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ET SPÆNDENDE STED 

MED PLADS TIL         
GODE IDÉER, 

KREATIVE IDÉER,   
AKTIVE IDÉER OG ET 

GODT OG TRYGT  
FÆLLESSKAB. 

 
ET TILBUD TIL 

+ 60’ER OG FØRTIDS-
PENSIONISTER 
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     Et lille stemningsbillede
     fra julestue 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

og fra Spil og syng-sammen  
en søndag aften… 

 
 
 
 
 
 

     og så er der udflugt til  
     bl.a. Mariager.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Hvert forår er der  
klubmesterskab i forskellige 
spil bl.a. bob, dart og kanasta 
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AKTIVITETSHUSET KASTANIEGÅRDEN. 
 

Velkommen til sæsonen 15 – 16. 
 Velkommen til nye og tidligere brugere. 

 
Vi er igen klar med en ny sæson, så vil du være med, så kom og få en snak 
med nogle af dem, som allerede bruger huset eller med et medlem af Cen-
terrådet. 
 
Aktivitetshuset er et hus, der emmer af aktiviteter, både de faste aktivite-
ter og arrangementer, som bliver opslået løbende. Det være sig foredrag i 
huset eller udflugter m.m., så der er helt sikkert noget for dig. 
 
Sidste sæsons nye tiltag var pileflet og tyskundervisning, begge dele er me-
get populære. I den nye sæson kommer der 3 nye aktiviteter:  Skind og 
pels, pileflet for begyndere og trædrejning for kvinder. Det er sådan, at nye 
aktiviteter kommer til og andre stopper. Har du selv gode ideer, så kom 
og lad os få en snak om det. 
 
For at holde de mange aktiviteter i gang har huset naturligvis nogle udgif-
ter. For at hjælpe med at dække disse udgifter har centerrådet vedtaget at 
opkræve en egenbetaling for nogle af disse aktiviteter. Dette træder i kraft 
i sæsonen 2015-16.  Priser fremgår af oversigten på side 14. 
 
Centerrådets store ønske er, at så mange som mulig får kendskab til Akti-
vitetshusets mange tilbud, og at ingen skal sidde ensomme derhjemme.  
 
Aktivitetshuset er et sted, hvor nye venskaber opstår, gamle venskaber 
holdes ved lige, og hvor alle, der er fyldt 60 år eller er førtidspensionister, 
er meget velkomne. 
 
I foråret 2016 runder huset 25 år. Mere derom senere. 
 
På Centerrådets vegne 
Harry Vittrup. 
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Arrangementsprogram for 2015 - 16 
 

 
August 
 
Torsdag  20.  kl. 13.30  Åbent hus med arbejdende værksteder 
  – 15.30  
September 
 
Søndag  6. kl. 19.00 ”Spil og syng med” v. Kastaniegårdens musikvenner 
   Pris incl. kaffe:  kr. 20 
 
Tors/fred 17. og 18.  2 dages tur til Skagen. Opslag på Aktivitetshuset 

Tilmelding senest d. 1. august 
    
Torsdag 24. kl. 14.00 Høreforeningen.  

Peter Trunz Wiis fra firmaet Calundan Høreteknik 
A/S, Horsens 
Emne: “Tekniske hjælpemidler”   
Pris incl. kaffe   kr. 25 

    
Oktober 
 
Torsdag  1. kl. 14.00 Fælles eftermiddag for alle brugere af Aktivitetshuset 

Sang- og musikeftermiddag. 
Sangduoen Lis og Per kommer og synger for os. 

   (Aktivitetshuset har modtaget en pengegave, som hjælper til dæk-
   ning af udgifterne til dette arrangement)   

Entre: kr. 60 / 80 incl. kaffe 
 

Søndag  4. kl. 19.00 ”Spil og syng med” v. Kastaniegårdens musikvenner 
   Pris incl. kaffe:  kr. 20 
 
    
Torsdag 22.  kl. 14.00 Foredrag om Beredskabsstyrelsens indsats, når de
   drager ud på internationale tjenester i katastrofeom-
   råder. 

Pris incl. kaffe:   kr. 45 /65 
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November 
 
Søndag  1. kl. 19.00 ”Spil og syng med” v. Kastaniegårdens musikvenner 
   Pris incl. kaffe:  kr. 20 
 
Mandage i nov. kl. 9 – 12 Kreative dage til julestuen. Nærmere herom senere. 
    
Fredag  20. k. 7.30 Juletur til Tyskland. Program senere 
   Pris:   kr. 300 
 
Fredag  27. kl. 13 - 16 Julestue 
 
December 
 
Søndag   6. kl.19.00 ”Spil og syng med” v. Kastaniegårdens musikvenner 
   m. gløgg og æbleskiver 
   Pris incl. kaffe:  kr. 25 
 
Torsdag 10. kl. 11.30 Julefrokost 
   Pris ex. drikkevarer  kr. 125 /150 
 

Juleferie d. 18.12.14 – 03.01.15 – begge dage inkl. 

 
Januar  
 
Søndag  10. kl.19.00 ”Spil og syng med” v. Kastaniegårdens musikvenner 
   Pris incl. kaffe:  kr. 20 
 
Torsdag  14. kl. 14.00 Kørekort-opfriskning v. kørelærer Svend E. Kiilerich 
   Pris incl. kaffe:   kr. 45 /65 
 
Februar 
 
Søndag  7. kl. 19.00 ”Spil og syng med” v. Kastaniegårdens musikvenner 
   Pris incl. kaffe:  kr. 20 
 
Torsdag  11. kl. 14.00 Forstander Ebbe Larsen, Møltrup  
   Emne: ”Har Møltrup, kirken og diakonien en plads i 
   fremtiden?” 
   Pris incl. kaffe:   kr. 45 /65 
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Marts 
  
Søndag  6. kl. 19.00 ”Spil og syng med” v. Kastaniegårdens musikvenner
   Pris incl. kaffe:  kr. 20 
 
Torsdag  10. kl. 19.00 Foredrag ved Major Michael Dam. 
   Emne: ”Livet som soldat i Afghanistan”    
   Pris incl. kaffe:   kr. 45 /65 
 
Torsdag  31.  Klubmesterskab i Haderup 
 
April 
 
Søndag   3. kl.19.00 ”Spil og syng med” v. Kastaniegårdens musikvenner 
   Pris incl. kaffe:  kr. 20 
 
Fredag   8.  kl. 17.30 Forårsfest 
   God mad og festligt samvær. 

Musikken leverer ”Kim og co.” 
   Pris ex. drikkevarer:   kr. 125 / 150  
    
Torsdag  28.  kl. 13.30  Forårsudstilling. 

–15.30  
 
Maj 
 
Søndag   1. kl. 19.00 ”Spil og syng med” v. Kastaniegårdens musikvenner 
   Pris incl. kaffe:  kr. 20 
 
    
Torsdag 19. kl. 8.30 udflugt til bl. a. Kongernes Jelling og Bindeballe køb-

 - ca. 18 mandsgård. 
   Pris kr. 450 incl. bus, entréer, middag, formiddags-
   og eftermiddagskaffe 
   
Juni 
 
Torsdag  2. kl. ?? Kør – selv tur. Opslag senere 
 
Fredag 10. kl. 17.30 Frivillig fest 
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Kastaniegårdens værksteder tilbyder flg. aktiviteter. 
Alle holdene begynder første uge i september, hvis ikke      

andet  er nævnt. 
 
3 NYE HOLD   3 NYE HOLD    3 NYE HOLD  
 
PELS OG SKIND: 
Mandag kl. 9.00 – 11.30 
Vi fremstiller ting af pels og skind, f.eks. smykker, små tasker og mindre beklæd-
ningsstykker. Vi anvender mindre pels- og skindrester, aflagte beklædningsgenstande 
af blød skind, samt andet kreativt islæt. Kom og se, og få gode idéer. 
Vejleder: Irene Kæseler 
 
PILEFLET for begyndere: 
Mandag i lige uger kl. 9.00 – 14.00 
Vi fletter kurver, bakker, stativer til blomster og mange andre spændende ting. 
Kontaktperson: Margit Høeg og Lene Munck Porsmose 
 
TRÆDREJNING FOR KVINDER: 
Torsdag kl. 9.00 – 11.30 
Er du kvinde, og har du lyst til at prøve at dreje i træ, så har du muligheden nu.  
Vejleder: Knud Lauridsen 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
DART: 
Mandag kl. 9.30 – 11.00 
Kontaktperson: Hans Thomsen 
 
AKRYLMALERI: 
Mandag kl. 13.00 –15.45  
Det er en fornøjelse, når man kan lære at gengive naturens skønhed med akrylfarver 
eller male sit eget maleri. Kom og vær med, der kræves ingen forkundskaber. 
Vi begynder sæsonen med en museumstur. 
Vejleder: Ketty Bostrup 
 
DET KREATIVE HJØRNE: 
Mandag kl. 13.00 - 15.45 
Du kan udveksle ideer/opskrifter, du kan strikke/sy, lave beklædning, æsker, nisser, 
kort til enhver lejlighed og meget andet. Måske har du noget nyt, du kan lære andre. 
Kom og vær kreativ sammen med os. 
Kontaktperson: Elsebeth Hansen, Gerda Sørensen og Else Høgh 
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BOB:  
Mandag kl. 18.30   
Det gamle spil med kø og brikker spilles af en stor flok spiller. Kom og vær med, der 
er plads til alle. Bare mød op. 
Kontaktperson: Jens Peder Nielsen 
 
PORCELÆNSMALING: 
Tirsdag kl. 9.00-12.00 – ulige uger.  
Lær at sætte dit personlige præg på dine glas og porcelænsting. 
Kontaktperson: Anne Marie Knudsen/Karen Magrethe Nielsen 
 
PORCELÆNSMALING:  
Tirsdag kl. 9.00-12.00 – lige uger 
Lær at sætte dit personlige præg på dine glas og porcelænsting. 
Kontaktperson: Anne Marie Knudsen/Lene Munck Porsmose 
 
TRÆDREJNING:   
Tirsdag kl. 13.00 - 15.45   
Har du lyst til at lære trædrejning, har du her mulighed for vejledning. 
Kontaktperson: Verner Lauridsen 
 
SMYKKER: 
Tirsdag kl. 13.00 – 15.30 
Vi hjælper hinanden med at lave forskellige smykker. Vi arbejder med lædersnore, 
skind, perler og evt. ægte sølv o.m.a. 
Kontaktperson: Ida Nielsen 
 
KNIPLING:  
Tirsdag kl. 13.00 – 15.45  
Knipling er gammelt håndværk, som der stadig er stor interesse for at lære, og hele 
tiden fornyes med nye muligheder. Mød op, så kan du få lavet mange smukke ting. 
Vejleder: Ellen M. Jensen 
 
PERGAMANO: 
Tirsdag i ulige uger kl. 13.00 – 15.45  
Vil du lave dine personlige kort til specielle lejligheder. Pergamano er en spændende 
mulighed med flotte mønstre og farver. 
Vejleder: Inge Bjerregård 
 
KORTSPIL: 
Tirsdag kl. 13.30 
Vi spiller whist og kanaster. Du skal bare møde op, så finder vi en makker i Salen. 
Vejleder: Henning Dahl 
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KERAMIK MALING:  
Onsdag i lige uger kl. 9.00 - 12.00 
Børstet maling. Vi køber de formstøbte keramikfigurer, dekorerer, maler og pudser 
dem selv. Der findes mange forskellige flotte figurer. 
Kontaktperson: Anne Marie Knudsen og Else Johansen 
 
PILEFLET - fortsætter: 
Onsdag i ulige uger kl. 9.00 - 14.00 
Vi fletter kurver, bakker, stativer til blomster og mange andre spændende ting. 
Kontaktperson: Margit Høeg og Lene Munck Porsmose 
 
STAVGANG: 
Onsdag kl. 9.00  
Vi traver rundt i Aulum og nærmeste omegn – med og uden stave. Alle er velkomne 
Kontaktperson: Ellen Boné  
 
”BINDINGSVÆRK” 
Onsdag i ulige uger kl. 9.30 – 11.30 
Vi samles omkring spil, kaffe og hyggeligt samvær. Der bliver også mulighed for ind i 
mellem at debattere aktuelle emner. 
Kontaktperson: Ella og Christian Østergaard  
 
TRÆDREJNING:   
Onsdag kl. 13.00 - 15.45   
Har du lyst til at lære trædrejning, vil der være mulighed for vejledning. 
Kontaktperson: Knud Lauridsen 
 
DÅSERINGE/KAFFEPOSER: 
Onsdag kl. 13.00 – 15.30 
Vi laver tasker, punge m.m. af dåseringe (begynd allerede nu at samle dåseringe fra øl 
og sodavand). Kaffeposer, frostposer, reklamer arbejder vi også med. 
Kontaktperson: Gerda Raunsbæk 
 
 
GLASFORMNING: 
Torsdag kl. 9.00 – 12.00  
Kom og prøv at lave skåle, glasfigurer, huse, smykker osv. 
Vi skærer og limer glasset, som bliver smeltet sammen i flotte former. 
Kontaktperson: Ragna Lauridsen og Ester Mosekjær 
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MOTION OG BEVÆGLSE – damer og herrer: 
Torsdag kl. 9.00 – 10.30  
Vi får rørt musklerne og pulsen op i tempo, derefter kaffe! 
Vejleder: Bente Lauridsen 
 
PATCHWORK:  
Torsdag kl. 13.00 – 15.45 
Syning af både små og store ting, så som grydelapper, tasker, tæpper og andre ting. 
Vejleder: Else Sørensen. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
TRÆVÆRKSTED: 
Åbent alle dag kl. 9.00 - 15.45 
I åbningstiden er der mulighed for at bruge værkstedet. Der kan laves ting i træ med 
bl.a. dekupørsav, rundsav, båndsav, el høvl, fræser, drejebænk og forskellig hånd-
værktøj. Er man ny, skal man have instruktion til lokalets maskiner og værktøj af en 
vejleder.  
Kontaktperson: Knud Lauridsen 
 
TRÆNINGSLOKALET på Birketoft: 
Alle medlemmer af Aktivitetshuset er velkomne til at bruge træningslokalet på Birke-
toft mod en mindre egenbetaling (se side 14). Ønsker man at bruge lokalerne, aftales 
tidspunktet på Aktivitetshuset. Ved hver ny sæson skal der en nyt tilmelding til. 
 
SENIORDANS 
Hver mandag kl. 14.00. 1. gang efter ferien er d. 14.9 
Seniordanserne mødes i Salen på Aktivitetshuset. Kom og dans og få nogle glade ti-
mer i godt selskab. 
Kontaktperson Johannes Madsen tlf. 3031 2306 
 
FÆLLES KREATIVE DAGE: 
Mandage d. 2., 9. og 16. november kl. 8.30 
I lighed med tidligere år vil vi i fællesskab fremstille nogle gode ting til julestuens 
salgsbod. Har du forslag til emner, så kom med dem. 
Vi begynder dagen og samværet med formiddagskaffe. Kom og vær med.  
Tovholder på dagene:  Else Sørensen. 
 
CYKELTURE: 
Tirsdag kl. 18.30: sommerhalvåret  - -  Torsdag kl. 9.00: vinterhalvåret 
Tag cykelhjelmen på og op på cyklen. Vi cykler ud og nyder natur og fællesskab. 
Alle kan være med. 
Kontaktperson:  Karen Nielsen  
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Tilmelding til EDB, engelsk og tysk skal ske til ÅBEN HUS d. 20/8 
 
EDB: Sæsonen begynder i uge 39 

Mandag kl.  9.00 - 11.00: EDB -  let øvede Arne R. Lauridsen 

På kurset arbejdes der med Microsoft Office Word tekstbehandling, Exel regneark, 
Publisher og PowerPoint. Desuden stiftes der bekendtskab med Googles program-
mer. 
 
Torsdag kl. 9.00 - 11.00: EDB - øvede  Harry Christensen 
På kurset vil der arbejdes med: tekstbehandling i Word og regneark i Excel.  
Flotte publikationer(sange / indbydelser m.m.) i Word/Publisher 

Sikkerhed på computeren.  
Specielle ønsker kan muligvis imødekommes. 
 
Fælles for alle EDB hold er, at det er nødvendigt med PC’er i hjemmet, for at kunne øve sig 
mellem lektionerne. 
 

 
 
ENGELSK. Underviser: Elisabeth Christensen 
Øvede: (1. x d. 20.10) 
Tirsdag kl. 9.00 – 11.00   
Vi læser samtaler, synger og hvad vi ellers kan finde på. 
Let øvede: (1. x d. 21.10) 
Onsdag kl. 9.00 – 11.00   
Vi arbejder med små lette tekster, samtaler og synger 
 
TYSK.  Underviser: Karen Margrethe Jensen 
Onsdag kl. 13.00 – 15.00. (1. gang d. 23.9.) 
Undervisningen vil blive tilrettelagt for næsten nybegyndere og let øvede. 
 
Ved at lytte, tale og læse vil man få kendskab til tysk, som kan bruges i daglig tale, 
hvis man fx er på rejse i Tyskland. Grammatikken vil indgå som en naturlig del af små 
dialoger, - der skal ikke terpes remser. Den skriftlige del vil bestå af indsætningsop-
gaver.  
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ONSDAGSKLUBBEN 

 

Onsdagsklubben er et eftermiddagstilbud om samvær og fællesskab. Klubben er en 
del af Aktivitetshuset; men har også sit eget program.  

Særskilt program fås ved Elin Bach tlf.  9747 2191. 
Alle er velkomne til at møde op til Onsdagsklubbens aktiviteter. 

 
BINDINGSVÆRK 

 

I gruppen ”Bindingsværk” samles vi i ulige uger onsdag formiddag omkring spil, kaffe 
og hyggeligt samvær. Der bliver også mulighed for ind i mellem at debattere aktuelle 
emner. 
Oplysninger fås ved Ella og Christian Østergaard tlf. 97472445 

 
SPIL OG SYNG SAMMEN. 

 

Første søndag i hver måned kl.19.00 (sept. – maj) 
”Kastaniegårdens musikvenner” spiller til disse aftner. 

Alle er velkommen til at komme og synge, lytte og være med.  
Det er en hyggelig aften med glad musik. Kaffe og musik 20 kr. 

 
Hver onsdag aften kl. 19.00 

”Kastaniegårdens musikvenner” øver, og alle er velkomne til at komme for                
at lytte på og synge med. 

 
KIRKEFROKOST OG ANDAGT 

 

Hver tirsdag formiddag er det muligt at deltage i andagt el. gudstjeneste, som afhol-
des på skift af præsterne og nogle frivillige.  

Inden andagt/gudstjeneste samles de, der har lyst, til en kop formiddagskaffe. 
Alle er velkomne. 

 
< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >  

 
Ved køb af medlemskort online: 

Hvis du tidligere har været medlem af en af Herning Kommunes aktivi-
tetscentre eller -huse, så skal du IKKE oprettes på ny; men log in som ”al-
lerede medlem”. Har du glemt din adgangskode, så bare tryk på ”Glemt 

adgangskode”, og der kommer strakt en ny på telefon eller mail. 
 

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >  
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Ugeplan for 2015 – 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mandag  
9.00 Dart Lille sal 
9.00 EDB / øvede TV stuen 
9.00 Skind og pels Gule værksted 
9.00 Pileflet for begyndere Glasværksted 
13.00 Akrylmaling Lille sal 
13.00 Det kreative hjørne Gule værksted 
14.00  Seniordans Salen 
18.30 Bob Salen 

Tirsdag: 
9.00 Engelsk - øvede TV-stuen 
9.00 Porcelænsmaling Gule værksted 
9.45 Kirkefrokost og andagt Salen 
13.00 Trædrejning Træværksted 
13.00 Smykker Lille sal 
13.00 Pergamano TV stuen 
13.00 Knipling Gule værksted 
13.30 Kanasta, whist o.a. kortspil Salen 
18.30 Cykelture - sommer  

Onsdag: 
9.00 Engelsk – let øvede TV-stuen 
9.00 Stavgang  
9.30 ulige uger ”Bindingsværk” Salen 
9.00 lige uger Keramik-maling Gule værksted 
9.00 ulige uger Pileflet for fortsættere Gule værksted 
13.00 Trædrejning Træværksted 
13.00 Tysk for begyndere TV stuen 
13.00 Ting af dåseringe og kaffeposer  Lille sal 
14.00 Onsdagsklub Salen 
19.00 Kastaniegårdens musikvenner Salen 

Torsdag: 
9.00 Cykelture (vinter)  
9.00  Glasformning  Ny værksted 
9.00 EDB / øvede TV-stuen 
9.00 Motion og bevægelse Salen 
9.00 Træværksted for kvinder Træværksted 
13.00 Patchwork Gule værksted 
14.00 Foredrag / underholdning/ sang  Salen 

Søndag: 
19.00 Spil og syng sammen 

Første søndag i hver måned 
Salen 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER. 
 

Aktivitetshuset Kastaniegården 
Skolegade 5, 7490 Aulum 

Tlf. 9628 5481  
 

E-mail: aktivitetshuset@aulum.dk 
 

Kastaniegårdens hjemmeside: www.aktivitetshuset-aulum.dk 
 

PRISER: 
 
Brugerkort: 400 kr. pr. sæson. Man skal have brugerkort for at bruge husets faciliteter, 
samt træningslokalerne på Birketoft.  
Kortet kan købes ved Åbent hus-dagen d. 20.8. eller ved onlinetilmelding fra d. 1.8. på 
http://aktiv.herning.dk/aktiv-pensionist/aktivitetshuset-aulum 
 

- OBS - OBS - NYT I ÅR - OBS - OBS 
 
Brugerbetaling (betales ved tilmelding) på:  
træværkstedet, træningslokalet og EDB   kr. 100 pr. år 
engelsk og tysk     kr. 50 pr. år 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Kaffe m/ brugerkort 15,00 kr. - u/ brugerkort 25,00 kr. 
Foredrag m/ brugerkort 45,00 kr. - u/ brugerkort 65,00 kr. 
Festaftner m. spisning m/ brugerkort 125,00 kr. - u/ brugerkort 150,00 kr. 
 

Bestyrelsen 2015 - 2016 

Harry Vittrup  6095 6665  vittrup3@gmail.com  
Lis Sandbæk  2671 1636  sandbaek24@gmail.com 
Karen M. Christensen  3193 4565  karen31934565@gmail.com 
Søren Sejbjerg  2293 5175  soren.sejbjerg@outlook.dk 
Knud Lauridsen  2719 6690  lauridsenknud@gmail.com 
Else Lichscheidt  2028 8045  acncjhodsager@gmail.com 
Ejnar Hansen  5121 9621  ejnarhansen@youmail.dk 
suppl.: 
Grete Hansen  6179 5255  greteleifhansen@gmail.com 
Bente Lauridsen  2963 8136  bentelauridsen@ymail.com 
 

Personale: 

Aktivitetskoordinator  9628 5667 / 5183 6483 
Aktivitetshusets tlf. nr.  9628 5481 

OBS - OBS - OBS - OBS - OBS 

NYT TELEFONNUMMER TIL AKTIVITETSHUSET 
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Kirkegade 14, Aulum 
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           Farvervej 2, 7490 Aulum 
           Tlf. 9747 2623   www.aulumbilcenter.dk 
 

 
1. UDGAVE JUNI 2015 
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En stor tak til alle  
vore annoncører. 

 

 

      
 

 
  
 Et lille udpluk af 
 hvad der kan frem
 stilles i træværkste-
 det og til keramik-
 maling. 
   

 
 
 
 

 
Også til glasgravering kan 
der fremstilles mange 
flotte ting til udsmykning,  
til gaver og andre  
spændende ting. 
 


