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PÅBEGYNDER EFTERÅRS- OG VINTERPERIODE MED EN
SENSOMMERUDFLUGT

Nyhedsbrev
”BINDINGSVÆRK for
Seniorer i Aulum” vil som
nytænkning udadtil,
synliggøre klubben af hvad
som rører sig herved, ved
herigennem holde
medlemmer og andre
interesserede ajour med
afholdte aktivitets
forekomster gennem
seneste årskvartal.
Nyhedsbrevet vil kun være
en kortfattet opsummering
af hovedemnerne, som
forekommer refereret ved
klubbens egen hjemmeside.
www.aulumefterlonsklub.dk

Middagsspisning ved Golf Café
Efterårsaktiviteterne blev påbegyndt den 14. august med en
vellykket sensommerudflugt, som var ved middagsspisning i
Holstebro Golf Café, i Råsted, som ved egen særpræg har
rummelig stort og lyse spiselokaler, beliggende i naturskøn
golfområde.
Stedet forekommer lidt over sædvanlige spisesteder under
udflugter.
Besøger Vedersø Præstegård
Efter middagsspisning gik turen for besøg i Vedersø
Præstegård. Besøget herved var berammet til på egen hånd se
stedets seværdigheder, som også giver mening for udstillet
interiør da historien herom er rimelig godt fortalt over tekstopsatte vægge plancher.
Rastepause i Stråsø plantage
Hjemturen var gennem Stråsø plantage til Vind, hvorved blev
holdt en rastepause for buskaffe. I udkant af skov var der også
mulighed for at se en flok krondyr i horisonten.
Se fyldestgørende referat med henvisning til billedgalleri ved
klubbens hjemmeside: www.aulumefterlonsklub.dk
Ligeledes viser hjemmesiden referater af tidligere udflugtsture,
samt anden info af klubaktiviteter gennem årerne.

Med en sensommerudflugt
startes efterårsaktiviteterne

Dårlig presseretorik
Udflugtsreferat blev indgivet til Lokal Avisen, men blev ikke
herved fuldtud opsat, da opsatsretorikken ved dennes
redaktion ikke optager det almene folks begivenheder.

En senere indgivelse til samme, vedrørende synliggørelse for
klubbens eksistens, blev ligeledes herved forkastet.
Som formidlingsorgan for det almene samfund, har klubben mistet tilliden til Lokal Avisen.

KLUBMØDE DEN 28. AUGUST
Blev på dette klubmøde vedtaget at afholde klubbens årlige høstfest den 25. september i hjemmet
hos formand Anders Nielsen.
En cd-billedfilm med underlægsmusik fra sensommerudflugten, opsat ved John Dam, blev afspillet
og høstede stor bifald, over gensyn ved udflugtsbegivenhederne.
Herefter gav Anders Kjær et kort resumé over stedet ved Holstebro Golf Café, i Råsted, da denne
er opført på stedet, efter nedlagt ejendom som er Anders Kjærs fødehjem.

KLUBMØDE DEN 11. SEPTEMBER
Diverse formaliteter for kommende høstfest den 25. september blev endelig sat på plads, herved
blev vedtaget at der medbringes pakke til pakkespil.
Grethe Kristensen forelagde forslag for, at der anden onsdag aften, efter måneders påbegyndelse,
i Herning afspilles film for ældre. Transportmuligheder hertil blev drøftet, men på nuværende
kunne ingen tage stilling for deltagelse herved.

HØSTFEST DEN 25. SEPTEMBER
TO EFTERÅRSVALG
Som bekendt forekommer
der i efteråret 2013, valg til
ældreråd og kommunevalg.

Ældreråd:
Valg er 22. oktober. Man
skal være fyldt 60 år for at
være stemmeberettiget.
I Aulum er der ét
ældrerådsmedlem. Skal
denne bevares, er det vigtig
alle ældre afgiver stemme,
og stemmer herfor.
Som bekendt,
har ældrerådet ingen
kompetencebemyndigelse,
men forekommer som et
ideologisk rådgivningsorgan
for ældre,
som byrådet skal høre

Kommunevalg:
Valg er 19. november. Herved
skulle der gerne være kø ved
stemmeurnerne da det ikke er
ligegyldigt, for hvem som
bliver valgt til at forvalte vores
dagligdag.
Se nærmere herom gennem
dagspressen!

Et velanrettet frokostbord i privaten hos Aase og Anders
Nielsen, blev i år rammen for en vellykket høstfest, hvortil
samtlige medlemmer var fremmødte.
Formand Anders Nielsen bød velkommen, og nævnte diverse
info med tanke for høstfestens afvikling.
Sædvane tro, blev der herved afviklet pakkespil, hvortil alle
fremmødte havde medbragt pakke.
På traditionelt vis, blev høstfesten afviklet ved god feststemning af humørfyldte deltager, som prægede høstfesten med
en del fællessang og anden god underholdning.
Samtlige klubmøder siden sommerferien har været fuldt
medlemsbesøgte, som er godt fundament at bygge videre på
ET PAR CITATER
Abraham Lincoln:

Ukendt:

Du kan sagtens narre alle folk i
nogen tid, og nogle folk hele
tiden, men du kan ikke narre
alle folk hele tiden.

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

NYHEDSBREVETS LEDER
”BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum” er en åben klub hvortil
enhver senior af lokalsamfundet kan optages som medlem og
deltage ved klubmøder, som afholdes på onsdag formiddage i
ulige uger, i ”Kastaniegården” Aulum.
Øvrigt vedrørende klubbens formål og praktiske oplysninger
fremkommer i velkomstfolder, som udstedes til nye medlemmer ved første fremmødedag.
Nyhedsbrev for oktober kvartal 2013. udstedes ved klubmøde
den 15. januar 2014.
Nyhedsbrevet er layout og udstedt ved klubbens bestyrelse.

