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4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke   

I budgettet for 2022 er der igen sat penge af til annoncering i Lokalavisen, møder med frivillige og 

også en pulje til udstyr til aktiviteterne. Frivillige opfordres til at komme på relevante kurser, så der 

kan hentes ny inspiration udefra. Vi vil heller ikke i år sælge annoncer til årsprogrammet.  

Vi fortsætter stort set uændret med vores aktiviteter. Dog nedlægger vi Canasta kortklubben, der 

blev dannet i 2020. Vi må konstatere, at der ikke var tilstrækkelig tilslutning til den. Den kan altid 

genoplives, hvis der er ønske herom – måske på et andet tidspunkt end mandag formiddag 

Jens’ vandreture opdeles, så de korte ruter ledes af Zennia Hansen, men med samme 

udgangspunkt. Der kan arrangeres fælleskørsel, som man for eksempel gjorde, da turen gik den 

”Genfundne Bro”. 

Fredag, den 6. maj i år kl. 14-15 starter vi petanque på banerne her ved InSide. Det er Elsa Marie 

Sørensen og Leif Sørensen, der står for det. InSide renoverer banerne, så de er klar til brug midt i 

april. 

Noget helt nyt er ”ad-hoc” velkomstvenner i samarbejde med Favrskov Kommune. Det er Birgit 

Stensgaard, der er kontaktperson for dette. Det vil være besøg hos tilflyttere - i første omgang i 

Hammel - der kan have brug for at blive introduceret til området med et par besøg og måske 

ledsagelse til et arrangement. 

Et resultat af mødet med kontaktpersonerne er, at  

1. Der kommer en ny IT-cafe i Ulstrup på Biblioteket med Poul Selch Petersen som tovholder.  
2. Stavgang i Ulstrup starter onsdag d. 30.03. Peder Spørring og Ilse Sørensen 

hjælper det i gang. 
3. Nogle af vores frivillige vil gerne være skole- og børnehavevenner. Det er et nyt 

tiltag inden for Ældre Sagen. Jeg tror, at børnene har godt af at opleve, at vi gamle 
har noget at tilbyde – og måske er der nogen af børnene, som senere kunne have 
lyst til at blive frivillige i Ældre Sagen. Vi tror, at vi har fundet en tovholder for dette. 

 
Her er lidt af de arrangementer, som I kan glæde jer til resten af året: 

1. 29/3 kl. 19-21 er Vejen til en skarpere hjerne aflyst, da Petro igen tog det af sit program. I 

stedet kommer Willi, IT-ansvarlig i Bov og fortæller og viser, hvordan man håndterer digitale 

fuldmagter, så pårørende på lovlig vis, kan hjælpe med adgang til offentlige systemer mv.  

2. 6//4 kl. 14-16 kan vi synge sammen med Hans Brun. 

3. 20/4 fortæller Jens P. M. Jensen om broerne i Langaa fra 1864 til nu.   

4. 11/5 19-21 fortæller Jytte Bille muntert om sund livsstil  

5. 13-16/6 er der 4-dages tur til Sydhavsøerne – man kan stadig nå at melde sig til 

6. August: Demenstur til Elmuseet i Tange   

7. September: Vinsmagning på Ulstrup kro.  

8. 7/09 kl. 14-16. Foredrag om, hvordan man lever med demens. Det er Charlotte Voetmann, 

der igen vil øse af sin store viden på området.    

9. 7/10 kl. 15. Film i Fotorama 

10. 11/10 kl. 19-21 vil Bergljot Stendrup give os viden om, hvordan man kommer i gang med 

Slægtsforskning  
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11. 14/11 kl. 14. Morten DD fra Naturhistorisk Museum kommer med sit fantastiske foredrag: 
”Glade naturhistorier”  

12. 25/11 kl 14:15 – 19:45 Tur til Tivoli Friheden, inkl. guidet tur og julebuffet.    
 

Vi bestræber os igen på, at foredragene bliver med skrivetolkning, tilsvarende i dag.   

Men ud over disse arrangementer har vi fået tilskud fra sårbarhedspuljen til at lave oplevelser for 

personer, der har følt sig ensomme under Coronaen, og som trænger til at få oplevelser sammen 

med andre, samtidig med at vi støtter busselskaber, serveringssteder og museer.   

Der er 3 busture til en pris af kr. 100 per person. Og for at så mange som muligt kan få fornøjelsen, 

kan man kun tilmelde sig en af turene.   

5/4 Museumstur til Saxild og Moesgaard Museum 
 
18/5 Forfattertur til Johannes V. Jensens & Thit Jensens museum, Farsø og Jeppe Aakjærs 
Kunstnerhjem Jenle, Roslev08. 
 
15/6 Sightseeing-tur til Fur, Fur Bryghus og Fur Museum 
 

Vi glæder os til at se jer til aktiviteterne og arrangementerne. 

Følg med på vores Hjemmeside, FaceBook og i Lokalavisen  

 


