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EN LILLE SUND KLUB I DEN BROGEDE VERDEN
Gode nytårsønsker – ikke nogen selvfølge
BINDINGVÆRK
FOR SENIORER I AULUM
Se også klubbens egen
hjemmeside med løbende
opdatering for, af hvad
som rører sig i klubben
www.aulumefterlonsklub.dk

I december måned kort før juletid, måtte to af klubbens medlemmer bøje sig for værende sygdomsramte, hvorved den ene forekom som sygdom med efterfølgende kemobehandling, og den anden med
svære indre kvæstelse ved trafikulykke.
Pludselige opståen for sygdomme, rammer altid sine
nærmeste hårdt, men ved omgivelserne udadtil, som
deltagelse ved vore klubaktiviteter er det altid et
savn når ikke alle er i stand til at kan møde op på
grund af sygdom.
Ønsker begge god bedring med ønske for gensyn i
vor klub.

Et år er gået som selvstændig klub
Klubbens hjemmeside er
bygget op med henvisningslink til litterære- samt
relevante offentlige sider
for dagligdags behov.
Se også billedgallerier fra
klubudflugter og andet
samvær gennem tiderne

NYE MEDLEMMER
Nye medlemmer optages i
klubben og kan som sådan
være medvirkende for
prægning af aktiviteter for
lokalsamfundets seniorer.
Klubmøder afholdes
i Kastaniegården Aulum,
onsdag formiddage i ulige
uger.

Der er nu gået et år siden klubben opsagde medlemskab med LO-Faglige Seniorer, som fra værende et
Tværfagligt efterlønsklub til en selvstændigt klub
ved navnet: BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum.
I det forgangne år har klubben, efter fysiske omstændigheder, haft god medlems opbakning for
samtlige klubmøder og øvrige aktiviteter.
Diverse klubmøder forekommer som socialt samvær
med drøftelse af lokalsamfundets- samt rigets tilstand, hvorom kan være delte meninger efter individuelle holdninger.
Som sådan skal det også være.
Overgang til selvstændig klub, blev ikke helt uden
medlemsbekostning, da enkelte medlemmer gennem
årerne er bleven så indoktrineret ved fagorganisatorisk struktureringer, at de med tiden herved, føler
sig for privilegeret som medlem ved en alment lokal
seniorklub.
Ønskes der herved genoptagelse, er de velkommen.

VAREDEKLARATIONER
-står skrevet med småt

Bag på shampooflasken
eller på opvaskemidlet
kan du læse om de vigtigste stoffer, produktet
indeholder.
Listen er skrevet med
meget små bogstaver og
hedder ingredienslisten.
Man kalder det også for
varedeklaration.
Herved ser du for eksempel, om der er parfume i
produktet.
Mange af de kemiske stoffer har lange og mærkelige navne som for den
almene viden, kan være
svære at forstå.
Der er også en varedeklaration på emballagen til
madvarer. Den fortæller,
hvilke stoffer der er i
madvarerne. Det, der er
mest af, står først. Det,
der er mindst af, står
sidst.
______________

Generalforsamling
Klubben har den 12. marts afholdt generalforsamling
efter udstedt dagsorden, hvorved blev aflagt årsberetninger fra formand og kasserer.
Ved formandsvalg blev Anders Nielsen genvalgt som
formand.
Enig generalforsamling vedtog tidligere bestyrelsesforslag, for klubbens optagelse som medlem ved
landsorganisationen DANSKE SENIORER.
Jf. referat fra generalforsamling bekendtgjort i Lokal
Avisen, samt tilgængelig ved klubbens hjemmeside.

Optager medlemsskab med DANSKE SENIORER
Medlemsoptagelse ved DANSKE SENIORER er med
forudsætning for, at kan publicerer klubbens eksterne holdninger udadtil, ligesom herved kan drage nytte af dennes organisatoriske arbejde for at forbedre
forholdene for ældre borgere i Danmark – både ved
at påvirke politikere og beslutningstagere på ældreområdet, men også ved at tilbyde ældre menneskers
lokale fællesskaber og meningsfulde aktiviteter, som
herved kaldes: ”Socialpolitik i praksis”.

ET PAR CITATER
Alvin Toffler:
”De fleste ledere er uddannet
til det, de foragter mest:
bureaukrater.”

Robert F. Kennedy:
”En femtedel af folket er
imod alting hele tiden.”

Her er intet for småt
Hver anden onsdag ses
vi i Kastaniegården

Ønsker alle glædelig
påske og hyggelig
forår

Sommerudflugt
Sommerudflugten er berammet til 4. juni, hvor turen
går til Industrimuseet i Horsens, med frokostanretning i museets ”Café Gaslight.”
Industrimuseet er beliggende i bygninger efter Horsens tidligere elektricitetsværk og gasværk. Den gamle hovedbygning har med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond fået installeret en liftelevator, således
adgangsforhold for gangbesværede er blevet forbedret væsentligt. Der er dog stadig udstillinger som ikke kan besøges med rollator eller i kørestol, eksempelvis arbejderboligerne, hvor opgangene står som
for 100 år siden.

Såfremt ikke medlemmer har interesse for deltagelse, er der få ledige pladser for
en mindre merpris. Henvendelse til formand Anders Nielsen tlf. 97 47 13 31.
Næste nyhedsbrev udstedes sidste samværsdag forinden sommerferie.

