl. ølsmagning + tilhørende  

spisning og kaffe 200 kr. ekskl. drikkevarer. 

Efter tilmeldingen indbetales beløbet i Sparekassen Hobro 

konto 9337 0001367757 – husk navn.  

Tilmelding til Gunnar L. Hansen fra mandag 5. marts kl. 9  

tlf. 98 52 27 29 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

”Kend din bil.” 

Torsdag 19. april kl. 19 hos HAMMER BILER, Aalborgvej 

 

Vi bliver i årets løb bombarderet  med mange forskelligartede tilbud. Helbredstjek, diverse kurser og 

specielt: Hvordan vi kører? - Glatføre teknik – Teorikurser o.s.v.   Kort sagt, hvordan vi som 

vognstyrere begår os og skal begå os i trafikken. Men får bilens pasning samme opmærksomhed? Vi 

laver derfor et kursus i ”Kend din bil”. Skifte hjul – hvor og  

hvordan placerer jeg donkraften, skifter en 

pære, tjekker luft, olie og vand. Hov, nu lyser  

der en lampe. – Spørgsmålene kan være  

mange. Sidst men ikke mindst, tjek din bil  

inden du kører og hold den i orden til sommer- 

og vinterkørslerne. Kurset er lavet i samarbejde  

med HAMMER BILER, Aalborgvej, som  

også  vil være vært ved kaffe og kage.  Max  40 deltagere.  

Tilmelding til Vagn Andreasen fra tirsdag 10. april kl. 9 på tlf. 22 

52 14 41.  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Fyraftens tur  til Hvidsten Kro 
Onsdag den 2. maj kl. 16 fra Hobro Rutebilstation 
I anledning af, at vi snart har den 5. maj, tager vi bussen til Hvidsten Kro, som er en gammel, 

kongelig privilegeret kro, der blev bygget i 1634. Den har været i familiens eje siden 1884.  

Det er 4. generation, der driver kroen videre. 

 

Når vi kommer til Hvidsten Kro ca. kl. 16.45, bliver 

vi modtaget af Hans Nejsum, som bl.a. vil fortælle 

om følgende: Historien om Hvidsten Kro – Steen 

St. Blicher – Kroparret Gudrun og Marius Fiil  

Hvidstensgruppen, som Marius Fiil var leder af,  

Mindelunden , nedkastningsstedet m.m. 

 

Efter rundvisning og foredrag serveres den lokale 

Kro Frokost kl. 18.30 i krostuen (sild, fiskefilet, 

æggekage, frikadelle, ost). Forventet hjemkomst   

senest kl. 20.30.  Max  50 deltagere. Pris 200 kr. for bus, 

foredrag/rundvisning og krofrokost – ekskl. drikkevarer. Efter tilmeldingen indbetales beløbet i 

Sparekassen Hobro på konto 9337 0001367757 – husk navn.   

Tilmelding til Helen Hosbond mandag 16. april fra kl. 9 på tlf. 98 52 42 68. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vi besøger Hobro Golfklub 
 

Torsdag den 10. maj kl. 10 

 

Vi mødes ved Torndalsvej 3, hvor kommerciel direktør Steen Claudi byder velkommen og fortæller 

om dagens program. Derefter deles gruppen op i to lige store hold. Det ene hold går med 

Kasper(pro træner) på driving range - det andet med Steen på putting green. Efter ca. 45 minutter 

bytter vi om på holdene. Steen C.  vil undervejs fortælle lidt  

om klubbens og banens historie. Efter at vi  

har fundet dagens ”puttemester”, går vi ved 

12-tiden ind i klubhuset, hvor klubben er  

vært for en øl/vand og en sandwich.  

Arrangementet slutter ca. ved 13-tiden.  

 

Der kan max  tilmeldes 20 personer – efter først til mølle 

princippet.  

Ved en evt. over-tegning forsøges det at lave et ekstra besøg.  

Du kan læse mere på www.hobrogolf.dk .  

Tilmelding til Steen Pedersen fra mandag 23. april kl. 9 på tlf. 98 52 20 26. 

 

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

Eftermiddagstur til Energi Museet ved Tange Sø  

Torsdag 31. maj kl. 13 fra Hobro Rutebilstation 

 

Efter ankomst er der rundvisning på Energi Museet v/ Tangeværket i den  

smukke natur ved Gudenåen. 

Oplev en tidsrejse med højspænding og sjove  

oplevelser for de nysgerrige og dig, der har lyst  

 til et nostalgisk tilbageblik. 

Følg med strømmen fra historiske fakta, til nyttig hverdags viden for hele familien. 

Niels Bohr Tårnet - Vindkraftudstilling - Vand - kraft - Kiosk. 

 

På cafe Edison får vi kaffe med boller og lagkage 
 

Pris for bus, entre, rundvisning og kaffe 275 kr.. Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30. 

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

Tilmelding til Gunnar Greve fra tirsdag 8. maj kl. 9 på tlf. 98 52 36 04. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tur til Skagen 

 

Torsdag 21. juni kl. 8 fra Hobro Rutebilstation 

 

Vi skal med Sandormen til Grenen, og vi skal til Skagen Museum også kaldet Skagensmalernes 

museum, guide fortæller. Vi kommer forbi Anna og Michael Ankers hus og Brøndums  Hotel m.m. 

Vi spiser frokost på havnen –  en tur på egen hånd i gågaden, og på vejen hjem 

drejer vi omkring Gammel Skagen,  

og vi kommer også til den tilsandede  

kirke.  

Alt i alt rundt i og omkring Skagen. 

Forventet hjemkomst kl. 17.30.  

Pris: 440 kr.incl.frokost, entre og kaffe 

 kaffe i bussen. 

Efter tilmelding indbetales beløbet i  

Sparekassen Hobro, konto: 9337 001367757 husk navn. 

Tilmelding til Vagn Andreasen fra tirsdag 12. juni kl. 9 på tlf. 22 52 14 41. 

 

 

 

 

Rejsen til Normandiet – Frankrig   
 

Lørdag 18. august fra Hobro Rutebilstation 

 

8-dages bustur til Normandiet. 

Gennem Tyskland til Belgien med overnatning i Antwerpen. Videre ind i Frankrig til Bayeux – 3 

overnatninger. 

Udflugt til Invasionskysten, Omaha Beach og Pointe du Hoc. 

Det 900 år gamle Bayeux-tapet og klosterøen Mont St. Michel. 

Fra Bayeux til det maleriske Honfleur ved Seinens udmunding – via Port Normandie til den 

populære kystby Etretat med de smukke kalkstensklipper. 

Rouen (2 overnatninger) - byen med den imponerende katedral med Rollos sarkofag. 

Udflugt til Monet’s have i Giverny. Hjemtur via Belgien og Tyskland. 

Pris 6.498 kr. pr. deltager(min. 40). Eneværelse tillæg 1.500 kr.. 

Teknisk rejsearrangør: Gislev Rejser - medlem nr. 16 i Rejsegarantifonden. Turhjælper Steen 

Pedersen. 

Prisen inkl.: Bus, hotelophold(7 nætter), halvpension - fra aftensmad første dag til og med 

morgenmad sidste dag, rejseleder og turhjælper samt al udflugtskørsel excl. entreer. 

Deltagerbetalingen til teknisk rejsearrangør. 

Hjemkomst lørdag 25. august. 

Tilmelding til Steen Pedersen fra 16.april kl. 9 tlf. 98 52 20 26. 

 

 

 

 
 
 

OBS!!  



 

INFO – MØDE om rejsen 

 

Torsdag 26. april kl. 14 på  

Hobro Bibliotek (st. Sal). 

Kaffe og kage – pris 25 kr.. 

Tilmelding til infomødet til  

Steen Pedersen  tlf. 98 52 20 26 - senest 

fredag 20. april. 

 

                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Vidunderet Mont-Saint-Michel klosterkirke ligger på en 

klippeø, omgivet af kraftige tidevandsbølger på grænsen 

mellem Normandiet og Bretagne. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

SØNDAGSCAFEEN i lokalerne på HOBRO BIBLIOTEK 

 

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

SØNDAGSCAFE kl. 14 – 16 

 

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.  

 

Søndag 5. februar kl. 13 - 16:   I Hobro Bio: Vi ser filmen ”Dirch”. 

Efter filmen serveres der kaffe i Bibliotekets store sal. Pris for film og kaffe 50 

kr..Tilmelding til Lis Fabrin Jensen, tlf. 98 52 09 42 kl. 9 -10 fra 24. januar. 

 

Søndag 4. marts   kl. 14 - 16: Cafeen er åben  

 

Søndag 1. april     kl. 14 - 16: Kan slaskeri og slendrian føre til noget?   Fhv. politiassistent Hugo 

Mortensen, Aalborg, fortæller om sit liv og sine oplevelser.           

               Kom og få et godt grin ”stand up” for pensionister.  

 

Søndag 6. maj      kl. 14 - 16: Cafeen er åben 

 

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

Se opslagstavlen i Bibliotekets gang fra St. Torv til parkeringspladsen ved Teateret. 

 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

PC kursus for begyndere 
Ældre Sagen tilbyder PC kursus for absolut begyndere, nyt hold starter onsdag 11. januar kl. 15 – 

17. Undervisningen foregår på Nordre Skole i lokale nr. 17 og omfatter 10 gange a´ 2 lektioner. Vi 

lærer at bruge internettet og sende en mail, og vi lærer tekstbehandling samt gem og find 

dokumenter. Max. 10 deltagere, kurset er gratis.  

Spørgsmål og tilmelding til instruktør Flemming Rahbek tlf. 48 26 24 59. 

 

 

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

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

Der startes i september og spilles til primo april. Der arrangeres seniorbridgeturnering søndag den 

26. februar i Markedshallen, Hobro.              NYT!      Der planlægges enkeltdagsturneringer hver 

onsdag i sommerperioden – dog ikke i juli og august. 

Ældre Sagens lokale bridgeafdeling har lavet en samarbejdsaftale med Hobro Bridgeklub pr. 7. 

september 2011. Ældre Sagens bridgeafdeling er nu fremover en afdeling (Seniorklub) i Hobro 

Bridgeklub - med egen styregruppe. Ønsker man yderligere oplysninger, så kontakt vor instruktør/ 

tovholder 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 10. januar  kl. 15 - 17 på Hobro Nordre Skole.   

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

Tilmelding nødvendig. 

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 - 12.  Bemærk nye 

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

Kontakt Vagn Andreasen tlf. 22 52 14 41.  

 

 

 

Stavgang 
Opstart - torsdag 26. april fra kl. 17 - 18. 

Mødested: Parkeringspladsen ved Kommunekontoret i Korsgade. 

Der er stadig plads til flere på holdet. Deltagelse er gratis. 

Spørgsmål og tilmelding til instruktør Edith Jakobsen tlf. 98 52 10 59  mobil 24 24 14 12. 

 

 

 

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 har nu 1.970 medlemmer, og der er på landsplan  

595.000.  

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

når man er fyldt 18 år. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:lillianmp@live.dk


 

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 første halvdel af programmet for 2012 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 

 
 
 

 

 


