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Forord af Kristoffer Hjort Storm
         Rådmand for Senior og Omsorg, Aalborg Kommune

Aalborg SeniorSport er medlem af

Om dårlige vaner og travle seniorer

”At blive gammel er ikke andet end en dårlig vane, som travle mennesker ikke har tid til at 
tillægge sig.” Sådan sagde den franske forfatter og politiker André Malraux tilbage i sidste 
århundrede.

Vi bruger ikke helt de samme ord i dag, men budskabet er stadig det samme: Sund ald-
ring handler om at holde både krop og sind i form. At holde sig i gang og at forblive aktiv 
langt op i alderen.

Man kan holde sig i gang på rigtig mange måder. En af dem er at være aktiv i Aalborg 
SeniorSport.

Det er her i Aalborg SeniorSport, man mødes for at dyrke interesser sammen, for at være 
aktive sammen, for at le sammen. Ja, for bare at være sammen. Det er vigtigt! Fælles-
skaber er vigtige, og det samme gælder fysisk aktivitet. Endnu mere vigtigt bliver det, når 
man smelter fællesskab og aktivitet sammen i foreningslivet.

Som rådmand for Senior og Omsorg oplever jeg på tæt hold, hvilken forskel et aktivt 
seniorliv kan gøre for den enkelte. Det kan nemlig forebygge ensomhed og vedligeholde 
fysikken langt op i alderen og samtidig udskyde behovet for hjælp i hverdagen.

I Senior og Omsorg udvikler vi livskvalitet sammen. For mig handler livskvalitet om et 
meningsfuldt hverdagsliv sammen med andre. Om latter og glæde og om at kunne klare 
sig selv længst muligt uden behov for hjælp fra andre.

Jeg ønsker alle jer seniorer en travl sæson i Aalborg SeniorSport.

Kristoffer Hjort Storm
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Tilskud fra sygesikringen, forsikring, Danmark og helbredstillæg.

www.fodterapi-polarcenteret.dk
Fridtjof Nansensvej 2K, 9210 Aalborg SØ Tlf. 9813 1400

KLINIK FOR FODTERAPI
v/ Rosemary Danielsen, 
Mathilde Buus, Anne Hjorth og Helle Sørensen

Det er heldigvis aldrig for sent at komme i gang 
med bevægelse og motion! 

Vi kan tilbyde konditionstræning på motionscykler, 
styrketræning i maskiner eller med egen 
kropsvægt samt generelt træning af hele kroppen. 
Alt sammen under kyndig vejledning og 
supervision af en fysioterapeut.  

Lyder det som noget for dig?  
KONTAKT: 

 99204060 

 rec@fdaalborg.dk 

 www.fdaalborg.dk 

Facebook: FysioDanmark Aalborg 

Instagram: FysioDanmarkAalborg 

LinkedIn: FysioDanmark Aalborg 

 

 

Vidste du godt, at du kan reducere risikoen for hjertekarsygdomme, 
forhøjet blodtryk og blodpropper, hvis du motionerer regelmæssigt? 
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Sportschefens klumme

Indendørssæson starter uge 1/2023 og slutter uge 15/2023

Vinterferie uge 8/2023
Påskeferie uge 14/2023

HUSKAT...
Sekretariatet er lukket i juli måned

Aktivitetsperioder

Tilbage i maj 2022 overtog jeg styringen af Aalborg 
SeniorSport, der med sine ca. 1400 medlemmer, over 
30 aktiviteter og flere end 50 hold er en af Aalborgs 
største foreninger. 
Det har været en tid med mange spændende og forskel-
ligartede arbejdsopgaver og et væld af gode oplevelser. 
En af de stærkeste oplevelser har været at se, hvor stort 
og velfungerende et korps af frivillige vi har i foreningen. 

Enhver forening i Danmark er dybt afhængig af, at der er en aktiv gruppe af frivillige. Og 
det må vi i sandhed sige, at vi har i Aalborg SeniorSport. Derfor vil jeg gerne på denne 
plads benytte lejligheden til at sige stor tak til alle jer, der yder en uvurderlig indsats.

Udover at være uundværlige internt i foreningen er I også særdeles skattede af alle de 
andre organisationer, der laver arrangementer til gavn og glæde for Aalborg. 

I løbet af sommeren og efteråret 2022 har vi blandt andet hjulpet med at afvikle DM 
ugen, DHL-stafetten og Kunstudstilling i Spritten. 

Også tak til alle jer, der arbejder i bestyrelsen og med foreningens forskellige udvalg, 
laver og vedligeholder hjemmesiden, skriver og redigerer medlemsbladet og omdeler 
det, arbejder i festudvalg og med diverse kulturelle arrangementer, samt vores frivillige 
instruktører og tovholdere.

Uden alle jer kunne de mange vigtige opgaver, der gør Aalborg SeniorSport til en stærk 
og velfungerende forening, ikke udføres.

Endelig vil jeg også gerne rette en kæmpe tak til Rano. Det er en glæde og fornøjelse at 
arbejde sammen med dig. Uden din store hjælp på kontoret, din viden og erfaring var jeg 
aldrig kommet ind i hverdagens rytme og de mange opgaver.

Henrik Munkholm
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Hilsen fra bestyrelsen

Livet i bestyrelsen

Bestyrelsen for Aalborg Seniorsport mødes cirka en gang om måneden. På dagsordenen 
er typisk emner, der skal klares her og nu.

Og med både nye og halvgamle medlemmer og ikke mindst med vores nye sportschef 
Henrik Munkholm om bord skal vi også lige lære hinanden bedre at kende.

Så vi har ikke på ordinære bestyrelsesmøder tid til at fordybe os i diskussioner om hvilke 
visioner, vi har for Aalborg SeniorSport. Det bruger vi en særlig temadag til, som du kan 
læse om på side 11.

Bestyrelsen har dog et godt overblik over Aalborg SeniorSport, som foreningen ser ud i 
dag.

Hvad der foregår i foreningen, hvordan ser det ud med tilslutning af medlemmer. Og vi 
synes også, at vi har et godt overblik over foreningens styrker og svagheder.

Men hvor er vi om fem år? Hvad er det for en forening, vi drømmer om?
Visioner, som rumler i bestyrelsen.

Og som I medlemmer også gerne skal komme til at mærke - med tiden.
 
Bestyrelsen

Bestyrelsen består af (fra venstre) Poul Søe Jeppesen, Inger Tvorup, Palle Fogh, næstformand Bente Jensen og 
formand Erik Buus
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
torsdag den 16. marts kl 9.30

Der serveres kaffe og rundstykker kl. 9 

Agri Nord hallen, Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV 

Dagsorden i henholdt til vedtægterne
1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer 
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag 
6. Godkendelse af indeværende års budget - herunder fastlæggelse af kontingent
7. Valg i henhold til vedtægterne § 9
a. Valg af formand
 Erik Buus er i 2022 valgt for en 2-årig periode
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
 Poul Søe Jeppesen og Bente Jensen er på valg og begge modtager gerne genvalg
c. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode
 Jette Boilesen og Jens Peder Poulsen er på valg og begge modtager gerne 
 genvalg
8. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 3 uger inden generalforsamlingen.
 
Senest 7 dage før generalforsamlingen vil evt. indkomne forslag være tilgængelige på 
foreningens hjemmeside og i Sekretariatet.

Indkaldelse til generalforsamling 2023



8

Foredrag ved Christian Lund Agerbæk, Advokat (H) og Amalie Weber, Advokatfuldmægtig
onsdag den 18. januar 2023 kl. 17.00

Kom med til et gratis foredrag om emner som særeje, arv, testamente, overdragelse af 
ejendomme og fremtidsfuldmagter, som gøres ukompliceret og er i øjenhøjde!
Arrangementet afholdes hos Advodan Aalborg, Mølleå 1, 9000 Aalborg.
Her bliver der serveret en let forfriskning.

Tilmelding via mail til nimo@advodan.dk eller via telefonopringning til 9631 3300.
Tilmeldingsfrist den 11. januar 2023

Foredrag hos Advodan

Maritimt besøg i Hirtshals 
Et er sport at dyrke – noget andet skib at føre.

Og det fik medlemmerne har på billedet et indblik i, da de tilbage i september besøgte 
Fjord Line i Hirtshals.

Vi var på broen på ”Bergensfjord”, fortæller Bente Olesen. Her hørte vi og så, hvordan 
man navigerer så stort et skib.

Ligeledes fik vi en fin rundvisning på skibet, og fik således et indtryk af, hvad det vil sige at 
sejle med Fjord Line.

Faktisk var vi så heldige at opleve alle rederiets tre skibe i havn på samme tid. Det sker 
meget sjældent.

Vi hørte også om rederiets planlægning af fremtiden og om kampen om at fastholde pas-
sagererne. Og så om de udfordringer rederiet står overfor med stigende energipriser.

Derefter gik turen videre til Hirtshals Fyr, hvor en af fyrets frivillige fortalte engageret om 
stedets historie. Fyret er blevet er vartegn for byen og drives og passes udelukkende af 
frivillige. Alt i alt en meget interessant dag.
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Besøg i Fjordbyen
Fra et sted for ”skæve eksistenser” til turistattraktion - for-
tælling og rundvisning i Fjordbyen.

Vi har fået journalist og seniorsportsmedlem Mogens 
Møller til at fortælle om Fjordbyen.

Arrangementet foregår i Kulturcentret i Fjordbyen den 
29. marts 2023 kl. 11.00.

Vi starter med at høre historien om Fjordbyen, som den er 
blevet fortalt i bogen ”Fjordbyen” af Mogens Møller. Han 
vil fortælle anekdoter og pudsige historier om, hvordan 
bydelen er opstået. Vi oplever desuden den store rummelig-
hed, der er kendetegnende for Fjordbyens beboere, og ikke 
mindst det fællesskab og den hjælpsomhed, der hersker 
blandt dem.

Fjordbyen har status som kolonihave, dog med lidt andre regler end øvrige kolonihaver.

Efter fortællingen serveres der to stykker smørrebrød og en øl eller vand på Kulturcen-
trets overdækkede terrasse. Vær varmt klædt på afhængigt af vejret. Der er tæpper 
tilgængelige samt en terrassevarmer.

Efterfølgende bliver der rundvisning i foreningen af en lokal beboer, hvor der bliver 
fortalt om livet i Fjordbyen.

Pris kr. 175,00 inklusiv ovennævnte servering. Tilmelding på seniorsport.dk
Frist for tilmelding 15. marts 2023

Vandretur 2023
Vandreturen for Seniorsports medlemmer går næste år til Vadehavet den 11. – 16. 
september 2023. 

Thorbjørn Dons – Vandring for alle – er tilbage som planlægger for os. Han arbejder i 
øjeblikket på at få alle detaljer på plads på denne 6 – dages tur. 

”Rejseudvalget” præsenterer det endelige program i første halvdel af januar 2023. Først 
derefter kan man tilmelde sig.

Følgende vil være indeholdt i programmet: Mandø, Rømø, Tøndermarsken, Ribe, Marsk-
tårnet, Museet Tirpitz, Vadehavscentret, og naturligvis vil vi forsøge at finde ”Sort sol”.

Vi indkvarteres i hytter på Skærbæk Idrætscenter. Hver hytte indeholder to værelser og 
bad/toilet til deling
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Nye Petanque-baner

 

 

 

 

”Fokuserer på dine fødders sundhed og styrke” 

Statsautoriseret fodterapeut Aalborgfodterapi.dk v/Mi-ok Kim 

Yder professionel og korrekte behandlinger indenfor 
fodterapi 
 

Fodgymnastik/øvelsesrum til fri benyttelse 
 

Kort ventetid 
 

Gratis p-plads lige uden for døren 
 

Hobrovej 93 st.th. 9000 Aalborg   

Mobil: 20 82 83 41 

Facebook/Instagram: aalborgfodterapi.dk 

www.aalborgfodterapi.dk 

Tilskud: Sygeforsikring Danmark og Helbredstillæg fra 
kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det franske kuglespil petanque er en verdensomspændende sport, der dyrkes på alle 
niveauer og af alle aldersgrupper. Kælenavnet for petanque er "boules", som er det fran-
ske ord for kugler. Sporten dyrkes på grusunderlag af varierende art, men altid på grus. 

Petanque er traditionelt en hyggebeskæftigelse i sommervarmen i det sydlige Europa. 
Der er en masse kultur og traditioner forbundet med at tage et slag petanque. 

Petanque har været en aktivitet i Aalborg SeniorSport i adskillige år. De sidste år er der 
spillet i Søhelte Haven i Vestbyen, men når sæsonen starter igen i marts måned 2023 
flyttes aktiviteten til helt nyanlagte baner ved siden af Skipperens Idrætshus, Provstejor-
den 15. Her har vi anlagt fire baner med den rigtige belægning og uden hældning.

Her er alle velkomne til at forsøge sig med det ædle spil. Kuglesæt kan lånes
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Sans for SANS
Den nye motionsform SANS med Vinnie Majlund Bach som instruktør er blevet en geval-
dig succes i seniorsporten. Forsøgsholdet blev hurtigt fyldt op, og det fortsætter nu hele 
forårs-sæsonen.

Og fra september bliver der to hold. Et for øvede og et for nye.

SANS, hvor deltagerne under motionen både synger og danser, foregår i salen i Skippe-
rens Idrætshus onsdag fra 13 til 14.30. Og det bliver også rammerne for begge hold efter 
sommerferien.

Interesseret i at få pulsen op på en sjov måde? Tilmeld og betal på seniorsport.dk

Hold krop og sjæl vedlige

Bestyrelsen for Aalborg SeniorSport var på sin temadag i november enige om forenin-
gens ledetråd: 
Et aktivt liv i et godt fællesskab skal skabe gode forudsætninger for at modvirke ensom-
hed, mistrivsel og fysiske skavanker. Samme tanker som rådmand for Sundhed og Kultur 
Jes Lunde gav udtryk for i vores forrige medlemsblad.

Men, siger bestyrelsen, det er en ledetråd alle medlemmer kan hjælpe med at føre ud i 
livet.

”Mennesket er ingen ø. Vi er ‘halvøer’. Vi lever ikke i en verden helt isoleret fra andre 
mennesker. Vi har relationer”, siger bestyrelsen. 

”De fleste af os trives i fællesskaber, større eller mindre. Og hvis nogle føler sig som en 
‘ø’ - som en ‘eneboer’ - kan vi i foreningen række ud og bygge bro, så ensomheden bliver 
afløst af et livgivende fællesskab”.

”Vi håber, at det lykkes. Og vi håber, at I - på jeres respektive hold - vil have øje for, om 
der er nogle, der ikke føler sig inkluderet i fællesskabet. Alle fortjener at blive set, og alle 
skal have en plads. Det er vores fælles ansvar
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Bordtennis

Skal du med til ping pong?

Sidste forår kom bordtennis på programmet i seniorsporten.

Og efter en beskeden start er der begyndt at komme mere liv i både bat og bold.
Ambitionen er dog, at aktiviteten skal blive større.

Selv om bordtennis også kaldes verdens hurtigste spil, kan alle være med.

”Bordtennis er let at spille, selv om man har lidt skavanker, belastninger eller skader fra 
tidligere i tilværelsen”, fortæller Pernille Svinth og Keld Gammelby.

Der er ingen kropskontakt eller stor fysisk belastning, men man kan stadig få sved på 
panden i et hyggeligt fællesskab. ”Og du styrker ikke bare kroppen men også hjernen og 
dine reflekser”, fortæller de.

Bordtennis er for begyndere, øvede og dem midt i mellem.

Vi har nu fire borde, som vi spiller på hver fredag kl. 10-11 i Skipperens Idrætshus, 
Provstemarken 15. Foreningen har bats og bolde, som du kan låne.

Du er meget velkommen til komme og prøve at spille og se, om det er noget for dig.

Tovholdere Keld Gammelby og Pernille Svinth
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Seniorer på højskole i grænselandet
Fra den 5. til den 11. september deltog 47, primært travetursdeltagere, i Jaruplund Høj-
skoles kursus ”Smukke vandreture i grænselandet”. Vi havde købt alle pladser på kurset.

Vi havde en meget vellykket uge med flotte, naturskønne og historiske ruter nord og 
syd for grænsen. Vi besøgte bl.a. Haderslev, Sønderborg, Gråsten, Dybbøl, Danevirke og 
Hedeby.

Om aftenen var der gode foredrag af forskellig art, fællessang fra højskolesangbogen, og 
en aften havde vi romsmagning.

Alt i alt en veltilrettelagt uge i smukke rammer og med masser af motion og hyggeligt 
samvær.

Tak til Bente Olesen for det gode initiativ

Inger Bolander
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Billedkavalkaden
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Hvordan jeg blev en Rigtig Mand

”Hej, var det ikke noget for dig at træne sammen med os?” 

En flok lettere stakåndede mænd i løbetøj passede mig for to år siden op i Mølleparken, 
hvor jeg fredeligt luftede Phister, min snart 15 år gamle dansk-svenske gårdhund.

Jeg blev - som Phister - lidt forskrækket. Mig. Løbe. Det kommer aldrig på tale, svarede 
jeg.

”Men, man kan også bare spadsere”. Lød det knap så forpustet fra endnu en gruppe 
mænd, der nu kom til syne bag bøgene.

Mit første møde med Rigtige Mænd. 
Et par dage efter var de der igen. Fortroppen i løbetøj. I Skoven. På grund af corona. Jeg 
overvejede at pudse huden på dem. Men dyrlægen havde kort forinden fjernet flere af 
dens hjørnetænder, så hvad skulle det nytte …
Nu snakkede de til gengæld om et nyt fitnesscenter, og at de drak kaffe bagefter. 
Det lød sjovere! 

Jeg har spillet en masse håndbold i min tid som fynbo. Været meget i fitness-center. Men 
i 18 år blev jeg så storpendler mellem min nye by 
Aalborg og mit arbejde i Odense. Hverken tid eller energi 
til træning.

18 års kørsel med flæskesvær og M&M ś og en kold cola 
fra tanken. Ofte for ikke at falde i søvn på motorvejen. 
Det sætter sine spor. På vægten. Og på motivationen til 
at forlade sofaen.

Men nu er jeg på mit andet år ansat hos Rigtige Mænd. 
Fyldt 70 år men i betydelig bedre form end den 60-årige 
Per Christiansen. 

Og tænk, jeg har investeret i et par klodsede cykelsko. 
Den havde jeg ikke set komme …
Skulle du læse det her og ikke allerede slå dine folder i 
Aalborg SeniorSport – så ind på hjemmesiden og find 
noget 
for dig. Der er faktisk noget for alle. 

Og lige så sikkert - som det er, at jeg har tabt seks kilo: 
Du bliver ikke skuffet.

Per Christiansen
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Rørsangernes Forårs Sang Cafe
SeniorSports eget sangkor Rørsangerne inviterer til Sang Cafe 

Søndag den 26. marts 2023 kl 13 
på UCN, Ny Kærvej.

Netop afgåede folketingsmedlem Orla Hav åbner sangcafeen 

Der indgår en musikalsk overraskelse med gæster udfra i 
programmet.

Der kræves ingen tilmelding. Pris inklusive kaffe/kage 
40 kroner, der betales ved indgangen. Orla Hav         (Foto Steen Brogaard)

Hvad med at blive rørsanger?
Koret Rørsangerne søger nye sangglade medlemmer.

Koret øver hver torsdag eftermiddag klokken 13-15 i Skipperens Idrætshus, Provstejorden 
15.

Måske var det noget for dig at synge i kor. Måske har du tidligere gjort det, men kunne 
tænke dig at synge sammen med andre seniorer, fordi stemmen har rykket sig lidt.

På alle øvedage er der naturligvis også kaffe og hygge.

Rørsangerne afholder desuden mindst to søndags-sang-eftermiddage og en årlig jule-
gudstjeneste. Alle med åbent hus.

Dirigent Jens Eric Strudsholm fortæller, at Rørsangerne også gerne optræder ved andre 
lejligheder, hvor der er bud efter et sangkor med godt humør.

Stadig interesseret? Så tag en snak med netop Jens Eric Strudsholm. 
Han træffes på 22 42 86 17. 



18

Kulturrejse i 2023

Som kulturrejse i 2023 arbejder vi med to forskellige muligheder - enten Stockholm eller 
Hamburg.
Tidspunktet er fastlagt: Fem dage/Fire overnatninger mellem søndag 11/6 og lørdag 17/7

Stockholm med fly fra Aalborg via København:
Turen til Stockholm vil bl.a. indeholde besøg på følgende:

Stockholms Slot - Officiel residens for 
den svenske regent
 
Drottningholm Slot - Kongefamiliens 
private residens

Besøg på Stockholms Stadshus 

Tre timers bådtur - besøg på 
Djurgården og Vasa Museet

Fotografiska med moderne fotoknust

Historisk vandretur i Gamla Stan

     
Hamburg med tog - altså en ’grøn’ tur: 
Hamborg er den næststørste by i 
Tyskland efter Berlin og den ottende 
største by i Europa

Går turen hertil, vil programmet kunne 
indeholde:
Byrundtur i det centrale Hamburg 
Rundvisning på rådhuset
Miniature Wonderland 
Oplevelse i Elbphilharmonie 
Havnerundfart
KZ Neuengamme
St. Michaelis Kirke

Når turen er endeligt besluttet, vil pris og færdigt program blive publiceret på 
seniorsport.dk og meddelt i nyhedsbrevet. Samtidig åbnes en interesseliste.

Vasa Museet

Elbphilharmonie
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25 timers indoor bike

Skal du med på social-cyklen?

Da Aalborg SeniorSport for to år siden fyldte 25 år, var Rigtige Mænd klar med lidt af en 
gave – 25 timers cykling i træk!

Formålet var at tjene penge til et socialt formål. Men gaven blev aldrig indløst. Coronaen 
spændte ben for det hele, fortæller en af initiativtagerne Per Lindgren.

Men nu skal det være!

Helt præcist den 17. og 18. marts 2023 vil et større antal Rigtige Mænd svinge sig i sadlen 
på motionscyklen på skift i 24 og måske endda 25 timer i træk.

Stedet ligger i skrivende stund ikke helt fast, fortæller Per Lindgren. Det kan blive hos 
Seniorsporten selv eller måske et mere offentligt sted.

Det corona-kuldsejlede projekt skulle for eksempel have foregået i Nordkraft.

Meningen med galskaben er at tjene penge, som Seniorsporten kan forære til et socialt 
formål. Pengene skal komme ind via sponsorer.

Mange af de Rigtige Mænd har allerede 
meldt sig til en time cykling hver. Men der 
er plads til flere. Og du skal ikke tænke 
SÅ meget på, om din form rækker. Det er 
også muligt at cykle en halv time.

Det handler bare om at finde sit eget tråd, 
siger Per Lindgren, der sammen med Jør-
gen Andersen tager imod tilmeldinger.

Planen er også, at der lørdag den 18. 
marts skal være en ekstra ”kendis-cykel” 
ved siden af.  

Og er der andre der lyst at holde cyklen 
varm i de 25 timer er man velkommen til 
at melde sig via sekretariatet.

Per Lindgren træner allerede. ”Jernhesten” er 
en af vores helt nye Indoor-bike maskiner
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Garant Aalborg
Hobrovej 347
9200 Aalborg SV

Gulve 98 18 58 33
Gardiner 98 79 11 22
www.garant.nu

18
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•   Alt indenfor 

tandteknik

•   Hel-, del- og 
tryklås protetik
Priser fra kr. 9.463,-

•   Parkering
ved døren

Overenskomst med 
Aalborg Kommune

Generationers VALG

v/Skipperen · Vestre Alle 9 · Aalborg 
Tlf. 98 13 40 62

Træffetid: kl. 8.30-15.00 · Fredag efter aftale.
www.irenetænder.dk 

Hvis du IKKE er tilfreds
Er JEG heller ikke ...

FORENINGS-FITNESS
Skipperens Idrætshus
Provstejorden 15, 9000 Aalborg

25 helt nye maskiner
Både hold og individuel træning

Tilmelding og priser se:
seniorsport.dk/foreningsfitness.htm
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Aalborg SeniorSport er en idrætsforening. For at deltage i aktiviteter skal man være 
medlem og betale kontingent.

Kontingent betales helårsvis for perioden 1. august til 31. juli. 
Tilmeld og Betal på seniorsport.dk 

Ved tilmelding til indendørs aktiviteter fra 1. januar betales halv pris af årskontingentet. 
Kultur og/eller Udendørs betales altid med års kontingent uanset tilmeldingstidspunktet.

Tilmeldinger er bindende, og indbetalte beløb tilbagebetales kun, hvis holdet ikke bliver 
til noget.

Generelt for nye hold og medlemmer er der 1 gratis prøvetime - kom og vær med. 
Besøg hos Vandgymnastik, Rigtige Mænd og Rørsangerne skal aftales med Sekretariatet.

Kontingentsatser for sæson 2022-23

Regler for tilmelding og betaling til SeniorSports aktiviteter

Aalborg SeniorSport har ikke et basiskontingent. Kontingentstørrelsen afhænger af dit 
valg af aktivitet.

Derfor vil der ud for hver aktivitet i indstikket - og ved tilmelding på hjemmesiden - være 
angivet, hvad den pågældende aktivitet koster.

Fitness-centret på Provstejorden 15 drives i samarbejde med Aalborg Chang. 
Så her er ordningen lidt anderledes. 

Du kan bruge centret hver dag og tegne dig for henholdsvis 3, 6 eller 12 måneder.
Prisen er:  3 måneder 600 kr.   -   6 måneder 900 kr.    -   12 måneder 1.500 kr.

Ud over vores mange idrætsaktiviteter kan du "nøjes med" at tilmelde dig Kultur (fore-
drag, rejser, udflugter m.m.).
Kontingentet er her 100 kr. for en sæson.

Aalborg SeniorSport er medlem af
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Vejgaard
Tæppemontering

HADSUNDVEJ 64-68
9000 AALBORG
TLF. 98 13 94 99

Se vores hjemmeside: www.vejgaard-tm.dk

Din garanti
for en god handel

Vi flytter stadig
møblerne med smil

Fremtidsfuldmagter og Testamenter

Christian Lund Agerbæk

Advokat (H)

9631 3302

chag@advodan.dk

Amalie Weber

Advokatfuldmægtig

9631 3367

aweb@advodan.dk
Mølleå 1, 1. Tv., 9000 Aalborg

Vi skræddersyr vores 
rådgivning efter netop dine 
behov

Vi rådgiver grundigt i et 
sprog, der er til at forstå

Foredrag d. 18. januar 2023, 
kl. 17:00 

i samarbejde med Senior Sport

Tilmelding via mail til nimo@advodan.dk 

Kom og hør mere om blandt 
andet fremtidsfuldmagter.

Afholdes hos Advodan Aalborg.
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Jane Fjeldgaard Andersen
Vinnie Majlund Bach

Tina Beermann
Malene Marie Bärthel

Gitte Foldager
Sonja Jensen

Conny Justesen
Hanne Marie Lund
Valentina Madsen
Lisbeth Mikkelsen

Lene Holm Mortensen
Thea Kristin Paulsrud
Jens Eric Strudsholm
Pia Holm Thomsen
Kamilla Thinggaard

Vore instruktører

SKAL DU HAVE GENOPFRISKET TEORI-PRØVEN?
Det fik en flok seniorsport medlemmer i efteråret, og det var så stor en succes, at vi 
gentager det

Det er nemlig sådan, at der hvert år kommer nye skilte i trafikken. Skilte der ikke lige stod 
i teoribogen, da du måske fik kørekort.

Men det er dit eget ansvar at kende betydningen af nye skilte. 

Vi har lavet en aftale med kørelærer Lars Bjørn Cortz fra Driving Academy om undervis-
ning i løbet foråret  for interesserede blandt SeniorSporten medlemmer.

Det er planen med to formiddage på hver to timer. 
Undervisningen vil foregå i køreskolens teorilokale.

Nærmere om tilmelding kommer i nyhedsbrev og på seniorsport.dk
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Prøv vandgymnastik 
og puls og power 

i vores bassin 
på Hadsundvej 180 

i Vejgaard

Yoga 
Pilates 

Morgengymnastik 
Helhedstræning
og meget mere 

på Hadsundvej 180, 
Strandvejen 19, 
Thistedvej 58 og 

Fyrkildevej 7

Motionshold 
i trygge omgivelser 
med høj faglighed

- alle kan være med 
uanset niveau.

Læs mere og book en plads på 
WWW-FOKUS-FOLKEOPLYSNING.DK
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ANNONCE 2 SIDER FOKUS

Prøv vandgymnastik 
og puls og power 

i vores bassin 
på Hadsundvej 180 

i Vejgaard

Yoga 
Pilates 

Morgengymnastik 
Helhedstræning
og meget mere 

på Hadsundvej 180, 
Strandvejen 19, 
Thistedvej 58 og 

Fyrkildevej 7

Motionshold 
i trygge omgivelser 
med høj faglighed

- alle kan være med 
uanset niveau.

Læs mere og book en plads på 
WWW-FOKUS-FOLKEOPLYSNING.DK
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Linedance
Agri Nord Idrætscenter, Hobrovej 437
Onsdag kl. 10 - 11

Motionsdans
Skipperens Idrætshus, Provstejorden 15
Mandag kl. 12 - 13
Tirsdag kl. 12 - 13
Fredag kl. 9 - 10
Kærbyskolen, Oluf Borchsvej 2
Onsdag kl. 18 - 19

Pilates
Skipperens Idrætshus, Provstejorden 15
Tirsdag kl. 13 - 14
Torsdag kl. 12 - 13

Vodskov Kultur & Idrætscenter, Brorsonsvej 3
Mandag kl. 9 - 10

Pilates-Gymnastik
Skipperens Idrætshus, Provstejorden 15
Onsdag kl. 9 - 10

Rigtige mænd
Fitness og indoor bike
Skipperens Idrætshus, Provstejorden 15
Mandag og torsdag kl. 9 - 10 
Tirsdag og fredag kl. 10 - 11

Ryg-Trim, 
Vodskov Kultur & Idrætscenter, Stemningssal
Tirsdag kl. 9.30 - 10.30

SANS
Skipperens Idrætshus, Provstejorden 15
Onsdag kl. 13 - 14.30

Soft Tennis
Skipperens Idrætshus, Provstejorden 15
Torsdag kl. 10 - 11

Stærke Kvinder
Fitness og indoor bike
Skipperens Idrætshus, Provstejorden 15
Onsdag kl. 9 - 10

Styrketræning
By- og Landskabsforvaltn., Stigsborg Brygge 
Tirsdag og torsdag kl. 9 - 11

SeniorSport sæson 22/23
Badminton
Agri Nord Idrætscenter, Hobrovej 437
Onsdag kl. 10 - 11 og kl. 11 - 12
Idrætshallen, Østre Allé 87
Torsdag kl. 11.15 - 12.15
Løvvanghallen, Løvbakken 8
Onsdag kl. 9.30 - 10.30
Aalborg Stadion, Hal 2
Mandag kl. 13 - 14

Bordtennis
Skipperens Idrætshus, Provstejorden 15
Fredag kl. 10 - 11

Bowling 
Løvvang Bowlingcenter, Løvbakken 8
Tirsdag kl. 14.30- 15.30

Cirkeltræning 
Stolpedalsskolen, Stolpedalsvej 2
Mandag kl. 16.30 -17.30

Fitness
Skipperens Idrætshus, Provstejorden 15 
Holdtræning efter aftale
Individuelt alle ugens dage

Floorball 
Skipperens Idrætshus, Provstejorden 15
Mandag kl. 10 -12 

Idræt på tværs
Agri Nord Idrætscenter, Hobrovej 437
Tirsdag kl. 10 - 11.30 
Torsdag kl. 10 - 11.30
Idrætshallen, Østre Allé 87
Tirsdag kl. 8.30 - 10
Torsdag kl. 9.45 - 11.15
Højvanghallen, Bautastenen 25
Tirsdag kl. 14.45 - 16.15
Klarup Hallen, Hellasvej 17
Fredag kl. 11.50 - 13.15
Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken 11
Mandag kl. 11.00 - 12.30
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Vandgymnastik
Gigantium, Willy Brandts Vej 31
Onsdag kl. 9 
Onsdag kl. 9.45
Onsdag kl. 13.15
Svømmeland, Nørresundby Idrætscenter
Mandag kl. 13 
Mandag kl. 13.45

Volleyball
Skipperens Idrætshus, Provstejorden 15
Mandag kl. 14 - 15
Sønderbroskolen, Gymnastiksal Nord
Sjællandsgade 2
Onsdag kl. 17 - 18

Yoga
Omnihuset, Filstedvej 10B
Onsdag kl. 10 - 11

Skipperens Idrætshus, Provstejorden 15
Mandag kl. 13 - 14 
Tirdag kl. 10.30 - 11.30
Onsdag  kl. 12 - 13 

Vodskov Kultur & Idrætscenter,
Stemningssalen, Brorsonsvej 3 
Onsdag kl. 9.20 - 10.20 
Onsdag kl. 10.30 -11.30 

Musik og Sang

Musikgruppen Rørband
Visse Ladegaard, Vissevej 116
Onsdag kl. 10 - 14

Sangkoret Rørsangerne
Skipperens Idrætshus, Provstejorden 15
Torsdag kl. 13 - 15  

Kortspil og skak 

Skipperens Idrætshus, Provstejorden 15 - 
Bridge - Mandag kl. 13 - 16 
Skak - Torsdag kl. 9 - 12
Whist - Onsdag kl. 13 - 16

Udendørs motion - hele året

Motionsfodbold 
Klarup Hallen, Hellasvej 17 
Fredag kl. 9 - 11

Motionsløb
Skipperens Idrætshus, Provstejorden 15
Tirsdag og torsdag 
Sommertid kl. 9  - Vintertid kl. 9.30

Stavgang 
3 forskellige steder. Se indstik og hjemmeside

Traveture
Skipperens Idrætshus, Provstejorden 15 
(sidste mandag i måneden startes forskellige 
steder - se hjemmesiden. Der er kaffe første 
mandag efter turen).
Mandag kl. 10 - 12 - to hold 

Omnihuset, Filstedvej 10B
Mandag kl. 10 - 12 - to hold

Udendørs i sommerperioden

Motionscykling
Start ved Skipperens Idrætshus
Mandag og torsdag kl. 9.30

Krolf
Søheltens Have, Skudehavnsvej 13
Tirsdag kl. 10

Petanque
Ved Skipperens Idrætshus, Provstejorden 15 
Tider vises på seniorsport.dk

Tour de Pedal  
Start ved Skipperens Idrætshus eller 
Nørresundby Torv
Onsdag kl. 9.30
Starter i maj

SeniorSport sæson 22/23
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Seniorboliger

Rendsburggade 22, 9000 Aalborg     |     96 31 52 00 / info@abhim.dk     |     www.abhim.dk

– der passer til en aktiv livsstil

Se udvalget på
www.abhim.dk

Fyrkildevej

Blåkildevej Spritten, Akvavitvej

xxxxx


