
 

 

 

Mariager 

Efterår 2021 

  

 

Find også vore arrangementer og aktiviteter på 

Ældre Sagens hjemmeside under lokalafdelinger 

(www.aeldresagen.dk) 

Her kan du også tilmelde dig til vores nyhedsbrev. 

Og hold øje med annoncer i lokalaviserne 

 

http://www.aeldresagen.dk/
https://www.aeldresagen.dk/


 

 

 

Arrangementer: 

 

Årsmøde torsdag 26. august 2021, kl. 17 
Den Gamle Biograf 
Husk at komme til årsmødet, bliv opdateret 
og giv dit besyv med. 
Lokalafdelingen er vært ved spisning. 
Dagsorden i følge vedtægterne. Alle er 
velkomne. Ved evt. afstemninger har kun 
medlemmer stemmeret. Husk medlemskort. 
Tilmelding til spisning senest 23/8 2021, kl. 

12 til Uffe Laursen 29 72 57 80.  

Lørdagscafé H.C. Andersens store Jyllandsrejse  

Lørdag 18/9 2021 kl. 14 i Den Gamle Biograf 

Foredrag ved Anne Valbjørn Odgaard. 

Vi skal på en rejse med Andersen rundt i Jylland midt i 

1800-tallet: Et tidsbillede vil blive tegnet, krydret med 

forfatterens sjove fortællinger.  

Der serveres kaffe/te og kage. 
Tilmelding senest mandag 13/09 2021 til Uffe Laursen 

29 72 57 80. 

 

 

 

Lørdagscafé Toner af Guld  
Lørdag 20/11 kl. 14.30 i Den Gamle Biograf 
Lyden af 50erne. Kom og nyd at høre Helle og 
Dynes Skovkjær underholde og syng med på nogle 
af de gamle sange.  
Der serveres kaffe/te og kage. 
Tilmelding senest mandag den 15/11 2021 til Uffe 

Laursen 29 72 57 80. 
 

 



 

 

Aktiviteter: 

 

Motion for ikke motionsvante ældre 

Torsdage kl. 13-14, start 12/8 2021 

Plejecenter Fjordvang 

Alle ældre kan deltage -uanset 

funktionsniveau. 

Frivillige hjælpere deltager. Der 
sluttes med kaffe og en sludder. 
Kunne du tænke dig at være med?  
Hvis der er interesse starter vi et 
hold mere om fredagen. 
Kontakt Inger Røien, 51 70 71 46. 

 

 

 

 

60+ gymnastik med musik 

Onsdage kl. 13-14  

i Minihallen, Gl. Hobrovej.  

Start: 8/9 2021 

Leder: Lisbet Jensen. 

Kontakt: Inger Røien, 51 70 71 46. 

 

 

 

 

Herreværelset 

Den sidste torsdag i måneden 

kl. 11.00 - 14.00 

Bugges gård.  

Kom og få en god snak over frokosten. 

Startdato: 26.08.2021 

Kontakt: Karl Peter Uldahl 40 26 42 20. 

 

 

 



 

 

Det sunde madhold 

En dag midt i måneden kl. 18.00 - 20.00. 

Start midt i september. 

Bugges Gård, Havnegade 1. 

Et madhold med fokus på det sunde valg, fisk, 

fjerkræ og masser af grøntsager og krydderier. 

Vi inspirerer hinanden til at få mere af den 

sunde mad ind i den daglige kost og prøver 

gode opskrifter af. Pris 50 kr.  

Kontakt Susanne Gommesen, 21 92 09 62. 

 

 

Var det ikke noget at komme med i en ny spiseklub 

Spiseklubber fungerer bedst hvis de ikke er alt for store. Derfor forslår vi 

nu at starte en ny spiseklub. Hvis du 

er interesseret, kan du være med til 

at forme den fra starten.  

Vi kan bruge selskabslokalet og 

køkkenet i Bugges Gård. 

Hvornår skal vi spise, middag eller 

aften, og hvor tit? 

Hjemmelavet mad smager bedst. Vi 

kunne skiftes til at lave maden, et par stykker af gangen. 

Man skal ikke lade sig afskrække selvom man ikke er gourmet. 

Det vigtigste er hyggen ved at spise sammen med andre. 

Hvis du er interesseret så kontakt Lene Lundsgaard, 40 45 96 51. 

 

 

Whist  

Mandage kl. 14-16.  

I Bugges Gård, Havnegade 1. 

Kom og spil med i par hyggelige 
eftermiddagstimer. 
Vi har plads til et bord mere. 
For yderligere oplysninger: 
Kontakt: Birgit Olesen, 51 86 29 72. 



 

Tilbud 
 

Tryghedsopkald  

Få ro i sindet hvis du bor alene. Du bliver ringet op 

hver morgen af en frivillig, der ønsker dig 

”godmorgen. Hvis det er nødvendigt tilkalder vi 

hjælp.  Kontakt: Inger Røien telf. 51 70 71 46  

 

 

Besøgsven    

Besøgsvennen er en frivillig, der har tid, 

lyst og overskud til at lytte til dig. I får en 

snak over kaffen, går en lille tur, læser 

avisen, spiller kort eller hvad I nu ellers 

har lyst og kræfter til. I aftaler indbyrdes, 

hvornår og hvor tit I vil mødes. 

Kontakt Inger Røien telf. 51 70 71 46.  

 

 

 

Ledsager  

Bor du på plejehjem eller privat og har du brug 

for hjælp til at komme til læge, tandlæge, 

øjenlæge eller sygehus Hvis du har brug for en 

ledsager. Kontakt Inger Røien telf. 51 70 71 46. 

 

 

MitID afløser NemID  

Overgangen fra NemID til MitID sker 

løbende fra 16/8 2021. Du vil blive 

kontaktet af dit pengeinstitut. En af 

ændringerne bliver at nøglekortet 

forsvinder og erstattes af en lille 

elektronisk nøgleviser. Har du 

spørgsmål, så kontakt Anna Hadsund, 

24 24 05 16.  



 

 

Bisidder     

Hvad var det nu lige min sagsbehandler 

sagde? Har jeg udfyldt de papirer jeg 

skal? Og nu glemte jeg igen at spørge 

lægen om noget. Din bisidder kan være 

med til et møde. Bisidderen hjælper dig 

med at forberede samtalen og spørgsmål. 

Kontakt Uffe Laursen telf. 29 72 57 80.  

 

 

 

Hjælp med pc’en?  

Driller din pc? En pc-hjælper kan komme på besøg og 
hjælpe med småproblemer med din computer. Alle kan 
få pc-hjælp. Kontakt Ib Johannesen, tlf. 30 24 12 08.  
 

 

 

Den hjælpende hånd 

Skal der skiftes en pære, en sikring eller en 

pakning i vandhanen eller hænges et 

billede op, kan den hjælpende hånd 

vurdere om det nemt kan klares.  

Kontakt Flemming Olesen, telf. 23 82 71 75. 

 

 

 

Syhjælpen v. Jette og Ellen 

Den sidste torsdag i måneden kl. 13.30-16 

Start 26/8 2021. 

I Dagcenteret på Fjordvang.  

Er der en knap der skal sys i? en kjole eller et 

par bukser der skal lægges op? 

Jette og Ellen er klar til at hjælpe. 

 

 



 

 

Seniorvejledning 

Den anden mandag i måneden  

kl. 10-12 

Start 9/8 2021. 

På plejecenter Fjordvang 

Ældre Sagen Mariager tilbyder 

oplysning og vejledning for ældre. 

To frivillige sidder klar til at hjælpe dig 

med oplysning og vejledning. 

Kontakt Uffe Laursen 29 72 57 80. 

 

Sorg og Livsmodsgruppe 

Torsdag kl. 13-15. Start 9/9 2021. 

Medborgerhuset, Skibsgade 28, Hobro 

Ældre Sagen i Mariagerfjord kommune har en 

samtalegruppe for ældre, der har mistet. Formålet er 

at få støtte i at blive hørt i følelsen af sorg, savn og 

afmagt. Gruppen ledes af 2 frivillige, som er 

uddannede i Ældre Sagen. De har tavshedspligt. 

Kontakt Dorte Bang 60 31 64 07, Elly Bjerring 30 32 

49 16, for uforpligtigende fortrolig tilmelding, gerne 

på SMS. 
 

 

Vågetjenesten søger frivillige M/K 

Ældre Sagen i Mariager søger frivillige mænd og 

kvinder, som vil være med til at våge over døende i 

deres allersidste tid.  

Vil du som frivillig være med til at gøre en forskel ved 

at sidde hos døende i deres sidste timer/dage, så 

henvend dig til Else Justesen, telefon 51 92 41 90 

eller Inger Røien, telefon 51 70 71 46 og få yderligere 

information. 
 



 

 
 
Hjælp til PC, dukaPC og iPad 
Har du problemer med at bruge din dukaPC 
eller iPad, så kontakt: Anna Hadsund, tlf. 24 24 
05 16, og aftal en tid til hjælp. 

 
 
 

Slægtsforskning   
Lokalarkivet i Mariager   
Torsdag ulige uger, kl. 10-12. 
Vi forsøger at finde slægten på internettet. 
Kontakt Anna Hadsund, tlf. 24 24 05 16. 

 

 

 

 
 
Lokalbestyrelsen i Ældre Sagen Mariager  
 

 

Lene Lundsgaard, formand Telefon 40 45 96 51 

Else Hoffmann Justesen, kasserer/socialt arbejde Telefon 51 92 41 90  

Inger Røien, sekretær/socialt arbejde Telefon 51 70 71 46  

Karl Peter Uldahl, motion og sundhed/arrangementer Telefon 40 26 42 20  

Ole Guldberg, Sundhedsudvalget distrikt 1 Telefon 22 63 01 85   
 

Britta Bendtsen 
 

Telefon 25 73 37 17 
 

Joan Dideriksen 
 

Telefon 30 96 84 47 

Suppleant  

Uffe Laursen 
 

Telefon 29 72 57 80 

 

 


