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Praktiske oplysninger 

 

Bente Christensen, 
Borgmestervænget 3, 

3600 Frederikssund. 

Tlf.: 4731 4121 / 2325 5231  
mail: dragen@newmail.dk  
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Ture og udflugter med tog 24 

Ture/rejser ind-og udland med bus 27 

Tilmelding til ture og aktiviteter 29 

Kontaktpersoner - aktiviteter 30  

Lokalbestyrelsen 31 Næste blad  
udkommer:   

ult. oktober 2019 
 

Deadline: 

20. september 

Bladet udkommer 4 x årligt. 

Ultimo januar, april, juli og  

oktober. 
 

Tryk: KLS Grafisk Hus A/S, 
2650 Hvidovre  
 

Oplag: ca. 3.000 

 

Sommermotionsaktivitet i det fri 
 
Foto : Robert Wickens 

 
    HUSKAT!  Besøg vores hjemmeside på: 
 
    www.aeldresagen.dk/frederikssund 
 
    Her finder du de sidste nye informationer 

 
Hjemmeside: 

 
aeldresagen.dk/frederikssund 

Tilmelding til ture og aktiviteter. 

Forside foto 

Formand / ansvarshavende 

Alt om tilmelding til ture og aktiviteter er samlet på side 29, og kontakten til de  
aktivitetsansvarlige findes på siderne 30 og 31. 
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Hvem har ikke oplevet det: Der kommer en person ind ad døren, kigger sig 
lidt sky om og sætter sig så forsigtigt – uden at sige noget.  
 
Den pågældende gør ikke meget væsen af sig, men da den, der sætter sig 
ved siden af, kommer med et smil og spørger ind til personen, kommer der 
et lille smil – og inden længe er samtalen i gang. 
 
Det er først smilet, der gør forskellen og dernæst interessen. 
 
Og når man så skal videre, er det med et smil og et farvel – og hav det 
godt – og med en rigtig god fornemmelse – man har lært et andet menne-
ske lidt at kende. 
Måske kan vi alle gøre livet lidt bedre for andre, hvis vi forsøger at starte 
en samtale med sidemanden i toget, den der sidder ved siden af en til et 
arrangement, eller en der venter hos lægen.  
 
Husk at smilet er den korteste vej mellem to mennesker – og det giver 
megen varme – og så smitter det. 
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Kommende arrangementer 

V. TANDLÆGE BIRGITTE ZEHNGRAFF POULSEN 

Dato Turene Turleder 
Læs 
side 

10.10.2019 Rundvisning på Thorvaldsens museum Jens Christensen 24 

10.11.2019 Mortens eftermiddag på Gerlev kro Bente Christensen 28 

11.11.2019 Rundvisning hos Den Danske Frimurerorden  Jens Christensen 24 

20.11.2019 Oplev julestemning i Vellinge, Sverige  Bente Christensen 28 

27.11.2019 Linie 3 Juleshow med Trine Gadeberg Bente Christensen 27 

11.12.2019 Sankt Petri kirke og gravkapeller Jens Christensen 25 

09.01.2020 Rundvisning i Den Sorte Diamant  Jens Christensen 25 

11.02.2020 Rundvisning i Folketeatret  Jens Christensen 25 

Se hvordan du tilmelder dig på side 29,  
hvor du også finder informationer om   

bestillingsproceduren hos Roskilde Rejsebureau. 
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Roskildevej 161 er hver uge hjemsted for 
bridgespillere. Holdene er fordelt over 
tirsdag formiddag og eftermiddag, ons-
dag formiddag og eftermiddag og aften, 
torsdag formiddag og eftermiddag samt 
fredag formiddag.  
 
Der spilles turneringsbridge i en hyggelig 
atmosfære. 
Kontaktperson  Anne Mannerup. 
Tilmelding, se side  29.  

Ingen bør dø alene. Derfor har vi behov 
for flere vågere til vågetjenesten. 
Vågeren er til stede for den døende -  
holder i hånd, taler med den døende eller 
læser højt.   
Plejeopgaven er kommunens ansvar, og 
ikke en del af vågerens opgave.  
Som ny våger vil du blive klædt på til 
opgaven via Ældre Sagens kursus.   
 
Hvis du kunne tænke dig at blive våger, 
er du meget velkommen til at  
kontakte Inge Askjær på tlf.: 2237 6188 
eller på mail: ingeaskjaer@gmail.com. 

 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Foto: Google   

 

Torben Schjødt underviser 
efter "Bridgevejen", der er 
Bridgeforbundets officielle 
grundsystem. 
 
Tilmelding på begynder-
hold med start torsdag 
3.10.2019, der spilles  
kl. 9-12 på Elværket. 
Letøvet hold fortsætter onsdage med 
start 2.10.2019 på 
Elværket. 
 
Kontaktperson Anne Mannerup. 

 
Vi spiller bridge på Elværket,  
Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund. 
Tilmelding se side 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spil bridge på Roskildevej 

 

Vil du være vågekone? 

Bridge – undervisning 
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Vi er et lille team, der står klar til at 
hjælpe dig med f.eks.: 
 

 Hænge et billede op 

 Samle et ”IKEA”-møbel 

 Skifte batteri i dørklokken 

 Fikse en skæv skabslåge 

 Ved kortvarig sygdom, evt.  
gå en lille tur med hunden.... 
 

Vi kan udføre næsten alle små  opgaver, 
der ikke skal udføres af en professionel 
håndværker eller af sundhedsfagligt per-
sonale - dog ikke sy-opgaver 
 
Har du brug for  
DEN HJÆLPENDE HÅND, 
så kontakt:  
Gudmund Krog Petersen 
tlf.: 2857 8552  
mail: admin@gupeit.dk  

Så er der fællesspisning i Bollinis Restaurant, Østergade 26, 3600 Frederikssund. 

Pris 100 kr. 

Vi mødes kl. 12.30 i restauranten, hvor der  

serveres et varmt måltid mad samt en øl  

eller vand. Efterfølgende serveres en kop  

kaffe/the og et stk. chokolade. 

 
Menuen august : Marinerede kødstrimler 
Menuen sept. : Hakkebøf 
Menuen oktober : Kyllingefilet  
 
 
Tilmelding og betaling, se side 29.  
 
                                                                                     Foto: bollinis.dk                       

FÆLLESSPISNING I BOLLINIS RESTAURANT 
2. torsdag i måneden 

Den Hjælpende Hånd 

Donation til Ældre Sagens Demensvenner 
 
Demensvennerne gør en stor indsats, og sørger for at demente i eget hjem får 
nogle gode oplevelser. 
Odd Fellow Ordenen i Frederikssund er blevet opmærksom på denne opgave, 
og i forbindelse med deres 200-års jubi-
læum fik demensvennerne en flot donati-
on på kr 35.000 til dette arbejde. 
Demensvennerne er nu i gang med at  
finde ud af, hvordan disse penge bedst 
muligt kan bruges til hjælp til aktiviteten. 
 
 
Kirsten Holst, der er ansvarlig for aktivite-
ten og Bente Christensen (formand)  
modtog donationen i forbindelse med  
Odd-Fellow Ordenens jubilæum. 
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Har du brug for hjælp?  
 
Er du usikker, når du skal til møde hos f.eks. kommune, bank, advokat, læge, 
speciallæge eller hospital? 
 
Ældre Sagen Frederikssund har lige nu 7 personer/bisiddere, som er klar til at 
udføre meget forskellige opgaver efter devisen ”To lytter bedre end én.” 
Vi har alle en baggrund, som gør os kompetente til ovenstående opgaver, og 
vi har tavshedspligt. 
Vi kommer også gerne hjem til dig, såfremt du har brug for det. 
 
Ring til kontaktperson Vicki Hansen – tlf. 2068 6850. 

 
 

Har du brug for og  
lyst til at få besøg? 
Så lad en frivillig 
blive et lyspunkt i 
din hverdag.  
Du kan ringe til: 
 
Povl Erik Brøndgaard 
tlf.:  2463 7677 
eller sende en mail til: 
pebrondgaard@gmail.com 
 

Medlemskab af Ældre Sagen ikke nødvendig 

 
I dag kan du 
komme med 
lige den hobby, 
du har lyst til at 
dyrke:  
Male, tegne,  
modellere 
strikke osv.  
 
Kun din fantasi sætter grænsen. 
 
Paletten er en social gruppe, hvor vi 
hjælper og lader os inspirere af hinan-
den, og gode ideer er altid velkomne, 
men har du en dag, hvor lysten kun er til 
at hygge med kaffe, så er der også plads 
til det. 
 
Vi tager sammen til kunstmuseer for at 
lade os inspirere, og en gang om året er 
der mulighed for selv at udstille på Lan-
ges Magasin, hvor vi udstiller de ting, 
som er lavet i løbet af året.  
 
Du skal være medlem af Ældre Sagen for 
at kunne deltage.  
 
Paletten har lokaler tirsdag, onsdag og torsdag 
fra kl. 10.00-16.00, på Pedersholm. 
Der betales ikke deltagergebyr, men 
regn med 50 kr. pr. år til småudgifter, 
kaffe mv.  
 
Er du interesseret, så kontakt: 
Susanna Christesen, der ofte selv  er 
tilstede torsdag.   
 
Tilmelding, se side 29.  

Telefonkæden giver tryghed 

Et telefonopkald hver morgen giver 
dig tryghed i hverdagen, og så er det  
hyggeligt at starte dagen med en lille 
snak over telefonen. Og det koster 
ikke noget.  
Vil du være med i kæden eller blot  
høre mere om den, så er du meget 
velkommen til at kontakte mig. 
 
Lillian Andersen 
tlf.: 2482 4520,  
Mail: klan1@mail.dk 
Medlemskab af Ældre Sagen ikke nødvendig 

Ønsker du  en besøgsven? 

Vil du være besøgsven? 

Paletten 

Har du tid og overskud til at være no-
get for et andet menneske, hører vi 
meget gerne fra dig. 
Ring for nærmere info til ovenstående 
kontaktperson. 
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At være demensven er at være ven med 
et menneske, der har svært ved at 
huske, og som måske stiller det samme 
spørgsmål flere gange. Som med andre 
venner bringer man lidt lys og glæde ind 
i den dementes hverdag og taler om det, 
der kan berige begge parter. 
 

Du behøver ikke at komme hver dag eller 
hver uge, men du kommer regelmæssigt 
og giver den demente og evt. den 
dementes pårørende et afbræk i en 
ensformig dag, og mulighed for at opleve 
noget andet. 
 

Har DU lyst til at blive demensven, vil vi 
naturligvis sørge for, at du får 
information om den opgave, du går ind 
til, så du er parat til at takle de 
udfordringer, du kan møde. 
 

 
Du kan kontakte Kirsten Holst på mail: 
mkholst@mail.dk eller på tlf. 4036 5966. 
 

Ifølge Nationalt Videncenter for Demens 
viser nøgletal på demensområde, at: 
● Op imod 80.000 mennesker menes   
   at have en demenssygdom. 
● Mindst 1.500 mennesker under 65  
   år har en demenssygdom. 
● Omtrent 15.000 nye tilfælde af  
   demens konstateres hvert år. 
● Op imod 300.000 - 400.000  
   danskere er nære pårørende til en  
   person, der har en demenssygdom. 
● Omkring 15% af personer med  
   demens får en uspecifik   
   demensdiagnose. 
• De direkte omkostninger ved  
   demens menes at andrage omkring  
   24 milliarder kr. om året. 
Prognose for antal personer med demens 
i Danmark viser, at der vil være 149.882 
i 2040. 
 
(ovennævnte informationer 
er taget fra Ældre Sagens 
hjemmeside om demens) 

Der er enkelte pladser til rådighed i vo-
res gruppe.  
I efterårssæsonen fortsætter vi med 
gamle malere, præsenteret af Aage, og 
nyere malere, præsenteret af Benedicte.  
Møderne foregår i Elværket den første og 
tredje torsdag i hver måned kl. 14.00 –
kl. 16.30. 
 
Efterårssæsonen starter denne gang alle-
rede den 15. august med en udflugt til 
Kunsttriennalen i Gribskov Kommune.  

Vores sædvanlige møder 
begynder torsdag d. 19. 
september, hvor Benedicte 
lægger ud. 
 
Kontaktpersoner Aage 
Brems-Pedersen eller  
Benedicte Helvad. 
Tilmelding, se side 29. 
 
Michael Anker: Anna vender  
hjem fra marken. 

Vi mødes en gang om måneden, hvor vi over en kop kaffe 
udveksler meninger og synspunkter om den aftalte læste litteratur: 
  
Hold 1, den anden torsdag i måneden  kl. 10 – 12 
Hold 2, den anden torsdag i måneden  kl. 14 – 16 
Hold 3, den anden onsdag i måneden  kl. 10 – 12 
Mødested: Frivillighedsstedet, Østergade 3 C, 3600 Frederikssund 
Holdene er fuldt optaget, men man kan komme på venteliste. 
Kontaktperson Lillian Andersen. Tilmelding, se side 29. 

Demens er noget 
vi taler  om 

Litteraturkredse 1, 2 og 3 

Demensvenner 

Studiekreds ”De store Malere” 
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KIROPRAKTISK 
KLINIK 

Torvet 7 B 
3600 Frederikssund 
 
 

47 31 60 80 
Vi tilbyder også massage og akupunktur 

Kiropraktorerne 
Reni Klavsen 
Rune Haraldsson 
Tonje Fjell 
 

Du kan ikke være lykkelig, 

medmindre du ind imellem er 

ulykkelig. …  

               Lauren Olivier  

Oprigtig lykke er at nyde 
nuet, uden nervøst at tænke 
på fremtiden.               

                               Lucius  Seneca 
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Frederikssundadvokaterne I/S  
v/ Advokaterne Damgaard, Lunn & Varberg 

 
  Vi er et hold af dygtige og kvalitetsbevidste  
advokater som altid arbejder for den bedste  

løsning for kunderne. Vores rådgivning bygger  
på bred juridisk viden i konstant udvikling. 

 

  Kontakt os på telefon 47 31 00 55 eller 

  Kocksvej 7, 3600 Frederikssund 

  e-mail: 3600@frederikssundadvokaterne.dk 

  www.frederikssundadvokaterne.dk 
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 Roskilde Rejsebureau & Turistfart 

  
Ring 4635 0815 for bestilling af kataloger og 
rejser og udflugter. Mail: info@roskilde-rejsebureau.dk. 
www.roskilde-rejsebureau.dk. Rejsegarantifonden nr. 1097. 

 

 Lykken bliver aldrig   
 mindre af at blive delt 

 
 

 Vin og venskab smager godt, 

når de er blevet gamle  
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Ældre Sagen i Frederikssund, i samarbejde med Lægernes Vaccinations Service, 
tilbyder igen i år gratis vaccinationer til alle over 65 år samt til førtidspensionister 
og kronisk syge.  
Pris for andre 160 kr.  
Husk venligst dit gule sygesikringsbevis/sundhedskort til registrering eller anden 
dokumentation.  
I år har Lægernes Vaccinations Service ændret datoerne for vaccinationer til no-
vember og december, så Sundheds og Ældreministeriet derved kan sikre tilstræk-
kelig vaccine til hele landet. 
Vi starter vaccinationerne først i november med en 

opfyldningsdag den 9. december 2019 i Elværket, Ved 

Kirken 6, 3600 Frederikssund.  

Planen for i år er således: 

tirsdag     5.   nov.  kl. 09.00 - 12.00 
onsdag     6.   nov.  Kl. 13.00 - 15.00 
mandag     11.   nov.  Kl. 10.00 - 12.00 
mandag    9.   dec.   kl. 10.00 - 11.00 
 
Efter vaccinationen er der mulighed for en hyggesnak over en kop kaffe med 
småkager i cafeteriet. 

Med venlig hilsen,  
Robert Wickens, 
Tlf. 2424 9468   

Vaccinations Service 2019 

Sommermotionsaktivitet i det fri 

Vores nye sommeraktivitet, som består af skånsomme øvelser, blandt andet balan-
ce- og let konditionstræning, blev en succes. 

Vi håber på at gentage aktiviteten næste sommer. 

Ida Ryhl, tlf. 2015 1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      
                                             Se lige hvad vi kan !!!  
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 Hvis du er lykkelig, er det sandsynligvis din egen skyld, for der 

er masser af ting i verden at være ulykkelig over. 

                                                                 Storm P 
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Begynder plus hold 
Tid: tirsdage kl. 19.00 – kl. 20.30 
Holdet, hvor vi går hurtigere frem. Niveauet er begynderdanse og begynder plus 
danse, inden for alle stilarter. 
Stabilt fremmøde forventes. 
 
Øvet hold 
Tid: torsdage kl. 17.15 - kl 18.45  
Holdet for dig som kender de fleste grundtrin, vi danser let øvet danse, men ind 
imellem også lidt sværere danse, inden for alle stilarter. 
VI SÆTTER SAMVÆR-GLÆDE-MOTION HØJT PÅ ALLE HOLD 
 
Kontaktperson Else Sørensen 
Tilmeld dig, eller har du spørgsmål, så se side 29. 

                       

Vi mangler linedance-instruktører til at undervise vore mange glade  
linedancere.   
Vi vil helst have uddannede instruktører, men vi kan også tilbyde instruktør-
uddannelse.  
 
Undervisningen starter i september, og foregår i de tidlige aftentimer på  
Græse Bakkebyskolen, hvor vi har god plads og et  
super musikanlæg. 
 
 
 
Kontakt Else Amtoft Sørensen på  
mail: amtoft3600@mail.dk eller på  
tlf. 2524 5005 

 Linedance - instruktører søges 

 Linedance 
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Vil du med på cykeltur? Vi cykler i den skønne natur omkring Frederikssund.  
 
Vi cykler hver onsdag kl. 10.  
Mødestedet varierer afhængig af, hvor 
turene går hen.  
Vi starter med ture på ca. 25 km og 
øger gradvist og kommer i højsæsonen 
op på ca. 40 km. pr. tur. 
 
Det er gratis at deltage, men man skal 
selv medbringe madpakke og drikkeva-
rer til pausen. 
 
 
 
Tilmelding til cykelholdets 8. sæson,  
se side 29.   

 

Samtale engelsk - Gruppe 3  

Gruppe 3 søger flere medlemmer. Hvis du har et godt grundlæggende engelsk ni-
veau og ønsker at forbedre din udtale og dit ordforråd, så er dette gruppen for dig. 
Vi læser bøger og artikler og har afslappede diskussioner om forskellige emner. 
Gruppe 3 starter igen den 17. september 2019. Vi mødes regelmæssigt en gang 
hver anden lige uge til den 10. december. Vi starter igen i 2020 fra januar til april 
og september til december. 
Pris: 60 kr. pr. år. 
Se Ældre Sagens kontaktside for oplysninger 
om dette hold. 
Kontaktperson og underviser:  
Charles Markwick 
Tilmelding, se side 29. 

 Cykelholdet 

Der er enkelte ledige pladser på engelsk kommunikations gruppe 4. 
Hvis du har et rimeligt godt ordforråd og ønsker at opretholde og forbedre dette 
niveau, meld dig til denne gruppe, hvor der er livlige diskussioner om forskellige 
emner, læsning af bøger og artikler. Sessionerne er afslappede og til tider humori-
stiske. 
Gruppe 4 starter igen den 24. september 2019.  Vi mødes regelmæssigt en gang 
hver anden ulige uge til den 17. december 2019. Vi starter igen i 2020 fra januar til 
april og september til december. 
 
Pris: 60 kr. pr. år. 
Se Ældre Sagens kontaktside for oplysninger om dette hold. 
Kontaktperson og underviser: Charles Markwick 
Tilmelding, se side 29. 

Samtale engelsk - Gruppe 4  
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Aktiviteterne foregår i Frederikssund Motionscenter, Frederiksværkvej 20, 3600 Fre-
derikssund hver onsdag og torsdag fra januar til april måned og igen fra september 
til december måned.  
Det koster kr. 725,00 for 15 gange. Vi træner onsdag fra kl. 14.00 til kl. 15.30 og 
torsdag fra kl. 11.00 til kl. 12.30. 
Vi starter igen efter sommerferien onsdag den 4. september og torsdag den 5. sep-
tember og slutter onsdag den 18. december og torsdag den 19. december. I uge 42 
holder vi fri.  
Først Spinner vi i ½ time, derefter styrketræning med håndvægte og diverse red-
skaber i træningslokalet, inden vi afslutter med udstrækning.  
Den første gang får man en grundig instruktion i brugen af redskaberne, og der ta-
ges hensyn til ens fysiske formåen og evt. problemer.  
Torsdagsholdet er p.t. fuldtegnet, men der er stadig enkelte pladser på onsdagshol-
det. Du vil også have mulighed for at skrive dig på venteliste på 
torsdagsholdet. 

 
Hvis du er interesseret i at deltage så sendt mig en mail. 
Kontaktperson Steen Rummenhoff.  
Tilmelding og betaling se side 29. 

Styrketræning. 

Spinning, vægtløftning og styrketræning 

Styrketræningen foregår hver tirsdag – fra januar til april og igen fra september til 
december i Frederikssund Motionscenter, Frederiksværkvej 20, 3600 Frederikssund. 
 
Der er to styrketræningshold:   
 
Hold 1 træner fra kl. 11.00 til kl. 12.30, og 
Hold 2 fra kl. 12.30 til kl. 14.00.  
 
Vi varmer op i 25 min., derefter benytter vi redskaberne i træningslokalet og afslut-
ter med  15 min. udstrækning. 
Den første gang får man en grundig instruktion i brugen af redskaberne, og der ta-
ges hensyn til ens fysiske formåen, og evt. problemer med dårligt knæ, ny hofte, 
mv.. 
Vi starter igen efter sommerferien.   
Hold 1: starter den 10. september og slutter den 10. december 2019, de holder fri i 
uge 42.   
Hold 2: starter ligeledes den 10. september og slutter den 3. december 2019. 
 
Hold 1 er fuldtegnet, men der er stadig ledige pladser 
på Hold 2. Er du interesseret i at deltage, eller er inte-
resseret i at blive skrevet på venteliste til Hold 1, så 
ring eller send mig en mail: Tlf. 3051 2012,  
mail: Lindwood@webspeed.dk. 
 
 
Prisen er: 630,00 kr. for 13 gange. 
Kontaktperson: Lis Kristensen 
Tilmelding og betaling, se side 29. 
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Det faste punkt i Ældre Sagens motionsprogram er stavgang. Det er en form, som 
stadig flere og flere benytter sig af. Det tager ca. 1 time at gå den meget natur-
skønne tur op langs fjorden og rundt i plantagen. Vi 
går hele året uanset vind og vejr - også i sommerfe-
rien. 
Turen starter hver onsdag kl. 10.00 fra parkerings-
pladsen ved Kronprins Frederiks Bro. 
Der er ingen tilmelding - eller venteliste, så mød blot 
op! 
Gruppeleder: Hans Peter Johansen.  
Pris: Gratis. 
 

Til orientering for dem der ikke kender Traveture, kan jeg oplyse, at vi mødes året 
rundt hver mandag kl. 13.30 på Torvet i Frederikssund (ved Fakta). Vi går en tur 
på ca. 5 km, og er tilbage på Torvet inden kl. 15.00.  
Turene går rundt omkring i Frederikssund og er tilrettelagt 
således, at vi primært benytter stier og lignende. Det giver 
en god oplevelse af naturen og dens gang i løbet af året. 
 
Alle medlemmer af Ældre Sagen er velkomne til at deltage, 
det er blot at møde op - og så er det gratis.  
Gruppeleder: Kurt Jensen. 

Stolegymnastik 

Stavgang 

Traveture 

Stolegymnastik i eget hjem 

Træning af muskelstyrke, bevægelighed og balance. Motion er godt for alle, uanset 
alder og fysisk form – kom og vær med, træn dig glad sammen med andre. 
 
Sted : Græse Bakkebyhallen (repos'en),  
          ”Trekløverskolen” afd. Græse Bakkeby, Højvang 8, 3600 Frederikssund. 
Bybus 311 kører 2 x i timen med stop få min. gang fra skolen. 
 
Tider:  Hold 1 = mandag fra kl. 10.00 – 11.30 
          Hold 2 = mandag fra kl. 12.00 – 13.30 
med 1 times fysisk træning og 1/2 times socialt  
samvær i perioden september – april (begge inkl.) 
 
Deltagelse er gratis. 
Kontaktperson : Birgit Reimer – tilmelding, se side 29 

Ældre Sagen tilbyder stolegymnastik i eget hjem til ældre, der ikke er selvhjulpne 
nok til at deltage på et hold. 
Sammen øver vi et lettere træningsprogram, så du får lyst til og mod på selv at 
fortsætte med øvelserne. 
 
Deltagelse er gratis. 
Kontaktperson: Birgit Reimer – tilmelding, se side 29 
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Vi tilbyder et kursus over 5 dage à 2½ 
time, der vil gøre dig fortrolig med din 
android tablet. Du vil lære at bruge den, 
indstille den, som du vil have den, og 
stifte bekendtskab med et væld af 
muligheder. Vi tror, at du bliver rigtig 
glad for din tablet efter kurset. 
Du skal medbringe din egen tablet, så vi 
kan sikre os, at I er ”gode venner” når 
du går hjem. 
 
Første gang tirsdag den 29. oktober fra 
kl. 09.00 til kl. 11.30. 
Pris 125 kr. 
Tilmelding se ovenfor eller side 29.  

Kurset giver dig en grundlæggende viden 
om brugen af din iPad. Vi har god tid og 
vil alene fokusere på de installerede apps 
(programmer) og de mulige indstillinger. 
Kurset afvikles over 3 dage à 2½ time. 
 
Første gang mandag den 2. september 
fra kl. 09.00 til kl. 11.30. 
Pris: 75 kr. 
Tilmelding se ovenfor eller side 29. 

Kurset giver dig et indblik i de 
muligheder din iPad giver dig. Indholdet 
tilpasses deltagernes ønsker, og du vil 
med dette kursus føle dig fortrolig med 
de muligheder, din iPad giver dig. Det 
forventes, at du har deltaget i iPad 
grundlæggende eller har tilsvarende 
viden. 
Kurset afvikles over 4 dage à 2½ time. 
 
Første gang mandag den 23. september 
fra kl. 09.00 til kl. 11.30. 
Pris: 100 kr. 
Tilmelding se ovenfor eller side 29. 
 
 
 
 
 
 
 

I efteråret 2019 afholder vi følgende 
kurser på Elværket, Ved Kirken 6, 3600 
Frederikssund. Der er igen et nyt kursus 
med denne gang, ”Slægtsforskning for 
begyndere”. 
Fælles for alle kurser og workshops er, 
at du helst skal medbringe eget udstyr 
med egne data, hvad enten det er en 
computer eller en tablet/IPad. Vi har dog 
også udstyr, der i begrænset omfang 
kan lånes og anvendes på kursusstedet. 
 
Tilmelding til og betaling af Ældre Sagens 
kurser m.m. i Frederikssund foregår nu 
online fra Ældre Sagens hjemmeside. 
Her kan du både se udvalget, læse om 
kurserne, se hvornår de afholdes, 
tilmelde dig og betale for din tilmelding 
med Dankort. Se endvidere side 29.    

Hvis du har problemer med tilmeldingen, 
kan du få hjælp i IT-Caféen på Elværket 
hver mandag kl. 12.00-14.30, eller på 
Frivillighedsstedet i Østergade 3C første 
tirsdag i hver måned 
kl. 15.00-16.00, 
undtagen i juli og 
december.  
På Frivillighedsstedet 
kan du også få hjælp 
med betalingen. 
 
 
Er du i tvivl om dine forudsætninger og 
kursets indhold og sigte passer sammen, 
kan du kontakte kursussekretæren 
mellem kl. 09.00 og kl. 17.00 på:  
tlf. 7172 4111, eller på email: 
frsund.itkurser@gmail.com 

IT-kurserne efteråret 2019. 

Android tablet 

iPad grundlæggende 

iPad udvidet 
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Vi tilbyder et kursus over 4 gange à 2½ time, hvor vi vil lære dig at arbejde med 
filtyper, dokumenter og mapper. Vi vil vise dig, at det ikke er så svært, som det ser 
ud til, når bare man er kommet rigtigt i gang. Når du har lært at arbejde med filer-
ne, bliver de interesseorienterede kurser både sjovere at delta-
ge på og mere udbytterige.  
 
Første gang tirsdag den 3. september fra kl. 12.00 til kl. 14.30. 
Pris: 100 kr. 
Tilmelding se side 29. 

Vi udbyder en workshop over 4 gange à 
2 ½ time i fremstilling af fotobøger, hvor 
man kan lave en bog med sine egne 
fotos sat op på den måde, man selv 
ønsker det, og med de tekster, man 
synes passer til.  
 
Første gang tirsdag den 1. oktober, fra 
kl. 09.00 til kl. 11.30. 
Pris: 100 kr. 
Tilmelding se side 29.             Foto: E. Hjort 

 
 
 
 
 

Hvordan organiserer jeg mine billeder og dokumenter, så jeg kan finde dem? 

Lav din egen fotobog 

Windows 10 er Microsofts nyeste 
styresystem til din PC. Mange af de 
grundlæggende funktioner er de samme 
som i tidligere versioner af Windows, 
men ser måske lidt anderledes ud end 
før. Især brugergrænsefladen er ny  og 
kræver lidt tilvænning. 
Vi tilbyder et kursus over 5 kursusgange 
à 2½ time, hvor du bliver introduceret til 
alle de nye funktioner, så du igen kan 

føle dig hjemme i Windows miljøet. Du 
skal have installeret Windows 10 på din 
computer inden kursusstart. 
 
Første gang tirsdag den 
1. oktober fra kl. 12.00 
til kl. 14.30. 
Tilmelding se side 29. 
Pris:125 kr. 
 

Hvordan lærer jeg min computer bedre at kende? 

Vi tilbyder et kursus på 4 gange à 2 ½ 
time for personer, der ikke føler sig 
trygge ved brug af computer. Vi vil prøve 
forskellige grundlæggende funktioner 
ved en computer, så deltagerne lærer 
selv at turde og kunne udføre andre og 
nye funktioner og opgaver. 
Herefter er vejen åbnet for at deltage i 
nogle mere specifikke kurser og 
personlige eksperimenter med en række 
systemer. 

Første gang tirsdag den 3. september fra 
kl. 09.00 til kl. 11.30. 
Pris: 100 kr. 
Tilmelding se side 29. 
 
 
 
 

Grundlæggende funktioner i Windows 10 
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Vi tilbyder et kursus over 12 gange à 2½ 
time med en pause i uge 42. 
Her er kurset for dig, der vil i gang med 
lidt slægtsforskning, herunder brug af 
mange forskellige datakilder på 
internettet.  
Du vil lære at søge i kirkebøger og 
folketællinger 1834-1930. Du vil lære 
om frase-søgning, at søge ud fra 
stednavn, kirkesogn, gadenavne, 
lysningsprotokoller for vielser, 
begravelsesprotokoller, dødsattester, 
politiets mandtællinger og registerblade i 
København. Du vil også lære at lave 
direkte link fra kirkebog til slægts-
program, udarbejde arbejdsskema til 
forskningen, lave opslag i Facebook 
grupper om slægtsforskning, søge 
billeder på lokalhistoriske arkiver, lære 
at gå tur i by/gaderne med Google street 
view, bladre i gamle telefonbøger samt 
vejvisere. 
Det er bedst hvis du medbringer din 
egen computer, så vil der blive 
installeret et program, Family Tree 

Builder, hvor du kan holde styr på hele 
familien. Efterhånden som du finder 
oplysninger, så indtastes disse i 
slægtsprogrammet, som er gratis. 
Desuden skal du kunne læse almindelig 
håndskrevet skråskrift.  
Da det er et begynderkursus, vil der ikke 
blive undervist i lægdsruller, 
faderskabssager, adoptionssager, skifter, 
skilsmissesager, gotisk skrift m.v. Der vil 
dog være mulighed for at få råd, om 
hvor du selv kan begynde at søge 
oplysningerne.  
Første gang mandag den 2. september 
fra kl. 15.00 til kl. 17.30. 
Pris: 300 kr. 
Tilmelding se side 29. 

Vi tilbyder et kursus på 12 kursusgange 
à 2½ time, hvor vil du lære at registrere 
kendte oplysninger i et system, så det 
bliver lettere at få overblik over, hvad 
man har, og hvad man mangler. Det gør 
samtalen med de ældre 
familiemedlemmer mere konkret. Du 
lærer også, hvordan man går på jagt i 
kirkebøger og arkivsamlinger efter de 
oplysninger, som ikke kan fås fra 
familien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Når oplysninger først ligger i 
slægtssystemet, er det muligt at 
udtrække ønskede sammenhænge 
såsom slægtstavler og anetræer. Du skal 
være rimelig kendt med grundlæggende 
brug af en computer. 
 
Første gang tirsdag den 3. september fra 
kl. 15.00 kl. til 17.30. 
Pris: 300 kr. 
Tilmelding se side 29. 

Slægtsforskning for begyndere 

Slægtsforskning for øvede 
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Mange har haft nytte af vores IT Café, og den vil have åbent på Kulturhuset  
Elværket i Frederikssund 
 
     alle mandage fra kl. 12.00 til kl. 14.30, dog ikke helligdage og juli. 
 
I IT-Caféen sidder hver mandag eftermiddag 2-3 IT-kyndige parat til at hjælpe dig 
med brug af eller fejl på dit IT-udstyr, det være sig Smartphone, Tablet (Android 
eller iPad), Bærbar PC (Windows eller Apple) eller lignende. Vi kan også hjælpe med 
din brug af WEB-tjenester som Netbank, Borger.dk osv., herunder brug af NemID. 
Vi kan evt. også tage os af brug af sociale medier (Twitter, Facebook osv.). 
 
Skulle dit problem knytte sig til en stationær PC, bredbåndsforbindelse el.lign., så 
kom gerne. Vi kan sikkert finde en tid for et besøg hjemme. 
 
Husk, at hjælp i IT-Caféen er ganske gratis, og der er ingen tilmelding. Bare mød 
op, og tag dit problem med, dvs. (Smartphone, PC, strømforsyning, mus, koder til 
alt relevant, nøglekort mv.). 

IT Cafe 

I en online verden, hvor ikke alle har 
reelle hensigter, er der et stigende behov 
for at være bevidst om, og have 
færdigheder, til at beskytte programmer 
og data på computeren. 

På dette kursus lærer du på 4 uger at 
sikre dig mod tab af data, virusangreb, 
data- og identitetstyveri menneskelige 
fejl og andre uheld. Du vil lære at sikre 
dig mod uberettiget indtrængen, 
beskytte dine data, oprette og anvende 
sikkerhedskopier og at genetablere det 
tabte efter nedbrud. 

Første gang mandag den 5. november 
fra kl. 12.00 til kl.14.30. 
Tilmelding se side 29. 
Pris: 100 kr. 

IT-sikkerhed - Hvordan skal jeg forholde mig for at sikre min computer? 
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Kontaktperson: Bente Christensen.  
Mail: aes-frs-ture@outlook.com. 

Hurtig tilmelding anbefales.  
Forudbetaling er nødvendig og bindende.    

Ture og udflugter med tog   
Arrangeret af Frederikssund lokalafdeling. 

Rundvisning på Thorvaldsens museum 
Torsdag den 10. oktober 2019  kl. 9.00 

Afgang Frederikssund Station med toget.  
Da Bertel Thorvaldsen vendte hjem til Danmark efter mere end 40 år i Rom, op-
førte byen København et museum til ham. Det er dette museum og hans værker 
vi skal se lidt af. 
 
På omvisningen "Thorvaldsen - manden, kunsten og huset", 
fortæller vores omviser om Thorvaldsens spændende liv, om 
udvalgte værker blandt Thorvaldsens skulpturer og om hans 
egne samlinger af antik og samtidig kunst.  
Desuden fortæller omviseren om museets enestående og  
særprægede arkitektur. 
 
Rundturen tager ca. 1 time. 
Turleder og kontaktperson: Jens Christensen  
Pris 40,- kr. eksklusiv transport. 
Tilmelding, se side 29.                          Foto:  Bente Christensen 

Rundvisning hos Den Danske Frimurerorden  
Mandag den 11. november 2019 kl. 9.00 

Turen kl 9.00 er overtegnet. Vi har lovning på en ekstra tur samme dag kl. 10.30, 
som vil blive gennemført, hvis der er nok på ventelisten. 
 
Afgang Frederikssund Station med toget.  
Vi skal besøge Blegdamsvej 23 og have en rundvisning i Frimurerordenens flotte 
bygning kaldet ”Stamhuset”. 
Mange er af den opfattelse, at Frimurerordenen er et meget lukket land, men er det 
nu også det? Vi vil høre noget om, hvad Den Danske Frimurerorden står for, og 
hvornår den opstod. Men vi får nok ikke alt af vide om deres  
ritualer. 

Frimurerlogen kræver, af hensyn til brandmyndighederne, en liste 
med navne over deltagerne. 
 
Rundturen tager ca. 2,5 timer. 
Turleder og kontaktperson: Jens Christensen  
Pris 90,- kr. eksklusiv transport. 

Tilmelding, se side 29.        Foto:  Frimurerordenens hjemmeside 
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Afgang fra Frederikssund Station med toget.  
 
I mere end 400 år har Sankt Petri Kirke været hjemsted for en 
tysksproget menighed, og ud over et moderne menighedsliv, 
vidner Sankt Petri nærmest om en skatkiste om dansk-tyske 
relationer, der strækker sig gennem flere århundreder. 
Vores guide vil bl.a. fortælle om den tyske menighed, vise os 
den imponerende kirkebygning og de enestående gravkapeller. 
 
Turleder: Jens Christensen 
Pris: 75,- kr. eksklusiv transport 
                                                 Foto: Bente Christensen 

Sankt Petri Kirke og gravkapeller 
Onsdag den 11. december 2019 kl. 9.00 

Afgang Frederikssund Station med toget.  
 
Det Kongelige Bibliotek blev grundlagt af Frederik den 3. i 1664, og den Sorte  
Diamant er den nyeste tilbygning fra 1999. 
Her får vi en guidet tur gennem den flotte gamle biblioteksbygning Holm fra 1906 
til den spændende nybygning Den Sorte Diamant samt det gamle bogmagasin, 
Danske Sal 
Bagefter er der gratis adgang til Diamantens 
udstillinger 
 
Turleder: Jens Christensen  
Pris 50,- kr. eksklusiv transport.  
                                      
                                     Foto:  ”lånt fra nettet” 

Afgang Frederikssund Station med toget. 
  
Vi skal på rundvisning i Folketeatret, som med sine 150 år er det ældste fungerende 
teaterhus i København. Teatret har hele 3 sale.  
Den Store Scene - en smuk klassisk teatersal med plads til 574 publikummer i de 
røde plyssæder under guldbelagt stuk og en kæmpe lysekrone. Derudover har vi en 
mindre scene; Hippodromen - et nyere og fleksibelt scenerum med plads til ca. 165 
publikummer. Sidst, men ikke mindst har vi Snoreloftet med 
plads til ca. 80 publikummer. 
Vi skal gøre opmærksom på, at der er mange trapper på 
turen. 
 
Turleder: Jens Christensen  
Pris 60,- kr. eksklusiv transport.                
                                                              Foto: Folketeatret 

Rundvisning i Den Sorte Diamant  
Torsdag den 9. januar 2020 kl. 9.00 

Rundvisning i Folketeatret  
Tirsdag den 11. februar 2020 kl. 09.00 
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Støt vore  
annoncører  

De støtter os  

Frederikssund Apotek 
 

Sillebroen Shopping 
 

Nygade 1, 1. sal 
 

47 31 00 07 
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På grund af samarbejdet med Roskilde Rejsebureau, vil en del af turene starte og 
slutte i Roskilde. Roskilde Rejsebureau er medlem af rejsegarantifonden med 
reg.nr. 1097.  
Betaling afkræves af Roskilde Rejsebureau tillagt kr. 30,- pr. bestilling. 
Ved ture fra Roskilde kan man tage S-toget til Ølstykke og herfra 
bus 600S til 'Roskilde Station ved Sygehuset', hvorfra turen fort-
sætter med Roskilde Rejsebureau. 
Yderligere information om turene kan findes på Roskilde Rejsebu-
reaus hjemmeside: www.roskilde-rejsebureau.dk  
Kontaktperson: Bente Christensen. 
 
Se side 29 for køb af billetter. 

Linie 3 Juleshow med Trine Gadeberg 

Onsdag, den 27. november 2019 

 

Udflugter og rejser med bus 

Vi mødes kl. 16.00 på Roskilde Station 
 
Vi skal til en flot julekoncert i Operaen, hvor Linie 3 sammen med Trine Gadeberg 
vil tage nogle af de bedste julesange under kærlig behandling. 
 
Inden koncerten spiser vi en dejlig 3-retters menu inkl. 1 genstand på Restaurant 
Kareten på Amager. 
 
Pris pr. person kr. 1.095,- 
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Vi mødes kl. 07.30 på Frederikssund Station 
 
Efter opsamlingen kører vi over Øresundsbroen og videre til Nordens største jule-
marked i Vellinge. Her findes juleudstilling med masser af julepynt, nisser, julelys 
mv. og man kan købe alt fra plastikjuletræer til smuk julepynt med videre. 
Inden vi indtager tomtebyen (nissebyen), skal vi have formiddagskaffe med nybagt 
brød til, herefter har vi ca. 2 timer på egen hånd til at opleve de smukke sneland-
skaber og købe juleting, inden vi 
skal spise dagens ret med salat, 
brød, kaffe, te eller vand til. 
 
Godt mætte kører vi videre mod 
Falsterbo Kanalen, der ligger smukt 
mellem Höllviken og Ljunhusen – 
kanalen er 1.600 meter lang.  
Efter denne oplevelse kører vi igen 
over Øresundsbroen på vej hjem. 
 
Pris pr. person kr. 600,- 
Husk gyldig billedlegitimation  

 

 
Støt vore sponsorer - de støtter os 

Oplev julestemning i Vellinge, Sverige med start i Frederikssund 
Onsdag, den 20. november 2019 

Mortens eftermiddag på Gerlev kro 
Søndag, den 10. november 2019 

Afgang fra Frederikssund Station kl. 11.45 
Hvis I kører selv skal I være på Gerlev kro kl. 12.00 
 
Traditionen tro er der Mortens eftermiddag på Gerlev kro. 
Vi får serveret: 
 

Kold dampet laks med dressing og flutes 

Mortens and med dejligt tilbehør 

Lun æbletærte 

Kaffe 

 

Under spisningen vil Arne underholde på  
keyboard, og der er mulighed for en svingom. 
 
Pris pr. person med bus  kr. 360,- 
Pris ved kør selv          kr. 260,- 
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Tilmelding  
og betaling af ture 

 

Du kan tilmelde dig på hjemmesiden 

Tilmeld dig til vores aktiviteter i bookingsystemet på nettet. 
 
Alle arrangementer og aktiviteter, samt køb af billetter til turene, kan klares via 
hjemmesiden. 
 
Vil du tilmelde dig via hjemmesiden: www.aeldresagen.dk/frederikssund, skal du 
vælge ’Aktiviteter og Kurser’ i MENU øverst på siden.  
 
Find det du vil købe og betal med det samme – ligesom når du bestiller teaterbillet-
ter. Hvis du  angiver dit medlemsnummer, henter systemet selv navn, adresse,  
telefonnummer og mailadresse (hvis det er registreret), ellers bliver du nødt til at 
indtaste disse oplysninger. 
Endelig betaler du med dit Dankort eller MobilePay og modtager billetterne pr. mail. 
 
I vores åbningstid på Frivillighedsstedet vil der være mulighed for at få hjælp. 
  
Du kan også købe turene og IT-kurserne, som du plejer, men du kan som sagt også 
købe aktiviteterne på nettet. 
Vores kursussekretær, og den der har turtelefonen, kan også være behjælpelig. 
 
Med venlig hilsen 
Bente Christensen     

*  Du kan købe billet til turene på www.aeldresagen.dk/frederikssund 
*  Du kan sende en mail til: aes-frs-ture@outlook.com 
*  Du kan kontakte os på turtelefonen: 2148 9884 
        
                                                         -o0o- 
       
BEMÆRK: Du skal IKKE indtale besked på telefonsvareren, men enten forsøge  
senere, eller afvente at blive ringet op. 
Du kan også henvende dig på Frivillighedsstedet, Østergade 3C, 3600 Frederiks-
sund. 
Vi har åbent den 1. tirsdag i hver måned, kl. 15.00 - 16.00 undtagen juli og decem-
ber. 
 
BEMÆRK: Ture arrangeret af Roskilde Rejsebureau skal bestilles direkte hos rejse-
bureauet. I kan bestille på telefonnr: 4635 0815, på mail: info@roskilde-
rejsebureau.dk, eller på deres hjemmeside: www.roskilde-rejsebureau.dk 
Husk at angive, at I kommer fra Ældre Sagen i Frederikssund. 
Har du spørgsmål omkring turene, kan du kontakte Roskilde Rejsebureau direkte 
eller læse mere på deres hjemmeside. 
 
For yderligere information, kan du kontakte den ansvarlige kontaktperson for  
aktiviteten, se side 30 for kontaktpersoner.   
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 Aktiviteter  Kontaktpersoner Telefon 

Blad, ansvarshavende redaktør Bente Christensen 4731 4121  
Blad, annoncering Lars Winther 2420 5808 

Web- og 'DetSker' - redaktør Jette Kreiner-Møller    Ingen telefon 

Blad, redaktør Erling Hjort 2030 4604 

Blad, omdeling Henning Skaarup 2345 6204 

Besøgstjenesten Povl Erik Brøndgaard 2463 7677  

Bevæg dig glad Lene Wenzel 3059 4079 

Bevæg dig glad 2 Birthe Søgård 2573 7087  

Bisidder Vicki Hansen 2068 6850 

Bridge Anne Mannerup 5194 1493 

Cykling Bodil Egelund 2361 3599 

De gamle malere Aage Brems-Pedersen 2624 4954 

De gamle malere Benedicte Helvad 2275 5026  

Demensvenner Kirsten Holst 4036 5966  
Den hjælpende hånd Gudmund K. Petersen  2857 8552  

Engelsk - konversation Stella Sørensen 5040 9194  
Engelsk - konversation 2 Lise Lotte Dillon 6140 0906 

Engelsk - konversation 3 Charles Markwick 3027 5949 

Engelsk - konversation 4 Charles Markwick 3027 5949 

Frivillighedsstedet Alice Larsen 2513 5094 

Fælles spisning Vicki Hansen 2068 6850 

IT kursuskoordinator Knud Thorup  3112 2510  

IT kursussekretær (tilmeldinger) Lars Winther  7172 4111 

Linedance Else Sørensen 2524 5005  
Madlavning John Næsby 2032 4685  

Paletten, maling/tegning/formning Susanna Christesen 3074 3334 

PR-arbejde Lars Winther 2420 5808 

Spinning Steen Rummenhoff 2139 2998  

Stavgang Hans Peter Johansen 2175 2058  
Stolegymnastik Birgit Reimer 2889 2114 

Styrketræning Lis Kristensen 3051 2012 

Telefonkæde, Litteraturkreds Lillian Andersen 2482 4520 

Traveture Kurt Jensen 2679 6084  
Udflugter, rejser Bente Christensen 4731 4121 

Vågetjeneste Inge Askjær 2237 6188 

Ældre-, sundheds- og socialpolitik Lillian Andersen 2842 4520  

   

tel:4731%202114
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 Mail adresse 

dragen@newmail.dk  

l.winther.mail@gmail.com 

aes@jekm.dk 

aes@hjort.in 

skaaruphenning@gmail.com 

pebrondgaard@gmail.com  

lewegodt@hotmail.com 

birtheogniels.s@gmail.com  

vhaseb@hotmail.com 

mannerup3@gmail.com 

bodil.egelund@webspeed.dk 

aagebrems@yahoo.dk 

kontakt@benedictehelvad.dk 

mkholst@mail.dk  
admin@gupeit.dk  

stella@stells.dk 

liselottedillon@gmail.com 

cbmarkwick@hotmail.com 

cbmarkwick@hotmail.com 

alice.larsen@icloud.com  

vhaseb@hotmail.com 

knud@thorup.onl  

frsund.itkurser@gmail.com 

amtoft3600@gmail.com 

naesbyjohn@gmail.com   

susanne@calleman.dk 

l.winther.mail@gmail.com 

rummenhoff@mail.dk  

vv84@youmail.dk  
b.reimer@hotmail.dk 

lindwood@webspeed.dk 

klan1@mail.dk 

Ingen mail 

aes-frs-ture@outlook.com 

ingeaskjaer@gmail.com 

klan1@mail.dk 

 

Lokalbestyrelsen i Frederikssund 

Bente Christensen, formand 
Ansvar for: Bladredaktion, web, bladuddeling, udflugter og 
rejser.   
tlf.: 4731 4121, mail: dragen@newmail.dk  

Lillian Andersen, næstformand  
Ansvar for: Telefonkæde, litteratur kreds, støtte til socialhumanitært  
arbejde, frivillighedsstedet, De gamle malere, ældre-, sundheds- 
og socialpolitisk arbejde. 
tlf.: 2482 4520,  
mail: klan1@mail.dk 

Else Amtoft Sørensen, kasserer og sekretær 
Ansvar for: Linedance og cykling 
tlf.: 2524 5005 
mail: amtoft3600@gmail.com 

Robert Wickens, bestyrelsesmedlem   
Ansvar for:  Bevæg dig glad,  engelsk og  vaccinationer. 
tlf.: 2424 9468  
mail: wickens@mail.dk 

Gerda Brenfelt, bestyrelsesmedlem  
Ansvar for: Soc.hum. arbejde, stolegymnastik, besøgsven-
ner, Den hjælpende hånd og billetsalg 
tlf.: 2247 0757  
mail: gerda.brenfelt@gmail.com   

Lars Winther, bestyrelsesmedlem  
Ansvar for: IT området, Elværket, bladannoncer,  
PR-nyhedsbrev 
tlf.: 2420 5808  
mail: l.winther.mail@gmail.com 

Kåre Olofsen, bestyrelsesmedlem  
Ansvar for: Tekstredaktion og PR. 
tlf.:  4011 6631,  
mail: komedia@mail.dk 

Vagn Rasmussen, suppleant 
Ansvar for: Spinning og styrketræning, traveture og stav-
gang.  
tlf: 4736 1280 / 2339 3088, 
mail:  vagnprasmussen@gmail.com  

Alice Larsen, suppleant,   
Anvar for:  Underholdningstilbud/frivillighedsstedet og fælles- 
spisning 
tlf.:  2513 5094 
mail: alice.larsen@icloud.com  

John Næsby, suppleant 
Ansvar for:  Pedersholm, Paletten, bridge og Madklub, 
tlf.: 2032 4685   
mail: naesbyjohn@gmail.com   

mailto:mkholst@mail.dk
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