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Hobro afdelingens 25 års jubilæumsfest afholdtes i Hobro Idrætscenters Multisal  den 1. december 

2012.  

Set fra venstre lokalafdelingens tre formænd i de første 25 år Chresten Pejstrup, Grethe Olesen og 

Steen Pedersen   

 
 
Fr 
 
 
 

 



Kære medlemmer 

Hermed fremsendes vores nye informationsblad, som dækker arrangementer for  

første halvår af 2013. 

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 2013 og gælder for sidste halvår af 2013. 

 

 

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

hjemmesidens startside er der et ”googlefelt” , hvor du i et søgefelt skriver  

Hobro eller postnummer, for at komme ind på vores lokale  hjemmeside. 

Steen Pedersen/formand 

 

 

 

25 års jubilæum i Ældre Sagen Hobro  

 

Jubilæumsarrangementet afholdtes i Hobro Idrætscenters Multisal lørdag den 1. december fra kl. 19 

til kl. 24 med spisning og underholdning ved Arne Lundemann.  Bent W var hyggepianist under 

middagen og spillede senere på aftenen op til dans.  Der deltog i alt 91 i  festen. 

Det lykkedes at samle de tre formænd gennem årene. Grethe Olesen, som nu bor i Øster Hurup, var 

formand i de første 13 år, Chresten Pejstrup, Hobro i de næste 7 år og nuværende formand Steen 

Pedersen, Hobro i de sidste 5 år.  

 

 

 

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 november 

2012 er opstillet  151 hjertestartere. 

Ifølge hjemmesiden (nov. 2012) er der i Hobro placeret 20 registrerede hjertestartere. 

 

 

http://www.hjertestarter.dk/


 

 

Informationsmøde om høretab  

 

Torsdag 17. januar kl. 14 på Hobro Bibliotek 

 

Ved du, at der ofte går op til 7 år, før man får gjort noget ved sin dårlige hørelse?  
Det er helt naturligt med nedsat hørelse, når man bliver ældre, men hvorfor vente flere år, inden man får gjort noget ved 
det? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 I dag er høreapparater jo så små  
og diskrete, at de næsten ikke ses, og lydkvaliteten er i top.  
Som medlem af Ældre Sagen får du ekstra fordele, hvis du 
vælger en Oticon høreløsning.  

 

Vi får besøg fra den lokale høreklinik ”Høreapparatet i Hobro”, som vil fortælle om de nyeste muligheder, priser osv., så 
du er klædt på, hvis du, eller en du kender, har problemet.   
 

Alle er velkommen. Pris inkl. kaffe og brød er 50 kr. pr. deltager.  Max. 70 deltagere.  

Tilmelding til Helen Hosbond fra torsdag  3. januar kl. 9 på tlf. 98 52 27 29  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 



Kom til forårsfest!!!! 

Fredag 22. februar kl. 17.30 - 23.00 i Biecentrets kantine 

 

Foråret nærmer sig og vi byder det velkommen i festligt lag  med hygge, spisning, sang, 

underholdning og dans. Biecentret  sørger sædvanen tro for lækkert mad og venlig betjening.  
 
 

 
 

                      Hans Kaalø 

Hans Kaalø fra Mariager sørger for den hygge- 

lige stemning med dinner- og dansemusik. Hans  

Kaalø er pensioneret ungdomsskoleinspektør  fra 

Mariager.  Sideløbende med sit skoleerhverv har 

han plejet sin interesse for musikken.  

Han er et naturtalent, der allerede startede sin  

musikalske løbebane som 6 årig.  Utallige er de 

fester, som Hans har spillet til gennem årene, så 

han er en erfaren musiker, der ved alt om det repertoire, som vi ældre 

holder mest af.                  

Carsten Bredahl kendt fra Amburevyen kommer forbi.  

Pris for mad og musik  200,- kr. Drikkevarer for egen regning.  Max 80 deltagere. Efter 

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

Tilmelding til Lillian Møller Pedersen fra mandag  4. februar kl. 9 på tlf. 98 52 21 46 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Årsmøde 
 
Torsdag 7. 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. 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Vi besøger Hobro Produktionshøjskole (Danmarks ældste)  
Døstrupvej 1-3                                                             torsdag  21. marts kl. 14.00 

 
 

 

 
 
 
 

Hobro Produktionshøjskole er en selvejende uddannelsesinstitution for unge under 25 år uden en 

ungdomsuddannelse. Her går elever, som af forskellige årsager ikke kan gennemgå en 

ungdomsuddannelse i et almindeligt gymnasialt forløb.  

Skolens forstander Kim Pedersen og bestyrelsesmedlem Søren Greve vil forestå en rundvisning på 

skolen, hvor man kan se arbejdet på skolens forskellige linjer. På skolen har eleverne mulighed for 

at dygtiggøre sig i forskellige fag på linjerne, som indeholder: smed, tømrer, køkken, 

kunsthåndværk, tekstil/kreativ samt friluftslinjen. 

Produktionsskolen er vært ved kaffe og hjemmebagt kage. 

Tilmelding til Gunnar Greve fra tirsdag 12. marts kl. 9 på tlf. 98 52 36 04  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 
 

 



 

Besøg på Bies Bryghus i Bies Gård – Adelgade 26 

Torsdag  4. april kl. 17 mødes vi i Bies Gård  

 

På talrige opfordringer gentages besøget, idet mange sidste år kom på venteliste og ikke  

kom med.   

Vi begynder med en rundvisning, hvor vi deles i to hold.   

 

Det ene hold skal se både de gamle og de ny flotte kobber-kedler i bryghuset. Her går hi- 

storie 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. 

Det andet hold skal med Søren C. Olesen på  

rundvisning i Bies gamle lejlighed, hvor Rud 

Thygensen Arkivet har en flot udstilling af  

Rud Thygesens møbler. Læs mere på hjem- 

mesiden www.designarkivet.dk. 

Efter første rundvisning bytter holdene, så  

alle er med til det  samme. Efter rundvisningen ca. kl. 18 er der spisning i restauranten. Kæmpe 

wienerschnitzel med tilbehør. Pris for rundvisninger inkl. ølsmagning + tilhørende spisning  200 kr. 

ekskl. drikkevarer. Efter tilmeldingen indbetales beløbet i Sparekassen Hobro konto 9337 

0001367757 – husk navn.  

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

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Rejsen til Sydengland 

Lørdag den 24. august fra parkeringspladsen ved Markedshallen (om morgenen) 

                  8  dages rejse fra Dover til Lands End – Sydengland (24/8 til 31/8)  

Rejseplan 

Gennem Tyskland til Belgien med overnatning i Antwerpen. 2.dag:  Efter morgenmad via 

Calais/Dover og via Hastings, Brighton til Portsmouth -  ophold i 1 nat. 3.dag: Via Dorset-Devon- 

http://www.designarkivet.dk/


Dartmoor til Falmouth - ophold i 3 nætter. 4.dag:  Rundtur – besøg Lands End. 5.dag:  Trebah 

Garden. 6.dag:  Afrejse og  

til Salisbury. 7.dag:  Afrejse fra Salisbury og  

via tunnelen til overnatning i Asten.  8.dag:  

Hjemkomst Hobro om aftenen den 31.august. 

 

Pris pr. person:  7.298 kr.(min. 40).  Tillæg  

eneværelse (begrænset antal) 855 kr.  

Prisen inkl.: Buskørsel, gebyr til garantifon- 

den, rejselederassistance, færge/tunnelafgif- 

ter, hotelophold  i  7 nætter med halvpension 

fra aftensmad 1. dag til og med morgenmad 

sidste dag, al udflugtskørsel dog ekskl.  

entréer.      .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Lands-End   Sydengland                                                                                                                                                  

 Turhjælper Steen Pedersen.                                                                                                                                                         

Teknisk rejsearrangør: Gislev Rejser – medlem nr. 16 i 

Rejsegarantifonden. .  

Deltagerbetalingen til teknisk rejsearrangør. 

Tilmelding til Steen Pedersen fra fredag 5. april kl. 9 tlf. 98 52 20 

261 

 

                                                                                                      

INFO – MØDE om turen til England i august 2013 

 

Torsdag 18. april kl. 14 på Hobro Bibliotek (st. Sal) 

 

Kom og hør om Ældre Sagens rejsetilbud til Sydengland og få en appetitvækker, der giver lyst til at 

deltage i turen.   Kaffe og kage –  pris  25 kr..      

 

Tilmelding til infomødet til Steen Pedersen fra fredag 5. april kl. 9 på tlf. 98 52 20 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ta´ med på en 

slentretur 

og oplev lidt 



af byen 

 

”Byen fra før – og da vi var unge og lidt til i dag” ved Vagn Andreasen, Hobro 

 

Torsdag 2. maj kl. 13 fra Hobro Bibliotek  

 

Vi mødes ved Biblioteket og går en tur i byen. Denne gang i byens sidegader, hvor vi kommer forbi 

den gamle biograf,  ”Slottet”, den gamle realskole, C.B.U. / CF kasernen og meget andet. Vi 

snakker også lidt om bymidten og går tilbage til Biblioteket, hvor vi drikker kaffe. 

Pris for tur og kaffe: 50 kr., der betales ved kaffen. 

Max. 30 personer  -  i tilfælde af dårligt vejr ”går” vi turen via en billedserie. 

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

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

Tur til Actiumplus i Aalborg (forretning for hjælpe-midler) og derefter til øen Egholm 

Torsdag 30. maj kl. 13 fra parkeringspladsen ved Markedshallen 
Actiumplus ligger ved Aalborg Storcenter. Her for- 

handler man hjælpemidler til alle, men i særdeles- 

hed til ældre.  

Hvor ofte har vi ikke stået og manglet et hjælpe- 

middel og ikke anet, hvor det kunne købes, hvad  

det koster eller vidst, at det overhovedet fandtes. 

Det råder vi nu bod på.  

Actiumplus har det hele og spænder fra spisered- 

skaber med fortykket greb til lænestole med hæve effekt til el-cykler 

og el-scooter og meget mere. Et rigtigt spændende sted. Herefter 

kører bussen ned til Egholmfærgen. Det tager kun 

få minutter at sejle over til Egholm, og så skal vi gå et kort stykke vej op til Restaurant Kron- 

borg, hvor vi får vores eftermiddagskaffe. Bendt C. Jørgensen, som vi kender  

fra Hobro, er med på turen og 

fortæller om Egholm, sin barndom 

på Egholm, landbrug på Egholm 

og også lidt om planerne om en 

motorvej hen over Egholm.  Pris for bus, færge og kaffe 225 kr.. Forventet hjemkomst ca. kl. 18.  

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 



Heldagstur til Samsø 
Torsdag 13.  juni fra parkeringspladsen ved 
Markedshallen kl. 7.15 
Morgenkaffe med rundstykker i bussen. 
Kl.   9.30  Afgang fra Hou færgehavn 
Kl. 11.00  Rundvisning hos “Brdr. Kjeldahl” 
  Grønsagsproducent, Entreprenør,  
  Redningsstation m.m. 
Kl. 12.30  Stort tag-selv bord på restaurant i Nordby.  
  Rundtur på Samsø med lokal guide. 
Kl. 18.15   Afgang fra Samsø. Sandwich enten på færgen eller i bussen. 
Kl. 21.00  Forventet hjemkomst. 
 
Pris som inkluderer bus, færge, guide, kaffe, frokost, sandwich: 475 kr.. Tilmelding til Gunnar Greve fra tirsdag  
28 maj kl. 9 på tlf. 98 52 36 04. Efter tilmelding indbetales beløbet i Sparekassen Hobro konto 9337 – 
0001367757  HUSK NAVN 
 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
KROLF måske en ny aktivitet i Hobro 
Lørdag 15. juni på Hobro Stadion 
Tidspunktet er endnu ikke fastlagt, men vil blive an- 
nonceret i den lokale presse. I forbindelse med week- 
endens store DGI-stævne er senioridræt og Ældre  
Sagen Hobro gået sammen om at fremvise det nye  
familiespil, der er under udvikling i Danmark – aktivite- 
ten KROLF.    
Hvad er krolf?  Det er en blanding af de kendte spil  
kroket og golf. Det lanceres lidt populært: ” ½ kroket og ½ golf = 1/1 sjovt”.  
Hvis der er nok interesse for det nye spil, er det planen at etablere en KROLFBANE i Hobro.  Er det noget for 
dig/jer er I velkomne derude. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SØNDAGSCAFEEN i lokalerne på HOBRO BIBLIOTEK 

Den første søndag i nedenstående måneder afholder ÆLDRE SAGEN SØNDAGSCAFÉ:  

 

Der er let adgang til lokalerne på 1. sal - også med elevator. Caféen er et søndagstilbud til ALLE 

kommunens pensionister. Der serveres kaffe/the med hjemmebag for kun 25 kr.. - Vi synger og 

hygger os sammen og bruger derved søndagen på en god måde.  

 

Søndag  3. februar kl. 14-16:   Trompetist Per Iversen, Støvring underholder med foredrag og 

 Spil på nogle af sine mange instrumenter. 

Søndag  3. marts  kl. 13.:    Susanne Biers meget roste film: ”Den skaldede frisør” vises i Hobro 

Bio. 

     Efter filmen serveres der kaffe i Bibliotekets store sal. 

     Pris for film og kaffe: 50 kr.. 

    Tilmelding er nødvendig og skal ske til Lis Fabrin Jensen, 

    Tlf. 98 52 09 42 kl. 9-10 fra 19. februar. 

Søndag  7  april kl.14-16:  Fhv. præst Bent Ole Pedersen, Bjerringbro fortæller om sine 

spændende.oplevelser som rejseleder bl.a. i Afrika. 

Kontaktperson til Søndagscaféen: Helen Hosbond tlf. 98 52 42 68 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Fortsat gang i  EDB-

kurser 

Vi har et godt lokale på Biblioteket med 10 nye  

computere til rådighed. Der kører tre hold i hver  

uge med 10 kursister på hvert hold og tre til fire  

frivillige instruktører på hvert hold, så der er  

god hjælp at hente. Vores kurser omfatter 10  

gange a´ 2 timer. Der er en deltagerpris på  

50 kr.. Vi lærer at bruge internettet og sende en 

 mail, og vi lærer tekstbehandling samt gem og find dokumenter. 

På grund af den store interesse er der lidt ventetid, men ring og få 

mere information.  

Kontakt webmaster Flemming Rahbek tlf. 48 26 24 59 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

LØBENDE AKTIVITETER: 
 
 

Bridge 

Ældre Sagen i Hobro har en stor bridgeafdeling på ca. 80 deltagere, der spiller hver onsdag kl. 

13.30 – 17 i  Markedshallen, Hobro.  Der startes i september og spilles til primo april. 

Ældre Sagens bridgeafdeling er nu en afdeling (Seniorklub) i Hobro Bridgeklub - med egen 

styregruppe.  

Birthe Laursen har af private årsager valgt at stoppe som instruktør/tovholder for Ældre Sagens 

bridgeafdeling.  Kontakt i stedet vor nye instruktør/ tovholder Hanne Markdal på  

 tlf.  20 32 00 36. 

 

Bridgeturnering for seniorer søndag 26. februar kl. 13.00. Tilmelding til Hanne Markdal på  

tlf. 20 32 00 36 eller  markdal@ofir.dk   senest 19. februar.   –   Se annonce i Hobro Avis. 

 

 

Studiegruppe i Slægtsforskning 

Vi forsøger at finde slægten på internettet. Både nybegyndere og øvede. Nyt hold starter tirsdag  8. 

januar  kl. 15 - 17. Kurset holdes på Hobro Bibliotek, (lille sal) og strækker sig over 10 gange. Max. 

10 deltagere. Pris 50 kr.. Tilmelding nødvendig. 

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

 

 

Bowling 
Ældre Sagen i Hobro har en stor afdeling med bowling på ca. 110 deltagere. 

Sted:  Bowl`n  Fun, Jyllandsvej,  Hobro. Der spilles bowling hver onsdag kl. 9 - 12.  Prisen er kun 

100 kr. pr. banetime inkl. sko og kaffe/the. Prisen gælder for bane med 4 - 5 deltagere. 

Kontakt Vagn Andreasen tlf. 22 52 14 41 

 

 

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 over 2.100   
medlemmer, og der er på  
landsplan godt 620.000  
medlemmer af Ældre Sagen. 
Hver 4. dansker over 50 år  
er medlem, men man kan  
blive medlem af Ældre Sa- 
gen, når man er fyldt 18 år. 
 

                                                                                                  
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 2013 på gaden, og forhåbentlig har vi valgt nogle aktiviteter, der 
har din/jeres interesse. Vi glæder os til at se dig /jer.   
Tilmeldinger er for medlemmer og er bindende, og kan kun ske på telefon efter først til mølle 
princippet, max 4. 
Der kan ringes hverdage mellem kl. 9 - 11 til det anførte telefonnummer. 
Aktivitetsprogrammet er KUN for medlemmer, hvis andet ikke er anført. 
NB: Husk navn og tlf. på samtlige tilmeldte 
 
 

 Venlig hilsen og på gensyn 

  

 

 

mailto:mikhobro@hotmail.com

