
Hundelev Seniorklub 
 

I første halvår af 2015: 

  

Fredag den 16. januar havde vi hyggedag, hvor vi spillede forsk. spil og der var 

også et par ”wist” hold  

 

Fredag den 30. januar  

Lars Jakobsen trio fra Lønstrup 
Underholder med egen musik og tekster  

”Hvorfor er vi så mærkelige?” 

Vi var 26, som havde en hyggelig eftermiddag til god musik. 

 

     
 
 

Fredag den 13. februar havde vi besøg af 

Solveig Vinther 
”Blomstergården” Øsløs. 

 

Hun fortæller bl.a om sit hjælpearbejde 

Agape Child Cares i Uganda 

 

 
     



 

 

Agape Child Care er en selvstændig forening, der har til formål at yde hjælp og 

bistand til fattige og forældreløse børn i Kampala i Uganda. 

 

Agape Child Cares hjælpearbejde blev startet for 3 år siden af bl.a. Solveig 

Vinther som "et kald og af kærlighed til den levende Gud", og som jævnligt rejser 

til Kampala (for egen regning) for at følge arbejdet, en fantastisk eftermiddag, 

med ca. 40 deltagere 

 

  
 

  
 

Fredag den 27. februar havde vi besøg af 

MammaDoc 
Wiera Malamá Lorentzen  

Lyngså, fortæller om sit liv som militærlæge i 17 år 

 
Beskrivelse: Wiera Malamá Lorentzen – eller Mamma Doc – er en af Danmarks 

mest erfarne krigslæger og har oplevet flere krige end mange soldater. Og som 

læge er hendes syn på krig et ganske andet end det, man kender fra traditionelle 

soldaterbøger. For Wiera er bare en »doc«, der egentlig slet ikke bryder sig om 

våben. I Mamma Doc fortæller Wiera om sit liv – om sin hårde opvækst i 

Warszawa, om kampen for at blive læge efter familiens flugt til Danmark og om 



sit krævende arbejde i det danske forsvar – men først og fremmest giver hun os 

sin personlige beretning om, hvad der sker, når danskerne drager i krig. Hvad 

enten det drejer sig om døende børn i Balkans flygtningelejre, raketangreb i den 

irakiske ørken eller konflikter mellem lægegerning og militær rangorden i 

Afghanistan, er Mamma Doc historien om en ukuelig fighter, der altid er klar til 

at kæmpe for sine principper og idealer – og ikke er bleg for at lange ud efter 

det danske forsvar, når det ikke lever op til dem. 

 

    
 

 

 

 
Hun har 69 høns af flere forskellige racer, og "Nala, en 10 måneder 

gammel malamute-hund, en blanding mellem en slædehund og en ulv.  
En rigtig fin og spændende eftermiddag, hvor vi godt kunne ha’ været lidt flere 

end den snes stykker vi var, men måske hun vil besøge os igen, ærgeligt for dem 

som gik glip af hende. Læs mere om Mamma Doc på hendes hjemmeside: 

 

 

 

 

 

 

 



Fredag den 13. marts  

havde vi ”Syng sammen” eftermiddag med 

Vollerup Girls 
Altid god stemning og sanglyst når vi har de to piger på besøg. 

 

 
 

 

Fredag den 27. marts 

 havde vi underholderholdning, med musik, sang og fortællinger, med  

Anna Toft og Karsten Erbs  
 

       
 

En rigtig hyggelig eftermiddag hvor vi også sang salmer fra den nye salmebog og 

sange som bliver sunget i koret. 

 

 

Fredag den 10. april  

BANKO 
med rigtig mange og flotte sponsor gaver 

 

Jens Erik Pedersen smeden i Bakholm 

Actionhouse Løkken 



Anita og Leif Mortensen, Hundelev 

Ydesens Auto, Hundelev 

Galleri Katte, Hundelev 

Zoti, Hundelev 

Frisør Birte Slot, Hundelev 

Dagli brugsen, Hundelev  

Auto og MC Teknik v/ Esben Vinter, Hundelev  

Annette Vinter Hundelevvej 300 

Hos Terry, v/ Birte Veggerby, Hundelev 

Lasse Nielsen, Hundelev Murerforretning ApS 

Sejlstrup Entreprenør forretning A/S og Vrå Mørtelværk. 

Tommy Rasmussen, Bindslev Smede - & VVS Service ApS  

Jelstrup VVS v/ Lasse Jensen, Jelstrup tlf.50 70 80 78  

Jill Jensen, Aloe Vera Jelstrup 

Hundelev Beboerforeningen  

Slagterafdelingen, Superbrugsen i Løkken  

Dagli’ Brugsen i Hundelev 

Lisbeth Mouritsen, Hundelev 

Seniorklubben 

 

  
 

  



 
Flotte slagterpakker og 2 x 2 stjerneskud fra Superbrugsen i Løkken 

 

  
  

  
 

Vores banko eftermiddage er altid velbesøgte, enten det er med de 

meget fine sponsorgaver eller de selv medbringer en pakke. 

Enkelte deltagere kom også den dag med pakker, dem spillede vi også 

om  

 

Fredag den 24. april havde vi igen en hyggedag, hvor jeg tabte 16. kr. 

i  

Frederikshavner Joker, jo, jo det er drevne damer, og hårdt spil  vi 

var omkring 20 den eftermiddag, flot når der ikke var underholdning. 

 
 

Onsdag den 8. maj havde Seniorklubben kør selv tur til 

”Lykkegård Antik, Galleri og Marskandiser” i Tversted,  
Vi var 15 der var af sted, med efterfølgende kaffe på ”Tannishus”I Tversted, vi 

havde en rigtig god dag, fik ikke handlet meget, de var vist noget dyrere end vi 

havde regnet med, men lidt fik de fleste da med hjem.  



 

   
 

Bent Nielsen, med en flot kjole som var udstillet der, den var lavet af 

10.000 af de ”ringe” man åbner dåser med. 

 

    
 

  



    
 

 
 

Kør selv tur til: 
 

Amtmandstoften og Hjørring Rådhus 
Onsdag den 10. juni kl. 14.00 

                 
 



Kør selv fra Sparekassen kl. 13.30 
 

Tilmeld jer til en af os senest den 8. juni,  

af hensyn til kørsel og kaffe på rådhuset 

 
        Chr. Stride, tlf. 98 99 90 45 

        Else Jensen, tlf. 98 99 91 08 

    Jonna Kristensen, tlf. 98 99 91 25   

 

 

Kalender for efteråret 2015  
er ikke lavet endnu, da vi ikke ved, hvor vi skal være endnu,  

derfor starter vi med en kør selv tur. 

 

Kør selv tur til Georginehaven 

Den 10. september kl. 13.00 fra sparekassen 

Milbakhaven Kl. 14.00 
entre med kaffe 20.00 

 

Velkommen til Milbakhaven 

Ved Ulla og Jens Milbak Mortensen, 

Håndsbækvej 62, 9740 Jerslev. 

Mellem Brønden og Hellum 

 

 
 

Tilmeld jer til en af os - senest mandag den 7. september  

af hensyn til kørsel og kaffe.  

 
           Chr. Stride, tlf. 98 99 90 45 

           Else Jensen, tlf. 98 99 91 08 

       Jonna Kristensen, tlf. 98 99 91 25   

 

 



 

javascript:getImage(9825);
javascript:getImage(9805);

