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APRIL KVARTAL - SOM EN BROGET LANDHANDEL
BINDINGVÆRK
FOR SENIORER I AULUM
Hjemmesidens forside er
bleven opdateret med
direkte link til Danske Seniorer, samt nyhedsbreve
derfra.
www.aulumefterlonsklub.dk

Forside opsat med direkte
links til Herning kommunes
hjemmeside.
Ligeledes er link til Dansk
Center for Reminiscens,
som er en hyggelig hjemmeside for unge som er
bleven ældre, som ønsker
at drage minderne tilbage
fra en svunden tid ved den
gamle købmandshandel
mm.

En broget landhandel ved den politiske verden
April kvartal har været stærk mediepræget af Lars
Løkke Rasmussens rod for tøjindkøb og rejser mm..
Det er selvfølgelig venstres egen sag at eftertakle
dønningerne herom. Lignende tilfælde menes ikke
set tidligere gennem venstre partiets historie.

Sommerudflugten tæt på aflysning
Det forekom klubbestyrelsen ret påfaldende, at der
blandt lokalfolkets seniorer ikke viste sig interesse
for deltagelse ved klubbens udflugt til Industrimuseet i Horsens, som var planlagt med tro på, at det
kunne vække minder fra en svunden tid for seniorer,
som for længst har forladt arbejdsmarkedet.
Reklamation for turen har været ophængt flere steder i byen, samt omdelt til forskellige husstande,
med tilbud for at kunne deltage.

Klubbens aktivitetsmøder
Samtlige klubmøder i april kvartal er forekommen
på sædvanlig vis, med hyggelige samvær, samt givet
informerende oplysning over modtaget informationsmateriale udefra.
Et af tidens varme kartofler som debatemner, er digitalpostkassen.
Herom har samtlige klubmedlemmer, fundet frem til
den løsning som de skønner, kan leve med.

NYE MEDLEMMER

Nyhedsbreve fra Danske Seniorer

Nye medlemmer optages i
klubben og kan som sådan
være medvirkende for
prægning af aktiviteter for
lokalsamfundets seniorer.

Enhver kan tilmelde sig Danske Seniorers elektroniske
nyhedsbrev. Klubsekretæren vil være behjælpsom hvis
der er problemer.
For dem som ikke kan modtage nyhedsbrevet elektronisk, tilbydes der udskrift til medlemmer.

Aulum borgerforenings hjemmeside
Herning Frivillig Center
NYHEDSPOSTEN
Såvel nyhedsposten som
Herning Frivillig Center
har hjemmeside som nyttigt formidlingsorgan for
ældre i lokalområdet ved
Herning kommune.
Herning Frivillig Center
kan åbne ved dette link:
www.herningfrivilligcenter.dk/

NYHEDSPOSTEN annoncer
BINDINGSVÆRK
For Seniorer i Aulum,
opsat som herved vist,

Mødeaktiviteter
hver anden onsdag i
Kastaniegården, Aulum

Klubsekretæren har rettet henvendelse til Aulum borgerforening for mangelfuld opdatering af deres hjemmeside.
Har fået tilbagemelding for, at der bliver oprettet et nyt
med aktuelle emner for borgerne, som skulle fremstå
snarest.

Sommerudflugten
Klubben har den 4. juni afsluttet vinter og forårsaktiviteterne med en sommerudflugt til Danmarks Industri Museum i Horsens.
Turen blev kørt af Trehøje Turist, med vejvalg for udtur
over Ikast og Ejstrupholm, for kort rastepause ved Hampen sø.
Herfra fortsattes turen over Nørre Snede til Industri Museet i Horsens, hvor der blev spist frokost ved dennes
”Café Gaslight”.
Efter endt frokost var der gennemgang ved enkelte af
museets udstillinger, der har specielle udstillinger ved 10
omkringliggende bygninger.
Danmarks Industri Museum er af størrelse, som ikke giver mening for en hurtig gennemtræk ved samtlige museets udstillinger i flere bygninger.
Ønsker man se nostalgien over drivkraften for livet ved
fortidens industrialiseringer, må der op til flere besøg til.
Efter en vellykket besøg ved Industri museet forekom
hjemturen ad motorvej, med en rastepause ved et godt
beliggende motorvejs rasteplads, for en kop medbragt
buskaffe.
Under hjemturen rettede formand Anders Nielsen en tak
til samtlige deltager for god opbakning for turdeltagelse,
og ønskede alle en god sommerferie, med ønske for gensyn for klubaktivitet den 13. august.
Nærmere turreferat er indgivet til Lokal Avisen, ligesom
den ligger tilgængelig ved klubbens hjemmeside.

Slanger og batterier til høreapparater

Ønsker alle fortsat
god sommer og på
gensyn 13. august.

Som tidligere meddelt ved klubmøde, skal slanger og batterier til høreapparater nu bestilles pr telefon ved Siemens, som har telefon nr. 6315 4012.
Bemærk for slanger, der er to typer:
1.
normal til afklip.
2.
USA slange, ved navn ”Tubelock”
Vær forberedt på der skal opgives cpr. nr. samt kommunens navn.
Husk at bestille i god tid, da der kan forekomme få dages
leveringstid.

Bisidder-netværket i Herning Kommune
Bisidder-netværket i Herning Kommune tilbyder borgere i Herning Kommune muligheden
for at trække på en bisidder.
En bisidder er en person som er med dig, ved møder med offentlig myndighed, retsvæsen, hospital, lægen, banken eller lignende.
Nærmere herved: www.herningfrivilligcenter.dk/Bisidder-105.aspx

