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VI HJÆLPER HINANDEN

AALBORG KREDS

Medlemsinstanser i Aalborg Kreds
Foreninger:

*   Als-Øster Hurup Pensionistforening, tlf. 6096 1217
*   Arden Telefonstjerne, tlf. 2834 0587

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

*   Ellidshøj Seniorer, tlf. 2751 3098

*   Farstrup og Omegns Seniorklub, tlf. 6145 8475
*   Farsø Pensionistforening, tlf. 2693 3333
*   Fjelsø-Klotrup Seniorer, tlf. 2292 7012
*   Gandrup Efterløns- og Pensionistforening, tlf. 2174 6662
*   Gundersted Pensionistforening, tlf. 2345 2872
*   Gunderup-Vaarst-Fjellerad Seniorer, tlf. 4078 1153

*   Hadsund Pensionistforening, tlf. 6127 3062
*   Hobro: Danske Seniorer Hobro, tlf.  5177 0295
*   Hornum-Ulstrup Seniorer, tlf. 5196 6516
*   Hvalpsund: Førtids- og Pensionistforeningen for Hvalpsund, tlf. 9863 1849

*   Kongerslev Seniorklub, tlf. 4015 9827
*   Løgstør Pensionistforening, tlf. 4245 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. 2148 7565
*   Rold-Vebbestrup: Danske Seniorer Rold Vebbestrup Doense, tlf. 9855 4562

*   Skarp Salling Seniorer, tlf. 2380 5652
*   Skørping Seniorer, tlf. 4260 0956
*   Stae Vester Hassing Seniorer, tlf. 9825 7199
*   Sulsted-Ajstrup Seniorer, tlf. 2320 1403
*   Sønderup-Suldrup Seniorer, tlf. 2494 0250

*   Terndrup-Blenstrup og Omegns Pensionistforening, tlf. 4134 9551

*   Veggerby Seniorer, tlf. 2070 7118
*   Vilsted-Vindblæs Seniorer, tlf. 2483 8285

*   Øster Hornum Seniorer, tlf. 2571 2561

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

07. 07. 2020



Arrangementer i Aalborg Kreds 2020 - 2021

29. sept. 2020 Generalforsamling
kl. 13.30 OBS: Alle medlemmer er velkomne - ikke kun bestyrelserne!
   Vi holder nu den generalforsamling, vi måtte udsætte i foråret pga.

Corona-virussen.
   Dagsorden iht. vedtægterne. 
   Gæstetaler: Erik Stagsted, fhv. landsformand for Ældrerådene.
  Sted: Kimbrer Kroen, Markedsvej 8, Aars
   Kredsen er vært ved kaffen.
                                                          Tilmelding (aht. traktementet): senest 19. september

3. nov. Medlemsmøde: »Seniorbofællesskaber - fordele og ulemper«
kl. 9.30 OBS: Alle medlemmer er velkomne - ikke kun bestyrelserne!
   Kom og hør organisatorisk konsulent Anna Pedersen Bækhøj og lokale

initiativtagere fra Andels bolig  for enin gernes Fællesrepræsentation for-
tælle om denne boform, som flere og flere seniorer nu interesserer sig
for at flytte i, når huset eller haven bliver for stor at holde. 

   Desuden deltager Eigil Lyhne, selv lejer i et seniorbofællesskab, og for-
mand for Danske Seniorers arbejdsgruppe vedr. seniorboliger.

   Vi slutter af med at spise sammen.
   Sted: Kimbrer Kroen, Markedsvej 8, Aars
   Pris: Oplyses senere.                                  Tilmelding: senest 25. oktober

**********

1. marts 2021 Generalforsamling
   OBS: Alle medlemmer er velkomne - ikke kun bestyrelserne!
   Dagsorden iht. vedtægterne.
   Sted: Kimbrer Kroen, Markedsvej 8, Aars
   Kredsen er vært ved kaffe.
                                    Tilmelding (aht. traktementet): senest 20. februar

14. april »Hvordan får vi fat i seniorerne?«
09.30-16.00 Heldagskursus for bestyrelsesmedlemmer med vores konsulent, Annette

Schiøle. Gennem oplæg og at udveksle gode ideer og erfaringer får vi
inspiration og en lang ideliste til konkrete måder at arbejde med med-
lemshvervning på, så vi kan sikre, at vores forening også har en fremtid.

   Sted: Suldrup Kro, Hjedsbækvej 326, Suldrup
   Pris: Oplyses senere.
                                                                                                      Tilmelding: senest 4. april

Bliv medlem - og kom med i fællesskabet
Som medlem af en senior- eller pensionistforening får du tilbudt en række aktivi-
teter og arrangementer - og dermed også mulighed for at være med i et fælles-
skab 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. fore-
drag 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 pensio -
nister, debatind læg, kontakt annoncer, tilbud om kulturoplevelser m.m.

Bliv medlem - og få indflydelse
Danske Seniorer et politisk neutralt landsdækkende fællesskab af enkeltmedlem-
mer, foreninger, klubber, aktivitetshuse, projekter og datastuer.

Organisationen har høringsret i ministerierne, hvor der lovgives om ældres for-
hold 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

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).

Sæt allerede nu

i kalenderen!
X

Tilmelding: Per Drejer, formand: e-mail: per.drejer04@gmail.com - mobil: 2165 5243


