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UROEN BREDER SIG - UDE I DEN STORE VERDEN
BINDINGVÆRK
FOR SENIORER I AULUM
Som medlem ved
BINDINGSVÆRK for
Seniorer i Aulum, er du
også medlem ved
DANSKE SENIORER

DANSKE SENIORER udgiver
”Senior Bladet” 8 gange årlig,
samt elektroniske nyhedsbreve efter skønsbehov
DANSKE SENIORERs hjemmeside er tilgængelig fra klubbens egen hjemmeside.
www.aulumefterlonsklub.dk

Sammenhold er bedste våben mod angreb, af vores
velfærd
Ude i den store verden raser kampe mod verdensfreden. Som mennesker i et velfærdssamfund er det
besværligt at overskue konsekvenser for den uro
som for tiden hersker mod bekæmpelse af udefrakommende terror handlinger.
Ligeledes må ældre mennesker i dagens Danmark,
efter forgodtbefindende, jages rundt i systemerne
for at opnå besparelser til ukendte formål.
Denne besparelsesstrategi, mod vores velfærd, er
stort set et begyndende terroristisk magtkampsbegær, som kun kan bekæmpes ved ældre- og seniorers sammenhold i de organisatoriske recessive anliggender. Hertil er ”BINDINGSVÆRK for Seniorer i
Aulum” et godt redskab, som samler problemerne
op og lader det gå videre i systemet.

Efterårs og vinteraktiviteter
Efter en veloverstået sommerferie har klubben påbegyndt efterårs og vinter aktiviteterne på sædvanlig
vis. Sædvane tro med høstfest i september måned,
blev denne igen i år, afholdt i privaten hos Aase og
Anders Nielsen, med indkøbt middagsspisning fra
Aulum Fritidscenter.
Underholdning forekom ved pakkespil og godt fællessang til toner fra Anders Nielsen med harmonika.

Social, sundhed og beskæftigelse

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

Fra Social, sundhed og beskæftigelse i Herning
kommune, har klubben modtaget årlig invitation til
6. oktober i Herning, vedr. ”Dialogmøde omkring frivilligt socialt arbejde”
Klubbens 3 bestyrelsesmedlemmer er tilmeldt mødet.
Fra deltagelse ved tidligere møde giver det indblik i,
hvorledes andre klubber takler aktiviteter forbundet
med frivilligt socialt arbejde.

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/

Klubben får egen bærbar computer med formålet,
introduktions brug til offentlige servicefunktioner og
andet
Fra Danske Seniorers udviklingspulje er klubben bevilget midler til indkøb af bærbar computer med
formålet, at introducerer klubmedlemmer uden
hjemmecomputer, med vejledende adgangsbetingelser til offentlige servicefunktioner og andet aktuelt
stof.
Et behov som skønnes aktuelt, efter nedlukning af
lokalt borgerservice og overgang til digitalt post pr
1. november 2014.
Nærmere herom bekendtgøres løbende under klubmødesamvær.

Aulum borgerforenings hjemmeside

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

Mødeaktiviteter
hver anden onsdag i
Kastaniegården, Aulum

Ønsker alle et godt
efterår.

Ved tidligere udgivelse af nyhedsbrev var indlagt
bemærkning for, at ”Borgerforeningen i Aulum” snarest ville oprette opdateret hjemmeside over almene
aktiviteter for lokalområdet.
En sådan er endnu ikke kommen på bane. Opfatter
herfor borgerforeningen som et ligegyldigt formidlingsorgan for borgerne, for ikke kan holde borgerne
orienteret for aktiviteter i lokalområdet.

Livet ved søerne
Medens sammenfalden REMA 1000, opgravede gadepartier og sø anlægsarbejde har præget sommerlivet i byen, har et svanepar med unger ved anlægsdammen været et beroligende særsyn for færdende
ad sø-stierne.

