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Vagn Andreasen fortæller om det gamle Hobro under en slentretur rundt i byen. 

Her er det på Torvet i Hobro for en flok interesserede Hobro-borgere. 
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Søndagscafeen har tidligere 
haft en særskilt placering i 
bladet – det skyldes nok først 
og fremmest, at den tidligere  
blev drevet i fællesskab med 
Røde Kors i Hobro.  
Disse arrangementer findes  
nu i dato-rækkefølge blandt  
halvårets øvrige tilbud. Den- 
ne gang anført som Søndags- 
café den første søndag  i   
november måned.                                                                

Lokalbestyrelsen 

Steen Pedersen, formand, steen@steen-pedersen.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, +  cafè/film tlf. 98 52 08 37  
Lillian M. Pedersen, lokalbestyrelsesm. kontaktperson for besøgstjenesten  tlf. 98 52 21 46                                                                                 
Hans Jørgen Christensen, fmd. KU, ældrepolitik, (medlem af Seniorrådet) tlf. 98 24 80 16   
Gunnar Greve, lokalbestyrelsesmedlem +  motion tlf. 98 52 36 04                                 
Helen Hosbond, lokalbestyrelsesmedlem +  cafè/film tlf. 98 52 42 68 
Vagn Andreasen, lokalbestyrelsesmedlem + bowling tlf. 22 52 14 41  
Susanne Bisgaard, 1. suppleant                                                                    tlf 98 52 52 13 
Grethe Mikkelsen, 2. suppleant,  kontaktperson for besøgstjenesten   tlf. 98 52 26 16 

 
Hermed er anden 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 
Lokalbestyrelsen 

   
 

Hobro    
 

 
 
 

Ældre Sagen søger frivillige til    
Besøgstjenesten (besøgsvenner, demensaflaster , vågekone/mand) 
EDB undervisning (undervisere/hjælpere)  
Sport, motion ( bowling, krolf, stavgang) 
Måske har du selv et forslag til frivilligt arbejde, som du gerne vil tilbyde.  
Vi hører gerne fra dig. Så vil vi se, om det kan gennemføres. 
Henvendelse til  Steen Pedersen,  formand tlf. 98522026 steen@steen-pedersen.dk  
eller Lillian Møller Pedersen, besøgstjenesten tlf. 98522146, lillianmp@live.dk 

 
 

26. årgang         2. halvår 2013  
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LØBENDE AKTIVITETER: 
 

PC-hjælp 
PC-hjælp på Hobro Bibliotek(EDB-lokalet). 
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 13 til 15 i  EDB-lokalet på Hobro Bibliotek.  
OBS! Opstart efter sommerferien den 2. september.  
Kontaktperson er Flemming Rahbek  tlf. 48 26 24 59 
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.  
Kontakt  vores instruktør/ tovholder for Ældre Sagens bridgeafdeling Hanne Markdal på  
 tlf.  20 32 00 36. 

Studiegruppe i Slægtsforskning 
Vi forsøger at finde slægten på internettet. Både nybegyndere og  fortsættere. Nye hold 
starter tirsdag 1. oktober. Begynderhold kl. 12.30 – 14.30. Fortsættere kl. 15.00- 17.00,  på 
fortsætterholdet lærer vi også gotisk skrift. Kurset holdes på Biblioteket, (lille sal).   
Max. 12 deltagere pr. hold.  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 eller Jørgen Wacher  tlf. 86 45 22 82 
 

Styrketræning og motion 
Ved fremvisning af dit medlemskort af Ældre Sagen tilbydes du i Helsesport, Nytorv 9, Ho-
bro, et styrketrænings- og motionsprogram til rabatpris (se annoncen nedenfor). 
Kontakt Gunnar Greve, tlf. 98 52 36 04                                    
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Kære medlemmer 
Hermed fremsendes vores nye informationsblad, som dækker arrangementer for  
andet halvår af 2013. 

Vi har igen bestræbt os på at få tilrettelagt et bredt og alsidigt pro-
gram, der giver et lille indblik i de aktiviteter, som er arrangeret af lo-
kalbestyrelsen i Hobro. På bagsiden er anført lokalbestyrelsens tele-
fonnumre, og du/I er meget velkomne til at ringe, hvis der er tvivls-
spørgsmål. Næste lokale blad bliver ”rundsendt” i december måned 
2013 og gælder for første halvår af 2014. 

 

Du/I kan finde Hobro på Ældre Sagens hjemmeside: aeldresa-
gen.dk.  På hjemmesidens startside er der et ”googlefelt” , hvor du i 
et søgefelt skriver  Hobro eller postnummer, for at komme ind på vo-
res lokale  hjemmeside. 

Steen Pedersen / formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi planlægger en 2-dages tur til København næste sommer for at se Cirkusre-
vyen på Dyrehavsbakken og Den Blå Planet på Amager – Danmarks nye og Nordeu-
ropas største og mest moderne akvarium. 
Vi regner med at starte fra Hobro tirsdag 17. juni kl. 7.30 med hjemkomst onsdag 18. juni 
først på aftenen   –   nærmere i næste nummer af bladet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniorvejledning / ledsager / bisidder  
Har du behov for assistance indenfor nævnte områder, hører vi gerne fra dig,  
så vil vi vurdere,  hvem der bedst kan løse opgaven.   
Hjælpen er gratis, og vi har tavshedspligt. 
Kontaktpersoner: Brita Lind Nielsen  tlf. 23 24 84 44  ( først efter kl.18)      lind@privat.dk 
Kathe Vangsgaard tlf. 98521342  / 25271217 ( hele dagen)  vangsgaardhobro@privat.dk   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjertestartere i Hobro området 
Hvis man går ind på hjemmesiden: www.hjertestarter.dk, kan man se, at der på landsplan 
maj 2013 er opstillet  8002 hjertestartere. 

Ifølge hjemmesiden (maj  2013) er der i Hobro placeret 23 registrerede hjertestartere. 
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Sommertur til sandskulpturfestival i Søndervig 

 

Torsdag 15. august kl. 8 fra parkeringspladsen ved Markedshallen 

 

På vej mod Vedersø Kirke og  besøg i Kaj Munks Mindestuer får vi i bussen kaffe og rund-
stykker. Efter disse besøg kører vi videre ad vestjyske veje til byen Søndervig mellem 
Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. Her  
kommer vi til Sandskulpturfestival, men  
først spiser vi på pladsen ved borde og  
bænke nogle gode snitter med 1 øl/vand,  
der er med i prisen. 
Efter frokosten får vi en orientering om  
sandskulpturernes tilblivelse / opbygning  
(varighed ca. 15 min.). Her i 2013 illustre- 
res en del af den amerikanske historie 
igennem nybyggernes kamp mod india- 
nerne via enkeltskulpturer og på festiva- 
lens enorme skulpturvæg, som er over 200 m lang og 7 m høj.   -   Den 10. sandskulptur-
festival i Søndervig i 2012 havde over 140.000 besøgende 
Derefter går turen til de centrale dele af byen Ringkøbing. Her bliver der lejlighed til selv at 
gå på opdagelse og måske købe sig en kop kaffe på gågaden, før vi påbegynder hjemtu-
ren. Forventet hjemkomst ca. kl. 18. Pris for turen inkl. formiddagskaffe og frokost 395 kr..  
Efter tilmelding indsættes pengene i Sparekassen Hobro på konto 9337    0001367757 – 
husk navn. Tilmelding til Gunnar L. Hansen fra tirsdag 23. juli kl. 9 på tlf. 98 52 27 29 
 

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

Ambu Classic 2013: Melodi Grand Prix-Fest 
Mandag 19. august i Hobro Idrætscenter kl. 18.15  
 

Aalborg Symfoniorkester Dirigent: Christian Baltzer.  
Solister: Xenia Lach-Nielsen, Anne Sofie Steen,  
Ivan Pedersen og Tim Schou. 
Dørene åbnes kl. 18.15. 
Kl. 18.40 – 19.10 Mariagerfjord Pigekor Mini Gallakoncert 
Kl. 19.30 Aalborg Symfoniorkester 

 

Billetpris 195,- kr.  -   
Rabatpris til Ældre Sagens medlemmer 175,- kr. 
 

Ønsker man at købe rabatbilletterne skal man ringe til 
Jørn Jensen (formand for Ambufesten) på  
tlf. 21 95 40 52 mandag 1. juli kl. 9.00 – 14.00 
Efter tilmeldingen indsættes beløbet i Spar Nord på 
Reg. 9815 konto 4578688523  -  Husk navn!! 
Du vil så modtage billetterne senest 14 dage før arran- 
gementet. 
Efter den 1. juli kan billetterne købes via www.ambufest.dk 
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Juleaften 2013 
Biecentret og Ældre Sagen i Hobro arrangerer også juleaften i Biecentret i 2013.  
Det er et tilbud til alle, der enten sidder alene eller gerne vil være sammen med andre juleaf-
ten og godt vil have lidt fællesskab og juleindhold på denne særlige aften.  
Julearrangementet afholdes i Biecentrets kantine. Alle del- 
tagere 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 9. december til Simon Griis,  Biecentret, tlf. 
97 11 52 60 eller Steen Pedersen, Ældre Sagen, tlf. 98 52 20 26   Ønskes yderligere oplys-
ninger kontakt ovenstående telefonnumre. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

EDB-banden huserer i Hobro 
 

Ældre Sagen i Hobro har en EDB-bande på 13 perso- 
ner, som årligt hjælper over 100 ældre, der p.t. endnu 
ikke er digitaliseret.     EDB-banden er opdelt i 3 hold  
med hver sin tovholder. Der er 10 deltagere på hvert  
hold, som hjælpes/vejledes/undervises 10 gange a´ 2 
lektioner på Hobro Bibliotek. Endvidere startes efter  
sommerferien et fortsætterhold for dem, der har været 
 med på begynderhold og har PC og internet-adgang i 
 hjemmet.  Desuden skal man kunne modtage / sende 
mail. Der er en deltagerpris på 50 kr.. Efter sommer- 
ferien foregår undervisningen mandag kl. 10 -12         EDB-banden = frivillige instruktører 
med opstart  2/9 og onsdag kl. 10 - 12 og kl. 14 - 16 med opstart 28/8  
Kontakt webmaster Flemming Rahbek  på tlf. 48 26 24 59                                                 
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Rejsen til Sydengland 
Ældre Sagen i Hobro tager på 8 dages busrejse via Dover til Lands End fra den 
24. til 31. august 
Der er 40 deltagere med på turen, og der er lukket for flere tilmeldinger til rejsen. 
Evt. spørgsmål rettes til Steen Pedersen 98 52 20 26 
 

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

Besøg på Gasmuseet i Hobro og få et indblik i før og nu med gas 

Torsdag 5. september kl. 19 
Hobro Gasmuseum indbyder denne af- 
ten til et tilbageblik og et blik ind i frem- 
tiden om denne energiform.  
Fra CHAOS til GAS – og udstilling med 
diverse hjælpemidler som ”Farmor  
brugte da hun var ung” og  ”Det  fla- 
sker sig”. 
Og som noget helt nyt har man netop  
åbnet for nye tiltag: ”Gassens rolle i 
fremtidens energibillede” og for vores 
fremtidige muligheder både hvad angår 
skifergas og grønne og blå gasser, biogas og brint. 
Efter rundvisningen trakteres der med kaffe og lagkage. Prisen for denne aften er 100 kr.. 
Max. deltagere 35 personer. Efter tilmelding indbetales beløbet i Sparekassen Hobro på 
konto 9337 – 0001367757 – husk navn.  
Tilmelding til Helen Hosbond fra tirsdag 20. august kl. 9 på tlf. 98 52 42 68 
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JULETUR  
Fredag 29. november kl. 10 fra parkeringspladsen ved Markedshallen 
 

I år går vores juletur til Dalsgård Antik i Dommerby v/Skive,  
men inden vi når så langt, gør vi ophold v/Søndermarkskir- 
ken i Viborg, for at se det flotte håndbroderede Hærvejs- 
tæppe. Der er en guide tilstede, som vil fortælle om tæp- 
pets tilblivelse og Hærvejens historie. 
 

 
 

Ca. kl. 12.00 går turen videre til Dalsgård An-
tik, hvor der er julepyntet i overflod. Der fin-
des også mange antikviteter samt en udstil-
ling med de flotte Damaskduge (alt kan kø-
bes).  Kl. 13.00 serveres der julefrokost med 
efterfølgende kaffe. Drikkevarer for egen reg-
ning.  

 

Forventet hjemkomst ca. kl. 17.  Turen koster i alt   340 kr. 
Beløbet bedes indbetalt i Sparekassen Hobro på konto 9337- 0001367757  HUSK NAVN. 
Tilmelding til Else Gildsig fra tirsdag 12. november kl. 9 på tlf. 98 52 08 37 

 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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Bilistkursus – bliv en bedre bilist 
Kurset udbydes for hele Mariagerfjord Kommune 

Informationsmøde torsdag 12. september kl. 9.30 – 10.30 (bibliotekets st. sal). 
Ældre Sagen i Hobro har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune besluttet også i 2013 at 
arrangere et opdateringskursus for ældre, erfarne bilister. 
Enhver bilist – ung som gammel – har pligt til at holde sig orienteret om de gældende færdsels-
regler, og hvis det er mange år siden, du har fået kørekort, er det helt sikkert, at færdselsloven 
er ændret og justeret flere gange. 
Kursusforløbet indledes med et uforpligtende informations- 
møde den 12. september, hvor 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 indeholder 6 lektioners teori + 1 lektion i egen bil  
med kørelærer. Pris kun 300 kr., som indbetales efter  
tilmeldingen på konto 9337 – 0001367757 i Sparekassen Hobro – husk navn. Deltagelse og 
pris i kursus på køreteknisk anlæg aftales med kørelæreren. Ønskes en teoribog er prisen 185 
kr., som kan bestilles ved tilmeldingen. Teorikurset falder i tidsrummet kl. 9.30 til 11.30 på føl-
gende datoer 24/9, 26/9 og 1/10. Tilmelding til både informationsmødet og bilistkurset til Steen 
Pedersen fra tirsdag den 3. september kl. 9 på tlf. 98 52 20 26 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Eftermiddagstur til Herregården Hessel 
Torsdag 26 september kl. 12.45 fra parkeringspladsen ved Markedshallen 
 

Herregården Hessel er bygget engang i 
Middelalderen og er et komplet firlænget  
gårdanlæg, hvor alle bygningerne er tæk- 
ket med strå. 
Vi får en kort fortælling om stedet, inkl. 
smagsprøver og slutter med lidt højtlæs- 
ning om gamle dage. 
Herefter får vi kaffe/ the med kringle  
og Bondepige m/ slør. 
Forventet hjemkomst kl. ca. 17,30. Pris for bus, entre, oplæg, højtlæsning og kaffe 200 kr. 
Efter tilmelding indbetales beløbet i Sparekassen Hobro på konto 9337- 0001367757  HUSK 
NAVN. Tilmelding til Gunnar Greve fra tirsdag 10. september kl. 9 på tlf. 98 52 36 04 
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Hjertestarterkursus 
 

Ældre Sagen i Hobro tilbyder et hjertestarterkursus 
Torsdag 7. november kl. 9 - 13  i  Hobro Idrætscenter 
 

Pris pr. deltager er 150 kr., som indbetales efter tilmeldin- 
gen 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 Steen Pedersen fra tirsdag  
22. oktober kl. 9 på tlf. 98 52 20 26 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Demensforedrag  
Torsdag 14. november kl. 19 på Biecentret Hobro i store sal 
 

I samarbejde med Røde Kors Hobro arrangerer Ældre Sagen 
Hobro foredrag om demens. 
 

Som nogle af de første har vi været heldige at få en aftale  
med den nybagte forfatter Sonja Krogh Hansen, Års, der har 
skrevet bogen:  
              ”Vi mindes – men husker ikke” 
Sonja KH har i mange år arbejdet med demente på pleje- 
hjem, og hun vil med udgangspunkt i sin bog give mange  
praktiske råd til, hvordan man omgås demente på en kvalifi- 
ceret måde, så deres livskvalitet øges. Foredraget er offent- 
ligt tilgængeligt og henvender sig ikke mindst til dementes pårørende og plejepersonale.  
Pris 50 kr. for foredrag og kaffe, som betales ved indgangen.  
Tilmelding til Lillian Møller Pedersen fra mandag 4. november kl. 9 på tlf. 98 52 21 46 
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Besøg i Sundhedshuset H.I.Biesgade, Hobro 
Torsdag 24. oktober kl. 19                                                     Max 20 personer 
 
 
 

 
 
 
 

Benefit Hobro er byens nye Sundhedshus, hvor byens to fysioterapiklinikker, der har over- 
enskomst med sygesikringen, er gået sammen. Med nu 14 ansatte råder klinikken over man-
ge fysioterapeuter, der hver har sit speciale. 
 

Kerneydelsen er fortsat træning og behandling under sygesikringen, samt genoptrænings-
aftaler med kommunen. Det nye er, at der nu i langt højere grad gives mulighed for, at man 
kan komme og træne under vejledning af en fysioterapeut uden at være henvist af sin læge. 
 

Der vil blive vist rundt i hele huset, og de mange muligheder for træning vil blive præsente-
ret.  Efterfølgende vil Benefit være vært for en kop kaffe/ the og et stykke brød/ frugt. 
 

Tilmelding til Gunnar Greve fra tirsdag 15. oktober kl. 9 på tlf. 98 52 36 04 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

Søndagscafé   er for alle byens pensionister 

 

Medlemskab er ikke nødvendig for at deltage i dette arrangement. 
 

Søndag 3. november kl. 13.00  vises  filmen  ”Jagten”  i  Hobro Bio
 

 

Filmen er instrueret af Thomas Vinterberg  -  i hovedrollerne ses Mads Mikkelsen og Susse 
Wold. 
 

”Jagten” er en foruroligende fortælling om en uskyldig mand, der rammes af en tilfældig 
løgn  -  en  moderne historie om heksejagt og om, hvor skrøbeligt fællesskabet er, når først 
sladder og tvivl får lov til at florere. 
Efter filmen  er der kaffebord i Bibliotekets store sal (max. 90 personer), 
 

 

Pris for film og kaffe: 60 kr..
 

 

Tilmelding er nødvendig til Else Gildsig fra tirsdag 22. oktober kl. 9 på  tlf. 98 52 08 37  
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Influenza vaccination
 

Onsdag 2. oktober kl. 9-13 i Biecentrets store sal, 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 sam-
arbejde mellem Ældre Sagen og Danske Lægers Vaccinations-service, der stiller læger til rå-
dighed.  Medlemskab af Ældre Sagen er ikke påkrævet, vaccinationstilbuddet gælder alle 
kommunens borgere. 
Der skal dog her gøres opmærksom på, at Ældre Sagen i Hobro får 8,50 kr. for hver vaccinati-
on, og når omkostninger til Biecentret er betalt (kaffe/the m.v.) er der et lille restbeløb tilbage, 
der går ubeskåret som tilskud til Løvfaldsturen i oktober. -  Så derfor, mød op og bliv vaccineret 
i Biecentret, og vær med til at støtte den gode udflugt senere på måneden! 
HUSK at medbringe dit sygesikringsbevis til registrering af vaccinationen!!!  
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

 

Løvfaldstur 

Torsdag 10. oktober kl. 13 fra parkeringspladsen ved Markedshallen 
Traditionen tro har vi igen i år arrangeret en tur ud i det blå. Vi håber på dejligt vejr, flotte 
efterårsfarver og mange deltagere.  
 

Turen koster som sædvanlig kun 100 kr. inkl. bus  
og kaffe, som vil blive indtaget et eller andet dejligt  
sted. 
Der er bestilt handicap-bus,  så der er plads til kø- 
restole, men husk at meddele dette ved tilmelding  
og ligeledes bedes oplyst, om man er diabetiker.  
Hjemkomst kl. ca. 17.30. 
Teknisk arrangør Olesens Busser, Sørup. 
Tilmelding til Helen Hosbond fra tirsdag 24. september kl. 9 på tlf. 98 52 42 68 

 

 

 
 




