Medlemsinstanser i Aalborg Kreds

Danske Seniorer

Foreninger:
* Als-Øster Hurup Pensionistforening, tlf. 9858 8244
* Arden Pensionistforening, tlf. 2237 0190
* Arden Telefonstjerne, tlf. 2834 0587

Aalborg Kreds

* Bislev Seniorklub, tlf. 9835 7121
* Blære og Omegns Seniorer, tlf. 6139 6716
* Ellidshøj Seniorer, tlf. 2751 3098

Aalborg - Vesthimmerland - Rebild
og Mariagerfjord kommuner

* Farstrup og Omegns Seniorklub, tlf. 6145 8475
* Farsø Pensionistforening, tlf. 2164 0901
* Fjelsø-Klotrup Seniorer, tlf. 2422 7411
* Gandrup Efterløns- og Pensionistforening, tlf. 9825 9517
* Gundersted Pensionistforening, tlf. 3169 8318
* Gunderup-Vaarst-Fjellerad Seniorer, tlf. 4078 1153
*
*
*
*

Hadsund Pensionistforening, tlf 6127 3062
Hobro: Danske Seniorer Hobro, tlf. 9852 2782
Hornum-Ulstrup Seniorer, tlf. 9866 1197
Hvalpsund: Førtids- og Pensionistforeningen for Hvalpsund, tlf. 9863 1849

Program 2019

* Kongerslev Seniorklub, tlf. 3169 8318 - 4162 1867
* Løgstør Pensionistforening, tlf. 9867 2480
* Nørager Pensionistforening, tlf. 9855 1985
* Nørholm Seniorer, tlf. 2337 5286
* Oue-Valsgaard-Rostrup Efterløns- og Pensionistforening, tlf. 2855 9870
*
*
*
*

Ranum Pensionistforening, tlf. 2424 8650
Ravnkilde Pensionistforening, tlf. 5196 2525
Rørbæk-Grynderup-Stenild Seniorer, tlf. 9855 7996
Rold-Vebbestrup: Danske Seniorer Rold Vebbestrup Doense - tlf. 9855 4562

*
*
*
*
*
*

Skarpsalling Seniorer, tlf. 2372 0249
Skørping Seniorer, tlf. 2683 2936
Stae Vester Hassing Seniorer, tlf. 9825 7199
Sulsted-Ajstrup Seniorer, tlf. 4033 8602
Sønderhold Frejlev Seniorer, tlf. 3195 8915
Sønderup-Suldrup Seniorer, tlf. 2492 0250

* Terndrup-Blenstrup og Omegns Pensionistforening, tlf. 9833 1386
* Veggerby Seniorer, tlf. 2070 7118
* Vilsted-Vindblæs Seniorer, tlf. 2483 8285
* Øster Hornum Seniorer, tlf. 2323 8772
*
*
*
*

Aalestrup Seniorer, tlf. 2860 6327
Aarestrup Seniorer, tlf. 9884 1283
Aars Seniorer, tlf. 2165 5243
Aalborg: Ældre hjælper Ældre, tlf. 6033 1510

11. 12. 2018

Bliv medlem - og kom med i fællesskabet
Som medlem af en senior- eller pensionistforening får du tilbudt en række aktiviteter og arrangementer - og dermed også mulighed for at være med i et fællesskab med nærvær, samvær og medmenneskelig kontakt. For nogle kan det også
være med til at skabe et personligt netværk.
Medlemmer af en senior- eller pensionistforening, der er tilknyttet Danske
Seniorer, har derudover en række fordele.
Aalborg Kreds, der er en af 19 kredse i Danske Seniorer, arrangerer f. eks. foredrag og fester med spisning og underholdning for medlemmerne.

Bliv medlem - og få SeniorBladet
Seks gange om året udsendes »SeniorBladet«, der er
medlemsblad for Danske Seniorer.
For personlige medlemmer er bladet betalt via
kontingentet. Medlemsforeninger kan vælge, at deres
medlemmer skal have det, mod at foreningen betaler
et mindre portobidrag for forsendelsen.
SeniorBladet bringer oplysende artikler om temaer,
ændringer og tiltag på ældreområdet, om aktive pensionister, debatindlæg, kontaktannoncer, tilbud om kulturoplevelser m.m.

Arrangementer i Aalborg Kreds 2019
22. marts

Generalforsamling

kl. 10.00

OBS: Alle medlemmer er velkomne - ikke kun bestyrelserne!
Generalforsamling med dagsorden iht. kredsvedtægterne.
Her står i også §4 hvor mange stemmeberettigede deltagere, foreningerne har ret til at sende.
Efter generalforsamlingen slutter vi af med middag.
Pris for middag: Nærmere oplysninger senere
Tilmelding: Senest mandag den 11. marts (aht. traktementet)

12. april

Foreningsmøde

kl. 09.30

Møde for bestyrelsesmedlemmer i foreningerne, hvor vi drøfter aktuelle
emner inden for foreningsarbejde, som har fælles interesse for bestyrelserne.
Organisationskonsulent Annette Schiøler leder mødet.
Vi slutter af med frokost.
Pris: Nærmere oplysninger senere
Tilmelding: senest mandag den 1. april

24. maj

Fællesspisning og koncert:
»No More Jacks - på vej mod nye tider«

kl. 16-ca.23

OBS: Alle medlemmer er velkomne - ikke kun bestyrelserne!
Tag med til Stig Rossen, Jesper Lohmann, Keld Heick og Jesper Asholts
seneste show, som Danske Seniorer præsenterer i Idrætscenter Vendsyssel.
Kredsen sørger for billetter og arrangerer bus med opsamling på centrale steder på vej til Vrå, hvor der er mindst ti, der står på bussen.
Der er buffet fra kl. 17, og koncerten begynder 19.

Bliv medlem - og få »Den lille Gule«
Danske Seniorer udgiver hvert år håndbogen “Den lille Gule” om regler, rettigheder
og takster for pensionister og efterlønsmodtagere i et letforståeligt sprog og med
opdaterede satser. Pris: gratis for medlemmer, 50 kr. for ikke-medlemmer (+ porto).

Pris: Kun 495 kr. inkl. buffet, koncertbillet og bus t/r.
OBS: Kun for medlemmer, da kredsen giver tilskud til bussen.
Tilmelding: Til jeres forening, som skal afregne med kredsen senest den
15. januar 2019.

Bliv medlem - og få indflydelse
Danske Seniorer et politisk neutralt landsdækkende fællesskab af enkeltmedlemmer, foreninger, klubber, aktivitetshuse, projekter og datastuer.
Organisationen har høringsret i ministerierne, hvor der lovgives om ældres forhold og vilkår. F. eks. arbejder Danske Seniorer for, at 3-5.000 dødsfald og 100.000
sygehusindlæggelser om året pga. over- og fejlmedicinering skal forebygges.
Danske Seniorer arbejder for et godt liv for alle seniorer, men har især fokus på
at sikre de svagest-stillede og mest sårbare ældre en anstændig tilværelse.

Ønsker du yderligere oplysninger om en af foreningerne, Aalborg Kreds eller
Danske Seniorer, er du velkommen til at kontakte kredsbestyrelsen ved
Per Drejer (formand)
e-mail: per.drejer04@gmail.com mobil: 2165 5243
Ingelise Nielsen (kasserer) e-mail: franks@nielsen.mail.dk mobil: 2860 6327

6. november Foredrag: Fremtidsfuldmagt, plejetestamente mm.
kl. 09.30

OBS: Alle medlemmer er velkomne - ikke kun bestyrelserne!
Kom og hør advokat Jørgen Stenum, Aars, fortælle om fremtidsfuldmagt, plejetestamente, behandlingstestamente (tidligere: livstestamente) mm. - og hvad forskellen er på disse dokumenter.
Vi får kaffe og slutter af med frokost.
Pris: Nærmere oplysninger senere
Tilmelding: mandag den 21. oktober
Sæt allerede nu

X

Oplysninger om, hvor møderne holdes, kommer senere.

Tilmelding:

i kalenderen!

Per Drejer, formand

e-mail: per.drejer04@gmail.com - mobil: 2165 5243
Ret til ændringer forbeholdes

