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Formandens ord
v/Nina N. Møller

Velkommen til et nyt år, 
Velkommen til alle jer Veteraner til forårssæsonen
Velkommen til Lene

Det bliver lysere. Lidt vinter først, men så kommer det skønne 
forår.
Vi holder fast i vores dejlige gymnastik, og i vores valgakti-
viteter: Badminton, kurling, funktionel træning, volleyball og 
svømning. Kan vi få gang i bordtennis? Og stolegymnastik? 
Andet?
Vores fællesskab er også kaffe m.m + snak efter aktiviteterne. 
Desværre (eller heldigvis) er Upstairs jo under renovering. Det 
er trist at det er lukket, men godt at det bliver renoveret.
Udfordringen er nu to ting:
a) At fastholde vores ”eftersnak” og kaffe mens vi venter  
 på et istandsat Upstairs
b) At finde en måde hvor vi kan få ”Downstairs” til at fun- 
 gere som erstatning indtil videre.
Kan vi selv medbringe madpakker? 
Kan vi organisere køb af smørrebrød som så sælges? 
Eller skal vi bare sørge for at der er kaffe + snak? 
Opvaskeopgaven skal også afklares.
Jeres ideer og ønsker er meget velkomne. 
Jeres medvirken er nødvendig.  

Rigtig god fornøjelse til forårssæsonen.

Nina
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Julefrokost

December er mørk og kold, men jule-
frokosten er et lyspunkt, så glad og så 
hyggelig.
Der var heldigvis virke-
lig mange tilmeldte så 
det var påkrævet at ud-
vide kapaciteten, derfor 
vi fik også dækket op i 
”bar vest.” 
Hvordan vi organiserer 
det fremover, vil blive 
afklaret i bestyrelsen
Skøn, traditionel mad 
fra Lottes (kok) sikre 
hånd, dygtige og effek-
tive hjælpere, erfarne 
folk i baren. Alt så fint.
Musikken lokkede vir-
kelig mange på danse-
gulvet. Det er jo så glad og livsbekræf-
tende.
Læs her hvad Holberg i 1724 lader 

Henrik sige i Maskerade: ”Den Motion, 
Herre! Vi har af en Nats Dans, er saa 
sund, som at faa et helt Apothek i Ma-
ven”

Nina
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Volleystævne 20. december 2022
Igen, igen holdt volleyball et stævne 
med hold fra andre foreninger.
Opvarmning og spil, 
høj aktivitet, og tid til 
fælles kaffe om mor-
genen, fælles frokost 
og afslutning med 
kage.
Ivrige spillere, der 
holder af aktivitet, 
udfordringer, grin og 
fællesskab. Det er en 
vældig god opskrift 
på en skøn dag.
Volleystævnet var 
arrangeret i samar-
bejde med DAI og 
som sædvanligt med 
Karsten som ansvar-
lig og ekspert i at lave 
stævner.
Tak til Karsten, hans hjælpere og til 
DAI

Nina 
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Kommende
Januar synes altid at være en meget 
lang måned.
Men lyspunkter er i sigte:
Bowling 25. januar
Sang- og foredragseftermiddag 21. fe-
bruar
Generalforsamling 14. marts
En dag med tilbud om den kendte fy-

siske test, og mulighed for at afprøve 
andre/anderledes former for idræt 
(dato kommer)
Og der er mere senere.
Og så er der rigtig mange tirsdage og 
torsdage, det er vores gode hverdag.

Nina
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IHÅ
Inviterede til afskedsreception for Hen-
rik Løvschall som har været forstander 
på IHÅ i mange år.
Vi skal så etablere et samarbejde med 
den nye forstander. Og forhåbentlig får 
vi atter er god ordning med livreddere 
fra IHÅ.
Henrik fik en meget smuk, livlig og 
varm afskedsreception. 

Nina

Målet
Desværre er det ikke muligt at udsen-
de det ”rigtige Målet i papirudgave.”
Denne gang kommer kun denne noget 
forkortede udgave på hjemmesiden.
Beklager.
Målet må diskuteres på vores kom-
mende generalforsamling.

Nina
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Bestyrelse  Veteranerne

Redaktør: 
Tonny Johansen
mail: trj@rosenfeldt-data.dk
el: rosenfeldt@outlook.com
Mobil: 20 97 37 67

Formand: Nina Møller
Rud. Wulffsgade 1,2.tv. 8000 Aarhus C.
Tlf. 24 76 98 99
mail: nina.n.moeller@gmail.com

Næstformand: Knud Ditlefsen
Lyngvej 15, 8240 Risskov
Tlf. 61 26 34 05
mail: lyngvej15@hotmail.com

Kasserer: Knud F. Andresen
Rønnehaven 56, 8520 Lystrup
Tlf. 30 22 49 56
mail: knud.f.andresen@gmail.com

Sekretær Steen Marcussen
Elev Tværvej 5, 8520 Lystrup
Tlf. 20 43 25 18
mail: steenhm@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem: Jens Bisgaard-Petersen
Rønnehaven 52  8520 Lystrup
Mobil: 29 80 98 16
mail: ljbisgaard@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Ole Vendelbo
Pakhusvej 17 Thorup  8420 Knebel
Mobil: 28 40 02 07
mail: post@olevendelbo.dk

Bestyrelsesmedlem: Jytte Secher
Præstevangsvej 20,st. 8210 Aarhus V.
Mobil: 40 86 86 16
mail: jytte_secher@stofanet.dk

Målets udgivelser i 2023
1. februar Deadline: 15.januar
1. maj Deadline: 15. april
1. september Deadline: 15. august
1. december Deadline: 15. november


