
Øster Hornum seniorer 
Program januar-august 2020 

 
Alle arrangementer foregår om onsdagen på Birkehøj med mindre andet er angivet. 
 
8. januar Banko kl.14.00 
 
22. januar Generalforsamling kl.14.00 med efterfølgende banko 

Alle er velkommen.  
 
5. februar Banko kl.14.00 
 
19. februar Søren Thrysøe kommer og fortæller om livet i Øster Hornum for 50 år siden eller mere.  

Der er egenbetaling på 40 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikke-medlemmer.  
 

4. marts Banko kl.14.00 
 
18. marts Virksomhedsbesøg med afgang kl.13.30 fra  

Birkehøj. Vi besøger virksomheden “Lift up” i Støvring. Det er en kør-sammen-tur. Husk at betale 20 kr. til den der 
kører samt 20 kr. for kaffen til Kirsten Mølgaard. “Lift up” laver bl.a. hjælpemidler til handicappede som 
trappetræner, trappelift, løftestol og meget mere.  
 

1. april Banko kl.14.00 
 
15. april Ole Lindskou kommer og underholder med  

countrymusik kl.14.00. Det var en fantastisk god oplevelse, sidst vi havde fornøjelsen af hans musik. Der er 
egenbetaling på 40 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikke-medlemmer. 



 
29. april Banko kl.14.00   

 
 
 
 
 
13. maj   
                    Virksomhedsbesøg med afgang kl.14.30 fra Birkehøj. Vi besøger bronzestøberiet i  

Svenstrup. Her støbes alt fra industrigods og bogstaver til skilte samt kunstværker. Det er en kør-sammen-tur. Husk 
at betale 20 kr. til den der kører samt 20 kr. for kaffen til Kirsten Mølgaard.  
 

27. maj Banko kl.14.00 
 

10. juni Tre-dages-tur til København, hvor vi bl.a. skal  
se Rosenborg Slot, De kongelige stalde og Cirkusrevyen samt på Havnerundfart.  
Indbydelse og program følger senere. 
 

5. august Banko kl.14.00 
 
19. august Heldags-tur til Gl. Estrup Herregård med guidet  

tur i hovedbygningen. Herefter tager vi færgen over Randers Fjord og spiser på Orkideen i Mariager. Mere herom i 
kommende program. 
 

  



Faste ugentlige arrangementer: 
 

 Hver torsdag er der spilledag kl. 9.45 - 11.30 

 Hver tirsdag er der træværksted kl. 9.30 - 11.30 

 Mandag og torsdag kl. 13.00 til 14.30 er der undervisning i brug af IPad og Pc.  
 
Kom og vær med, det er gratis, dog skal man have et medlemskort til Ø. Hornum Seniorer. 
 

Foreningsoplysninger: 
 
Medlemskab 100 kr./år til betaling i januar 
Indbetales på konto 9805 2072635674  
eller på mobilepay til 806292 (6 cifre). Betaling på mobilepay tillægges et gebyr på 1 kr. ved indbetalingen.  
 
Foreningens email: oehsenior@gmail.com 
Foreningens tlf.nr. 42734282 
Kontaktnumre på Bestyrelsen:  
 
Kirsten Mølgaard  25712561 
Arne Pedersen 29604399 
Lissy Fyllgraf Larsen 51203716 
Ingelise Jensen 23696102 
Elly Østergaard 23238772 
 
“Ældre hjælper ældre” 
Kontaktperson Maja Drejer Jensen tlf. 60685224 
 


