
  

 

  
 

    

NYT FRA AMAGER2300 
    

  

KÆRE MEDLEM NN 
     

  

  

Bestyrelsens første nyhedsbrev blev sendt til 1.123 mailadresser. Dette 
nyhedsbrev udsendes til 1.155 mailadresser. 
Lokalafdelingen har lige nu 6.500 medlemsskaber, der svarer til 8.246 
medlemmer. Et medlemskab kan enten være en eller flere på samme 
adresse.  
 
Et oplag på 1.155 er mange - det kalder på ydmyghed, når man skriver til så 
mange; men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om vi ikke kan nå ud 
til mange flere?  
 
Jeg er sikker på, at mange flere har en mailadresse. 
 
Men man skal gøre sig fortjent til at blive læst! Bestyrelsen har egne 
budskaber og vil meget gerne imødekomme medlemmernes forventninger. 
Derfor en opfordring til at skrive til os på amager2300.aes@gmail.com og 
fortæl os hvad du gerne vil høre om. Du er også velkommen at sende forslag 
til aktiviteter og arrangementer du kunne tænke dig. 
 
 
God læselyst. Vi glæder os til at høre fra dig 
pbv 
Palle Skov 

mailto:amager2300.aes@gmail.com


 
 
Venlig hilsen 
Ældre Sagen Amager2300 

 

    

Frivillige i Ældre Sagen 
  

På landsplan er godt 2% af alle medlemmer aktive som frivillige. Det er også 
tilfældet i Københavns kommune som helhed. 
 
Bilaget, der linkes til nedenfor indeholder to tabeller:  
 
Tabel 1. Frivillige fordelt på lokalafdelinger i Københavns Kommune 
 
Tabel 2. Frivillige fordelt på fagområder 
 
Data er udtrukket fra Ældre Sagens databaser over Frivilligroller og 
Medlemmer.  
 
 
Faktaark  

 

    

Projekt SUPERKRÆFTER - en opfølgning 
  

Projektet er i fuld gang. 20 børn fordelt med 8 børn i 0-klasse og 12 børn i 2. 
klasse får nu hjælp til at knække læsekoden. 16 læsevenner er i gang. Hver 
læseven arbejder med ét eller med to børn. Læsevennerne mødes til en 
første fælles evaluering medio november måned. Projektet styres af 
Dyvekeskolen i samarbejde med Partnerskabet i Boligforeningen 3B og 
Ældre Sagen, Lokalafdeling Amager2300. Der er pt. ikke behov for flere 
frivillige.  

 

    

https://docs.google.com/document/d/1gHz6X0-W8k4Re6bcswiHit31HmKEELVcWYb1lpa2b3k/edit?usp=sharing


Vil du læse højt for børnene i Galaxen? 
  

Børnehuset Galaxen søger to frivillige til højtlæsning og fortællinger. 
Målgruppen er de 14 børn, der d. 8.12 går Luciaoptog for os. Temaet for 
højtlæsningen og fortællingerne er JUL 
Det skal foregå tre tirsdage i november (den 14., 21. og 28.) fra kl. 10-11. Vi 
håber du har lyst at være med. Skriv et par ord om dig selv senest d. 24.10. 
Send ansøgning til vores mailadresse: amager2300.aes@gmail.com 
Projektet kan fortsætte efter 8.12 med nyt tema  
 
 
Børnehuset Galaxen  

 

    

NYT Generationsmøde på vej 
  

Børnehuset Sundby Algård har henvendt sig med et ønske om samarbejde 
om et generationsmøde mellem os og børnehavebørnene. Vi har haft en 
indledende positiv drøftelse om et generationsmøde hver 2. uge (fredag 
formiddag) hvor frivillige læser højt og fortæller historier. Børnehuset er en 
af ti selvejende børneinstitutioner, under Børneringen, der samarbejder her 
på Amager.  
Fortsættelse følger i næste nyhedsbrev. 
 
 
Børnehuset Sundby Algård  

 

    

NYT TURUDVALG 
  

Tre aktive frivillige er gået sammen i et lille udvalg som vil arrangere ture og 
udflugter for medlemmerne. 
De tre er Elsebeth Wehage, Erik Jensen og Nina Manley 
Udvalget er klar med sin første udflugt. Den går til Danmarks største 
julemarked på det eventyrlige Gavnø Slot. Læs om denne udflugt nedenfor. 

mailto:amager2300.aes@gmail.com
http://galaxen.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=716512
http://sundbyalgaard.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=716242


Hvad vil du gerne opleve? spørger Elsebeth 
Læs mere på linket! 
 
 
Samtale med Elsebeth Wehage  

 

    

SÆT KRYDS I KALENDEREN 

    

 

  

 

Influenzavaccination 
  

I samarbejde med Dansk Lægers Vaccinations Service gennemfører vi gratis 
Influenzavaccination for alle over 65 år.  
 
Hvornår: Fra 01.11.2017 Til 01.11.2017  
  

  

    

Velkomstmøde for nye medlemmer 
  

Afdelingsformand Palle Kummerfeldt fortæller om afdelingen, vores 
arrangementer og om tiltag der er specielle for Sundby-Amagerbro og om 
vores fælles A-hus i Valdemarsgade. Herudover vil Palle fortælle om Ældre 
Sagens strategiplan 2017 – 2021, specielt om hvorledes det påvirker vores 
lokalafdeling.  
 
Hvornår: Fra 17.11.2017 Til 17.11.2017  
  

  

    

https://drive.google.com/file/d/0B0cCR9cBwICUX3EyVVc5MzRSMEU/view
https://www.aeldresagen.dk/aktiviteter-og-kurser/kommune/koebenhavn/amager2300/k22728-influenzavaccination
https://www.aeldresagen.dk/aktiviteter-og-kurser/kommune/koebenhavn/amager2300/k25116-velkomstmoede-for-nye-medlemmer


Julearrangement 
  

Vi afholder igen i år vort traditionelle julearrangement. Først med det 
traditionelle indslag med børnene fra ”vores” børnehave, der vil synge og 
spise sundt slik. Herefter er der bankospil og mellem de enkelte spil synger 
vi julesange og salmer.  
 
Hvornår: Fra 08.12.2017 Til 08.12.2017  
  

  

    

Oplev Danmarks største julemarked på det eventyrlige 
Gavnø slot! 
  

Vi kører med Dania Turist. Vi ankommer kl. 10,30, hvor vi ser den dejlige 
have, slottet og besøger julemarkedet. Kl. 12.45 spiser vi middag inkl. 1 
genstand i Karetmagerens hus. Vi strækker ben og ser os mere rundt inden 
vi drikker kaffe med kringle. Hjemturen starter kl. 15,30 med hjemkomst kl. 
17.  
 
Hvornår: Fra 11.11.2017 Til 11.11.2017  
  

  

    

Ældrepolitisk Borgermøde 
  

Der er kommunalvalg den 21. november 2017. Ældre Sagen København 
(City, Brønshøj-Vanløse, Sundby-Amagerbro, Valby og Østerbro) afholder, 
som ved tidligere valg, et ældrepolitisk borgermøde  
 
Hvornår: Fra 24.10.2017 Til 24.10.2017  

https://www.aeldresagen.dk/aktiviteter-og-kurser/kommune/koebenhavn/amager2300/k25117-julearrangement
https://www.aeldresagen.dk/aktiviteter-og-kurser/kommune/koebenhavn/amager2300/k25182-oplev-danmarks-stoerste-julemarked-paa-det-eventyrlige-gavnoe-slot


  

  

    

Sang 
  

I samarbejde med Hørgårdens Aktivitetscenter og brugerne synger vi 
danske sange og viser efter aktivitetscenterets Magnaprint-sangbøger. Vi 
slutter med kaffe. Ring 8256 3032 eller 5291 0370 et par dage før og tjek om 
tidspunktet holder.  
 
Hvornår: Månedligt  
  

  

    

Linedance - Begyndere 
  

I linedance danser man ikke med en partner - vi danser på rækker, ved siden 
af og bag hinanden og i samme retning. Vi danser bl.a. til skøn country 
musik. Holdet ledes af Marianne Horn 2627 0210. Kontakt Marianne for at 
høre om ledige pladser.  
 
Hvornår: 19.10.2017  
  

  

    

Linedance - Let øvede 
  

Linedance er en selskabelig danseform, en dejlig måde at få lidt motion ind i 
hverdagen på, og alle kan være med. Holdet ledes af Marianne Horn 2627 

https://www.aeldresagen.dk/aktiviteter-og-kurser/kommune/koebenhavn/amager2300/k25540-aeldrepolitisk-borgermoede
https://www.aeldresagen.dk/aktiviteter-og-kurser/kommune/koebenhavn/amager2300/k19751-sang
https://www.aeldresagen.dk/aktiviteter-og-kurser/kommune/koebenhavn/amager2300/k25655-linedance-begyndere


0210. Kontakt Marianne for at høre om ledige pladser.  
 
Hvornår: 19.10.2017  
  

  

    

PC cafe 1 
  

Vi kan hjælpe med opgradering til Windows 10 og med at oprette rejsekort. 
Vi kan også hjælpe med Mobile Pay. PC-cafeen har åben hver mandag hele 
året (bortset fra helligdage) med fri adgang.  
 
Hvornår: 16.10.2017  
  

  

    

Stavgang 
  

Vi går en kort rute på 3 km og en lang rute på 6 km. Medbring egne stave. 
OBS! Ruterne er ikke egnede for bevægelseshandicappede.  
 
Hvornår: 19.10.2017  
  

  

    

 

  

 

Se alle aktiviteter og arrangementer  
 

http://www.aeldresagen.dk/a101-23
https://www.aeldresagen.dk/aktiviteter-og-kurser/kommune/koebenhavn/amager2300/k25656-linedance-let-oevede
https://www.aeldresagen.dk/aktiviteter-og-kurser/kommune/koebenhavn/amager2300/k2789-pc-cafe-1
https://www.aeldresagen.dk/aktiviteter-og-kurser/kommune/koebenhavn/amager2300/k7860-stavgang


 
Besøg hjemmesiden for din lokalafdeling  

 

    

 

  

 

  

Denne mail kan ikke besvares. 
  

Afmeld lokalt nyhedsbrev 

 

    

 
 

http://www.aeldresagen.dk/101-23
http://utils.mh.aeldresagen.dk/mhcwa/Default.aspx?Instance=7C01531B503F520B5407&LoginType=0F&QuestionnaireID=085D0050&LayoutID=085D0F5C&BroadcastID=&CustDomainID=085D075D&CustomerID=085C0558055E0059&Context=760E43490458135E0158054F14590C580B317A&ParticipantID=0B5802580C54005A&CheckSum=4C5E025E03

