
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 

  Fjends – Karup 
 

Program  
Januar – marts 2018  

 
 

 
 

Få mere information om Ældre Sagen se: 
www.aeldresagen.dk  (distrikt 2 Viborg/Fjends) 

 
Se også:  

www.fjendsnet.dk (foreninger—Ældresagen) 



 

 
Har du lyst til at modtage vores program eller oplysning om nye tiltag di-
rekte på mail, oplys venligst mail-adresse til:  
KS.Fjends-Karup.763@aeldresagen.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Efterlysning 
 
Er det dig, der vil være med til at gøre lokalforeningen spæn-
dende i det nye år?  
Vi mangler kandidater til bestyrelsen og øvrige frivillige. 
Sidder du med et ønske om at gøre en forskel eller være med til 
at sætte dit præg på arrangementer og aktiviteter i området?  
Vi vil gerne mødes med dig og tage en snak om dine ønsker og 
ideer og fortælle nærmere om de områder, hvor vi har brug for 
ekstra hænder. 
Vi ser frem til at høre fra dig. 
 
Kontakt lokalforeningens formand Jørgen Svenson tlf. 94547241 
eller et andet bestyrelsesmedlem. 
 

              

Har du tid og overskud til at blive et lyspunkt i et andet menneskes liv, så 
bliv frivillig hos os enten som besøgsven, demensaflaster eller noget 
andet, du er god til. 
Ældre Sagen tilbyder gratis kurser og information. 

 

OBS:  
Mangler du kørsel til et arrangement, kontakt venligst et bestyrelses-
medlem i din nærhed. Vi vil prøve at arrangere samkørsel. 

Alle er velkomne til at deltage i arrangementer, rejser og ture, men 
medlemmer af Ældre Sagen har fortrinsret.  
Der tages forbehold for ændringer.  



 

Torsdag den 01. februar 2018 
 

Bustur til kursuscenter Bøgehøj i Ebeltoft. 
 

Kaffe og rundstykke på udturen kr. 50,00 
 

Afgang: kl. 9.00 fra Kirkecenter, Kirkevej 2, Stoholm og 
Afgang: kl. 9.30 fra P-plads, Genvej ved Karup Skole 
 

Vi ankommer kl. 11 og har 2 timer til se os om i centret, 
måske spise frokost med elevernes billige tilbud. Kl. 13 
parkerer bussen ved Føtex i Ebeltoft by, hvor der så er 2 
timer på egen hånd inden hjemturen. 
 

Tilmelding senest den 15. jan. til: 
Alice Hyldahl, tlf. 23 60 61 35  
mail: KS.Fjends-Karup.763@aeldresagen.dk 
 
Onsdag, den 14. februar 2018 kl. 14 – 16 i Seniorhuset, 
Gl. Banevej 6, Karup 
”Sundhedsfremme og Forebyggelse for Seniorer i Viborg Kommune”  
Foredrag med sygeplejerske Britta Kempe 
 

Kommunens forebyggende medarbejder, fortæller om de fore-
byggende hjemmebesøg og om øvrige tilbud fra kommunal 
side. 
Kom og bliv orienteret om dine muligheder – der er tid til 
spørgsmål og diskussion.  
 

Gratis adgang, vi byder på kaffe og kage –- mød bare op.  
 

Foredraget arrangeres i samarbejde med Brugerrådet og Seniorklubben i 
Karup. 
 

Tilmeldingsseddel er fremlagt i Seniorhuset eller tilmelding til:  
Alice Hyldahl, tlf. 23 60 61 35   
mail: KS.Fjends-Karup.763@aeldresagen.dk 
 
 

Årsmøde 2018 
  
Torsdag, den 08. marts kl. 17.00   
Sted: Mønsted Kro, Holstebrovej 205, Mønsted, 8800 Viborg 
 
Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret. 
Efter mødet er der spisning. 
Drikkevarer kan købes. 
Gratis for medlemmer, kr. 150,00 for ikke medlemmer. 
 
Tilmelding af hensyn til maden senest 01. marts til: 
Alice Hyldahl, tlf. 23 60 61 35 el. mail: KS.Fjends-Karup.763@aeldresagen.dk 
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Rejser: 
 
2018: 08.- 12.  januar: 5-dages bustur til Polen: Senior Velvære. 
 
Sammen skal vi være gode ved os selv. 
 

   

 
Program og tilmelding  
senest 14.06. 2017 til:  
Svend Aage Gundelund,  
tlf. 97 54 82 19 el. 22 56 63 55,  
mail: gundelund@os.dk

 
Pris kun: kr. 1.995,- Tillæg for enkeltværelse kr. 350,-
 
Sørens Rejser sender opkrævning og rejsebeviser. 
Sørens Rejser A/S er teknisk arrangør af turen. Medlem af rejsegarantifonden nr. 1673 
 
Bestyrelsen: 
 

Formand: 
Jørgen Svenson, Vridsted, mail: joergensvenson@privatmail.dk ……..… tlf.   97 54 72 41  
Næstformand:   
Poul Erik Vestbjerg, Iglsø, mail: p.vestbjerg@email.dk …………………… tlf.   97 54 51 19 
Kasserer og sekretær 
Alice Hyldahl, Karup, mail: KS.Fjends-Karup.763@aeldresagen.dk .…… tlf. 23 60 61 35 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
Martin Ditlevsen, Karup, mail: familien.ditlevsen@gmail.com …………… tlf. 51 51 28 03 
Svend Aage Gundelund, Daugbjerg, mail: gundelund@os.dk …………… tlf. 22 56 63 55 
Ruth Pedersen, Stoholm, mail: ryle@energimail.dk ……………….………. tlf.   30 33 43 89 
Anna Thybo, Stoholm, mail: festmamma2013@gmail.com …………..…… tlf.   97 54 13 90 
Suppleanter: 

1. Jytte Grandt, Karup, mail: jytte_grandt@hotmail.com ……………  tlf.  26 82 25 03 
2. Allan Clifford Christensen, mail: acc@viborg.dk ……..……………  tlf.:  40 95 55 76 

 
Kontaktpersoner:  
 

”En hjælpende hånd”:  
Knud Lang, Stoholm, mail: klang@firma.tele.dk ………………………………… tlf.  40 19 43 65  
 
IT: 
Poul Erik Vestbjerg, mail: p.vestbjerg@email.dk ……………………….……….. tlf.  97 54 51 19  
 
Medlemsaktiviteter: 
Svend Aage Gundelund Nielsen, Daugbjerg, mail: gundelund@os.dk .............. tlf. 22 56 63 55 
Alice Hyldahl, Karup, mail: KS.Fjends-Karup.763@aeldresagen.dk ………..… tlf.  23 69 98 68 
Jytte Grandt, Karup, mail: jytte_grandt@hotmail.com ……………………….…. tlf.  26 82 25 03 
 
PR:  
Martin Ditlevsen, mail: familien.ditlevsen@gmail.com . ..………………………. tlf. 51 51 28 03 
 
Socialhumanitær:  
Ruth Pedersen, Stoholm, mail: ryle@energimail.dk ….………………………… tlf.  30 33 43 89 
Anna Thybo, Stoholm, mail:festmamma2013@gmail.com ……….…………….. tlf.   97 54 13 90 
  
Ældre politisk: 
Jørgen Svenson, mail: joergensvenson@privatmail.dk  ……..…….…………. tlf.   97 54 72 41 
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Faste aktiviteter: 
  
Rehabilitering på Birkegården, Stoholm: 
Projektet har til formål at vedligeholde/forbedre funktionsevnen hos ældre borgere over 60 år. Der trænes på et 
lille motionshold på ca. 10 deltagere, der bliver ledet af frivillige instruktører.  
Kontakt: Rosa Clausager Nielsen. Tlf. 87 87 60 40 Mail:rcn@viborg.dk 
 
Søndagscafé: Frederiks Dagcenter 
Formål: Socialt samvær for enlige 
Kontakt: Birte Dürr Pedersen, Frederiks …………………………………………………… tlf. 86 66 18 97 
Jytte Grandt, Karup ……………………………………………………………………………. tlf. 26 82 25 03        
 
Motion—Mennesker i Karup 
Motion i Seniorhuset, hver tirsdag kl. 9.30. Vi motionerer efter dvd-en ”Træn dig glad” 2 med siddende eller 
stående øvelser, hvor alle kan være med. Efter træningen hygger vi os med kaffe, te og rundstykker.  
Kontakt: Alice Hyldahl, Karup, mail:KS.Fjends-Karup.763@aeldresagen.dk tlf. 23 60 61 35  
 
Tryghedsopkald:  
Kontakt: Birthe G. Christensen, Karup ……………………………….............................. tlf.  23 69 72 17 
 
PC hjælp - Hjælp til selvhjælp    
Sted: Stoholm bibliotek  
Hver anden tirsdag kl. 10:00 – 12:00 i ulige uger. 
Mød op med din pc-er eller lån en på stedet. 

Tablet- hjælp 
Sted: Frederiks Dagcenter 
Hver anden mandag kl. 09:30 – 11:30 i lige uger 
Mød op med din tablet eller lån en på stedet. 

 
Kontakt: Poul Erik Vestbjerg, mail: p.vestbjerg@email.dk ……………………………….. tlf. 97 54 51 19 

 
Cykling uden alder i Stoholm  
(Rickshawcykling) 
 

 
 
 

 
 

 
 
Interesseret i en tur ud i det blå? 
Kontakt:  
Agnes Jensen, Stoholm  
tlf. 28 30 73 77

Cykling uden alder i Karup  
(Rickshawcykling)
 

            
 
 

Interesseret i en tur ud i det blå?  
Kontakt:  
Elin Kronborg, Karup 
tlf. 41 53 67 59 
Hanne Jeppesen, Karup 
tlf. 40 11 72 77 
Birgit Mørup, Karup, 
Tlf. 50 46 26 55 
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Sommercykling i STOHOLM, forventes i gang i juni 
Mødested er ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter.  
Turene er omkring 18 - 25 km i passende tempo og går til skønne områder i Fjends. 
Yderligere information fås hos Ruth Pedersen, tlf. 30 33 43 89 

 

 
PC-hjælp på Stoholm Bibliotek 
i datastuen under det gamle rådhus,  
Iglsøvej 5, Stoholm 
kl. 10:00 – 12:00  
hver anden tirsdag i ulige uger  
Mød op med din pc-er eller lån en på stedet. 

 
 

 
 
 

 
Kontakt: Poul Erik Vestbjerg, mail: p.vestbjerg@email.dk …….……….. tlf. 97 54 51 19  
 
Tablet- hjælp på Frederiks Dagcenter 
i skærmstuen Parkallé 2, Frederiks  
kl. 09:30 – 11:30  
hver anden mandag i lige uger  
Mød op med din tablet eller lån en på stedet.                        

                                 
Kontakt: Poul Erik Vestbjerg, mail: p.vestbjerg@email.dk ….………….. tlf. 97 54 51 19  
 

 
Søndagscafé for enlige og alle,  
der har brug for ekstra samvær 

 
Føler du søndagen er lang, måske fordi 
dine pårørende ikke bor lige i nærheden.  
Kom og vær med til et par hyggelig timer. 

 
Sæt X i kalenderen for 1. halvår 2018:  
 
Søndage, den 21. januar, den 18. februar, den 25. marts, den 15. april, den 27. maj og 
den 17. juni. 
 
Tidspunkt: Kl. 13:30 til ca. kl. 16:30 
 
Påskefrokost, den 25. marts kl. 12:30 til ca. 16:30.  
Pris kr. 60,00 
Tilmelding til frokost senest 16. marts til Alice Hyldahl tlf. 23 60 61 35 eller 
mail:KS.Fjends-Karup.763@aeldresagen.dk 
 
Medbring egne drikkevarer  
 
Sted: DAGCENTRET Parkalle 2, Frederiks 
 
Pris inkl. kaffe og brød: Kr. 25,00 
 
Kontaktpersoner:  
Birte Dürr Pedersen, tlf. 86 66 18 97 eller Jytte Grandt tlf. 26 82 25 03    
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Spisegruppen på Åbrinken, Karup. 
 Hver mandag fra kl.11:30 til ca. 13:00. 

 
I samarbejde med Viborg kommune, SOL og ÆS Fjends-Karup er der oprettet en spisegruppe for ældre og 
frivillige, der har lyst til at spise og hygge sig sammen en gang om ugen. Man kan blive hentet og bragt iht. 
kørselsordning.  
Maden leveres fra Madservice Viborg. Hovedret kr. 33,50 for- el. efterret kr. 14,50 inkl. kaffe. 
Drikkevarer kan købes. 
 
Kontakt:  
Anne-Grethe Nielsen, frivillighedskoordinator, Viborg kommune. Mobil: 23 64 62 78 
eller mail: agn@viborg.dk 
Tilmelding: Helle Troelsen, tlf. 23 74 02 77

 

Ældre Sagens rådgivning  
tlf. 80 30 15 27 

 
Ved du,  
at du kan ringe til Ældre Sagens rådgivere og få svar på dine sociale, juridiske, 
økonomiske og andre spørgsmål  
at rådgivningen og telefonopkaldet er gratis 
at rådgiverne sidder klar til at besvare dine spørgsmål 
at rådgiverne er opdaterede om de love og lovændringer, som kan have indfly-
delse på din hverdag  
at du også kan få vejledning om situationer, der ikke er lovreguleret 
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Ældre Sagen, DSR og FOA 

 
har opstillet 10 principper, som er afgørende for 
værdighed i ældreplejen 
 
Læs meget mere på hjemmesiden: www.aeldresagen.dk 
 
 
 
 

 
 

Nyt: MobilePay: 85580 
 

Husk besked med navn  
og dato for arrangement til 

 
 

             Fjends Karup 

http://www.aeldresagen.dk/

