
7. marts 2016, kl. 19 på Aktivitetscentret:  Årsmøde med deltagelse af social-

udvalgsformand Lene Houe. Af hensyn til kaffen bedes man tilmelde sig til for-

manden Jørgen Faarup – tlf. 2020 3896 

Datoer for ”Lagkagecafe” og ”Brunch”– Hold øje med ugeavisen  -  

Kontaktperson: Birgit Nordborg  - tlf. 2482 4940 

15. marts 2016: Besøg på Fængselsmuseet i 

Horsens 

Fængselsmuseet består af verdens største 

fængselssamling fra Horsens Museum, hvor 

man på en spændende tur i det gamle stats-

fængsels historiske bygninger får indblik i 

fængselslivet gennem 153 år set fra såvel den 

indsattes som den ansattes synsvinkel.  Frokost på Cafe Dolly. Afgang fra Tegltor-

vet kl. 8,30. Pris kr. 400,-. Tilmelding til: Krista Lind – tlf. 9785 0068 el. Herdis 

Jensen – telf. 9785 3014 – senest 8. marts – Betaling kan ske på konto nr. 7500 

7020367 - husk at angive navn.  

13. april 2016: Jyllandsslaget, Jyllands-

akvariet og Mallemukken 

Besøg på det nye søkrigs-museum i Thybo-

røn. Mulighed for besøg på det hyggelige 

Jyllandsakvarium mod egenbetaling. Efter-

følgende besøger vi restaurant Mallemukken, 

som serverer en fiskebuffet. Pris: kr. 350,-. 

Afgang fra Tegltorvet kl. 9,30 til Lemvig hvorfra vi kører med VLTJ til Thyborøn. 

Tilmelding til: Krista Lind – tlf. 9785 0068 el. Herdis Jensen – telf. 9785 3014 – 

senest 6. april – Betaling kan ske på konto 

nr. 7500 7020367 - husk at angive navn.  

18.-19. maj 2016: Nordjylland 

2 dags bustur til naturskønne Nordjylland 

med besøg i Rhododendronparken. Over-

natning inkl. middag på Hotel Søparken i 

Aabybro samt guidet rundvisning på Sanden Bjerggaard. Der køres langs smukke 

og seværdige ruter i det nordjyske. Pris inkl. al forplejning (ekskl. drikkevarer til 

maden) og hotelovernatning kun kr. 1095,- pr. person i dobbeltværelse. Tillæg for 

eneværelse: Kr. 100,-. Evt. afbestillings forsikring: Kr. 100,-. Afgang fra Tegltorvet 

kl. 9.00 og fra Hvidbjerg Station kl. 9.20. Kontaktperson: Birgit Nordborg – tlf. 

2482 4940. Tilmelding og betaling til Venø Rejser tlf. 9786 8100 senest 18. april. 

7. juni 2016: Bustur til Søby Brunkulsmuseum 

Vi får en guidet rundtur i lejerne og forsøger 

at arrangere et besøg på Info-centret på det 

nye hospital i Gødstrup. Frokost på A Here-

ford Beefstouw i Lund. Afgang fra Tegltorvet 

kl. 8,30. Pris kr. 400,-. Tilmelding til: Krista 

Lind – tlf. 9785 0068 el. Herdis Jensen – telf. 

9785 3014  – senest 31. maj – Betaling kan 

ske på konto nr. 7500 7020367 - husk at 

angive navn. 

Bisidder/ledsager 

Vores lokalafdeling kan tilbyde en neutral ledsager f.eks. ved besøg hos læge, 

sygehus el. andre offentlige myndigheder. Bisidderen har tavshedspligt. 

Kontakt Karen Marie Nielsen - tlf. 2928 0996 

Besøgsvenner - Har du tid til rådighed i løbet af ugen, kan du bruge den til glæde 

for andre og dig selv ved at blive besøgsven i Ældre Sagen. Der følger mange gode 

oplevelser med. Har det din interesse, og vil du vide mere, kan du ringe til Birgit 

Nordborg – tlf. 2482 4940 eller Kaja Tønning – tlf. 2512 3769 

Telefonstjerne/Tryghedsopkald – Et tilbud til dig, som er alene. Du er velkommen 

til at kontakte nedennævnte ang. flere oplysninger. Det er gratis at blive ringet 

op, og vi har tavshedspligt.  Kontakt Kaja Tønning – tlf. 2512 3769 eller Birgit 

Nordborg – tlf. 2482 4940 

PC-hjælp for medlemmer tilbydes gratis. Henvendelse til Georg Nielsen - tlf. 2176 

4566  


