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Den 8. marts afholdt Ældre Sagen Mariager endnu engang årsmøde i Klostrets store sal, som til 

bestyrelsens glæde igen blev helt fyldt, med mellem 80 og 90 deltagere. Det er dejligt med den 

store interesse på en dag hvor vi kan få lov at fortælle om alle de aktiviteter og arrangementer vi 

har i gang, og takke alle de mange frivillige, som tager deres tørn med mange forskellige opgaver i 

årets løb. 

Mange har sikkert deltaget i en Søndagscafé med musik og sang eller et foredrag, og vi er nu også 

begyndt at holde møder om aktuelle emner i mindre format på hverdags eftermiddage.  

Derudover foregår der et vidtspændende socialt arbejde, der omfatter alt fra vågetjeneste og 

tryghedsopkald til besøgsvenner, ledsager- og bisidderfunktion. Et helt nyt projekt er 

Pårørendevenner, som skal støtte pårørende til demente og fysisk syge medborgere.  

Der er et nært samarbejde med det lokale plejecenter, hvor der i mange år har været holdt 

hyggelige møder med beboere og byens ældre borgere lørdag eftermiddag, og nu er der startet en 

tøjreparationsservice en eftermiddag om ugen. 

Et mindre fælleslokale i bymidten huser en kortklub, der spiller whist en gang om ugen, og to 

spiseklubber, henholdsvis for kvinder og mænd, som mødes en gang om måneden. 

Takket være nogle aktive frivillige er der stadig motion med musik en gang om ugen i hallen, mens 

andre dyrker individuel motion i fitnesscentret. Frivillige instruerer også ikke-motionsvante ældre 

på to hold om ugen i plejecenter Fjordvang, hvor vi inden længe kan åbne for individuel motion 

med handicapvenligt udstyr. 

Det ældrepolitiske arbejde er vigtigt, sammen med de andre lokalafdelinger i kommunen og 

Seniorrådet holder vi øje med hvad der foregår på ældreområdet og forsøger at få ældres 

stemmer hørt og respekteret, alt sammen i nært samarbejde med Ældre Sagen i distriktet og 

nationalt. 

Ved valget i år trådte Ellisabeth Arnfalk ud, og Susanne Gommesen blev valgt ind. 

Ældre Sagen Mariager konstituerede sig som følger: 

Lene Lundsgaard, formand, Else Justesen, kasserer, Erik Jensen, næstformand, Inger Røien, 

sekretær, Lauge Prip, 2. næstformand, Karl Peter Uldahl, bestyrelsesmedlem, Ole Guldberg, 

bestyrelsesmedlem, Uffe Laursen, 1. suppleant, Susanne Gommesen, 2. suppleant. 

  


