Praktiske oplysninger
Klubbens bestyrelse er påtegnet klubbens aktivitetsprogram.
Åbnes direkte ved hjemmesiden: ”Klubbestyrelse og aktivitetsprogram”

Velkommen

Medlemskontingent betales to gange årlig. Første mødedag
efter nytår og efter sommerferie.
Ligeledes betales et mindre entre ved hver mødeafholdelse, til
dækning af kaffe og brugerbetaling for lokale.

til klubben

Info - for kørsel ved klubbens hjemmeside
Klubbens hjemmeside er: www.aulumefterlonsklub.dk
Diverse beretningssider, med specifikke henvisninger til øvrige sider,
åbnes fra forsidens billede ikoner.

Beretningssiderne bliver løbende opdateret efter behov.
Ligeledes foreligger billedegalleri fra klubbens udflugter, samt
andre forskellige samvær, åbnes ved siden ”Billedegallerier”.

Mødested ”Kastaniegården” – Aulum

Sidste nyt
Åbnes direkte fra forsiden, med opsats under denne overskrift:

Du er ansvarlig, ikke alene for det du siger,
men også for det du undlader at sige

Onsdag formiddage i ulige uger

Briefing siden – er klubbens dør udadtil

Et par besøgssteder fra sommerudflugter

Klubbens formål
Klubbens hovedformål er at være bindeledsorgan med
netværk til folket, ved den tredje alder af lokalsamfundet, ved
hygge samvær under sociale former for aktivitetsudførelser
nogle formiddagstimer på onsdage - i ulige uger, ved de
ressourcer som er til rådighed herfor. Ligesom herved at
drøfte aktuelle begivenheder for livets gang, i lokalsamfundet
og øvrigt - for rigets tilstand.

Glud museum 2010

Efter kommende love, skal alt kommunikation efter 2015 til
offentlige anliggende, forekomme gennem internet forbindelser.
Dette kan så have både fordele og ulemper.
For den erfarne internetjonglør med alt moderne IT-isenkram, vil det ikke være noget problem.
For den mindre erfarne - ved den ældre generation, kan det
føles som et påtvunget ordning imod deres vilje. De mennesker
må herfor se sig nødsaget til indlæring for internet brug, som
med tiden så vil opleve en helt anden verden med adgang til
alverdens offentlige systemer, alle døgnets 24 timer.

Strandingsmuseet Thorsminde 2009
Øvrige referater og foto åbnes fra hjemmesidens
billedegallerier

Klubbens hjemmeside
www.aulumefterlonsklub.dk

Indlæring for brug af internet til egen husbehov, kræver ikke den
store videnskab, det er en langsommelig proces, hvortil kun
fantasien sætter grænser. Men vil være en stor fordel, gennem
internet kan bevæge sig ind til offentlige institutioner i egen
kommune, som fremover vil være en nødvendighed for ikke helt skal
gå til grunde.

Ordinære klubmøder

Udgangsdør til det virkelige liv

Klubbens hjemmeside
Hjemmesiden er klubbens formidlingsorgan udadtil, med
bemærkninger for af hvad som rører sig i klubben.
Ligeledes vil den bestræbe sig for at være informationskilde ved
aktuelle sociale velfærdsrettigheder for seniorer, fra offentlige
myndigheder, som ved Herning Kommune.
Siden har fra forsiden henvisning til en anden Aulum side under
navnet: ”En by i provinsen”
Ligeså er der på briefing siden, henvisning til ”Folkesvinget” som
er ret god debatside, hvorved kendte midtjyder tilkendegiver
sine meninger. Herved to faste indlægsblogger fra Aulum.
Adressen er: www.folkesvinget.dk
Siderne åbnes fra forsidens billede ikoner.

Ordinære klubmøder afholdes efter retorikken socialt samvær, på
traditionelt vis uden dagsorden.
Men traditionen tro - gennem årerne, påbegyndes møderne med en
kop kaffe til et rundstykke, hvorunder forekommer livlige debatter
over aktuelle forekomster, af hvad som rører sig i samfundet.
Herefter en del fællessang, efter fremmødtes forslag. Ligeledes giver
klubformanden en briefing information over indkommen post, eller
anden meddelelse, vedrørende klubben, som godt kan give en del
efterfølgede debat.
Ligeså under kaffebord fremkommer medlemmer med forslag for
udflugtsmål, hvoraf holdes en sommerudflugt, og muligvis en mindre
efterårsudflugt, såfremt der er stemning og midler til rådighed
herfor.
Medlemsindflydelse for ekstraordinære samvær udenfor huset,
bliver taget til efterretning såfremt det kan arrangeres på rimelig vis.
Efter kaffebord og opryd, fordeler fremmødte sig efter interesse for
forskelligt kort- eller bobspil, hvorefter mødet afsluttes med ”Tak for
en dejlig dag”

Klubbens historie

Klubben ændrer infrastrukturen

BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum
Klubben gennem tiderne
BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum, er ikke et nystiftet klub.
Det er en efterfølgerklub af tidligere ”Tværfaglig Efterløns- og
Pensionistklub i Aulum-Haderup, som af nogle efterløns ildsjæle
blev stiftet i 1986.
Igennem mange år har denne klub haft opholdssted ved det
tidligere SiD-hus på Engvej, i Aulum. Med skiftende tider, har SiD
Aulum afdeling, fussioneret med 3F og herved flyttet afdelingen
til Holstebro og solgt huset på Engvej til anden formål.
Efter gode år i Sid-huset, forekom en traumatisk periode, hvor
ved flere aftaler for mødelokale ikke indfriede forventninger
over klubbens eksistens, for mødeafholdelse.
Efter denne turbulente tid, blev efter behørig samarbejdsaftale
med Kastaniegården, med givet tilsagn for klubben herved kunne dyrke sine klubaktiviteter fremover.
Over klubaktiviteter gennem årerne, foreligger to jubilæumsskrifter som er offentlig tilgængelig fra klubbens hjemmeside.

Efter gode år, men desværre med en del naturligt frafald af medlemmer, og ikke mere får støtte fra 3F for tilgang af nye medlemmer, har
klubbestyrelse set sig nødsaget til omlægning af klubbens infrastruktur.
Klubben har igennem årerne fungeret som medlem ved en
paraplyorganisation under landsklubberne 3F-Seniorer og LO-Faglige
Seniorer.
Da tidernes udvikling har ændret sig, til brug for teknologiske
hjælpemidler, skønner klubben så herved, selv kan indhente samme
informationsmaterialer som dem, landsklubberne stiller til rådighed
for medlemsklubber.
Herfor har klubben opsagt medlemskab til landsklubberne 3F-Seniorer
og LO-Faglige Seniorer, for herefter at optage nye udfordringer ved at
fungere som en selvstændig klub, under navnet:
BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum.

