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Gik med af frygt
for blå mærker
Ældre Sagen
fejrer 10 ars
jubilæum
HORSENS - Lørdag
den 13. september fejrer
Ældre Sagen i HorsensGedved,
at
lokalafdelingen har eksisteret
i 10 år.
Afdelingen er kun et lille
års tid yngre end landsforeningen.
Men måske var det slet
ikke blevet til noget dengang i 1987, hvis ikke Lulla
Winther havde været bange for at få blå mærker i
siderne.
- De kom fra København
og ville orientere om, at
Ældre Sagen var opstået.
Så ville de gerne have nogle til at melde sig, men der
var absolut tavshed.
- Jeg sad mellem to, som
jeg havde haft på et kur

sus, og de sad og puffede til
mig: Gå nu op og sig noget.
Hvis jeg ikke ville have for
mange blå mærker, var jeg
nødt til det, fortæller hun.
Da Lulla Winther først
havde været på talerstolen, fulgte flere efter. Hun
blev valgt ind i den første
lokalkomite og overtog efter nogle måneder formandsposten. I april i år
gik hun af og blev afløst af
Jens Chr. Hauge Christensen.

Stort behov
- Der var et behov for
den nye forening. På
landsplan kom der mange,
mange medlemmer. Det
viste sig, at mange af de
etablerede pensionistorganisationer ikke havde taget direkte, aktuelle ældrepolitiske problemer op, siger Lulla Winther.
- Vi har været kontaktleddet mellem almindelige

ældre og kommunen og
har samtidig meldt tilbage
til organisationen, når der
var ting, som ikke kun vedrørte Horsens.
Hun tror ikke, at de rabatter, som Ældre Sagen
har skaffet sine medlemmer, f.eks. på rejser, har
været afgørende for de høje medlemstal.

Netværk
- Lokalt har vi samlet

folk til månedlige møder
og hele tiden prøvet at få
Lulla Winther - formand for Ældre Sagen i Horsens-Gedfolk fra kommunen og anved i 10 år på nær nogle få måneder.
dre fra det sociale og ældrepolitiske liv draget ind
som foredragsholdere, siOprindelig var også
Jubilæet markeres ved en
ger Lulla Winther.
Brædstrup med i lokalaf- sammenkomst i rådhuÆldre Sagen har også
delingen sammen med
sets foredragssal den 13.
oprettet et netværk, som
Horsens-Gedved, men for
september kl. 10.00. Borgtræder til, hvis ældre plud- ca. tre år siden blev der op- mester Eigil W. Rasmusselig får brug for hjælp,
rettet en selvstændig afde- sen, Gedved, og næstformåske til at ledsage sig på
ling i byen.
mand i Ældre Sagen på
rådhuset eller ud for at
I dag har Ældre Sagen
landsplan, Erna Christianhandle. Derimod har der
ca. 3000 medlemmer i
sen, taler, og der bliver unikke lokalt været opbak- Horsens Kommune og ca.
derholdning af Bygholmning til telefonkæder.
500 i Gedved.
trioen. (1v)

