
  

 

32. årgang           Frederikssund   Nr. 1 - januar 2021                     

Besøg også hjemmesiden for  
Ældre Sagen i Frederikssund: 

 

www.aeldresagen.dk/frederikssund 



2 

 

Praktiske oplysninger 

 

Bente Christensen, 
Borgmestervænget 3, 

3600 Frederikssund. 

Tlf.: 4731 4121 / 2325 5231  
mail: dragen@newmail.dk  

 

-o0o- 

 

Redaktion: Erling Hjort,  

Mobil 2030 4604 

Mail: aes@hjort.in 

Indholdsfortegnelse: Side  

Formandens klumme 3  

Arrangementsoversigt 4 

Info om nye/faste aktiviteter 5 

FLEXTUR - et godt tilbud 20 

IT-info om kurser 21 

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. april 2021. 
 

Deadline: 

19. marts  

 
Bladet udkommer 4 x årligt. 

Ultimo januar, april, juli og  

oktober. 
 

Tryk: KLS Grafisk Hus A/S, 
2650 Hvidovre  
 

Oplag: 3.400 

 
 
Foto: Cykelholdet på udflugt. 

 
Hjemmeside: 

 
aeldresagen.dk/frederikssund 

Kontortid og tilmelding til ture og aktiviteter. 

Forside foto 

Formand / ansvarshavende 

Kontortid. 
 
Da der i det forgangne år er ganske få, der har benyttet den månedlige kontortid i 
Frivillighuset, har bestyrelsen besluttet at nedlægge den. 
I stedet henvises til telefontiden, som er hver mandag fra kl. 11.00 til kl. 12.00, og 
telefonnummeret er 2148 9884.  
Du kan også sende en mail til aes-frs-ture@outlook.com. 

                                                       
  -o0o- 

 
Tilmelding til ture og aktiviteter. 
 
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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Meld dig til vort nyhedsbrev 
....så får du alt nyt med det samme 
 
I disse tider er det svært at følge med i, hvilke aktiviteter der er åbne, og 
hvilke der er lukkede.  
Her i vores lille lokalblad er det umuligt at have de nyeste coronaændringer 
med.  
Bladet skal jo både skrives, redigeres, layoutes, trykkes og deles ud. Men 
vi har heldigvis andre måder at informere på. Du skal blot tilmelde dig vo-
res nyhedsbrev. Så er du altid ajour med, hvad der sker.  
Det kan være et nyt arrangement – ledige pladser på en tur eller på et kur-
sus – eller noget andet du skal være op-
mærksom på.  
Det er nemt at tilmelde sig nyhedsbrevet: 
Gå ind på vores lokale hjemmeside 
www.aeldresagen.dk/frederikssund 
Rul ned på siden til NYHEDSBREV og tryk 

på:   Tilmeld dig det lokale nyhedsbrev 
 
Skriv dit medlemsnummer og e-mail og 
kryds af, at Ældresagen gerne må kontak-
te dig på e-mail. 
 
Jeg håber, du vil melde dig til nyhedsbre-
vet, og dermed få endnu mere glæde af 
dit medlemskab. Til gengæld vil jeg og  
bestyrelsen love dig, at vi vil gøre alt for, 
at du fremover bliver endnu bedre og  
hurtigere orienteret om, hvad der sker i 
din forening. 
 
Bente Christensen 
Formand 

http://www.aeldresagen.dk/frederikssund
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Kommende arrangementer 

V. TANDLÆGE BIRGITTE ZEHNGRAFF POULSEN 

Dato Turene Turleder 
Læs 
side 

09.02.2021 Rundvisning på Københavns museum Mogens Hansen 24 

25.02.2021 Mortens eftermiddag på Gerlev Kro Bente Christensen 27 

15.03.2021 Rundvisning i Operaen Jens Christensen 25 

06.04.2021 Rundvisning i Mamad Bin Khalifa center Jens Christensen 25 

Maj - september Planlagte ture fra Roskilde Rejsebureau  28 

    

 BEMÆRK   

 På grund af corona er flere ture aflyst,    

 men vi informerer på hjemmesiden og    

 via e-mail hvis der sker ændringer.   

Se hvordan du tilmelder dig på side 29. 
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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 er ledige pladser. 
 
Der spilles turneringsbridge i en hyggelig 
atmosfære. 
Kontaktperson  Aage Petersen. 
Tilmelding, se side  29.  

Ingen bør dø alene. Derfor har vi behov 
for flere vågere til vågetjenesten. 
Vågeren er tilstede 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: Pixabay   

 

Torben Schjødt underviser 
efter "Bridgevejen", der er 
Bridgeforbundets officielle 
grundsystem. 
 
Begynderholdet er udsat 
til januar 2021.  
Vi håber på tilmeldinger, så holdet kan 
komme i gang om onsdagen. 
 
Letøvet fortsætter på Elværket torsdage 
frem til ultimo marts 2021. 
 
Tilmelding se side 29. 

 
 
 
Foto: A. Mannerup 

 

Spil bridge på Roskildevej 

 

Vil du være vågekone? 

Bridgeundervisning 
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Frederikssund afdeling afholder årsmøde  
Søndag den 14. marts 2021 kl. 14.00 - kl. 16.00 på Elværket  
 
Dagens program er: 
14.00 Velkomst. 
14.05 Årsmøde med følgende dagsorden: 
 * Valg af dirigent. 
 * Beretning om lokalbestyrelsens-/koordinationsudvalgets  
              virksomhed. 
 * Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til orientering. 
 * Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke. 
 * Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i  
              hænde senest 14 dage før mødet. 
 * Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år. 

 Følgende er på valg: 
  Bente Christensen (er villig til genvalg). 
  Gerda Brenfelt (er villig til genvalg). 
  Kåre Olofsen (er villig til genvalg). 
  Lars Winther (er villig til genvalg). 
   *Valg af suppleanter for et år 
  Følgende er på valg: 
  John Næsby (er villig til genvalg). 
  Alice Larsen (ønsker ikke genvalg). 
  Steen Rummenhoff (er villig til genvalg). 
  Kirsten Wiene (er villig til genvalg). 
       *Eventuelt. 

16.00 Tak for i dag. 
 

Deltagelse i årsmødet, der starter kl. 14.00, er naturligvis gratis, og der  

bliver serveret lidt til ganen. 

Nye hænder søges. 

Vi er nu kun 2 i Den Hjælpende Hånd og søger en ny kollega der, sammen 

med Flemming og Jørgen, kan hjælpe med praktiske ting. Det kan være: 

* Skifte en pære. 

* Rette en skabslåge. 

* Hænge et billede, en lampe eller en postkasse op. 

* Samle et IKEA møbel. 

Ring til: Jørgen Munch-Nielsen, mobiltlf. 2267 9845. 

Ps. tak til Bo for mangeårig hjælp. 
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Siden sidste Lokalblad gik det hurtigt fra 
ondt til værre med hensyn til corona-
restriktionerne.  
Det medførte, at vi i oktober aflyste alle 
møder frem til nytår. 
 
Her i december går det så fra værre til 
endnu værre, så der er ingen grund til at 
tro, at vi kan komme i gang igen lige 
efter nytår. 
  
Men vi holder øje med situationen, og 
viser der sig mulighed for at komme i 
gang igen, enten med to-holds drift 
sådan som vi begyndte med i oktober, 
eller med fuldt hold, som i ”gamle dage”, 
vil vi kontakte deltagerne på mail eller 
telefon.  
 
 
Vi håber, at vi kan se jer snart i det nye 
år, og vi tager desværre stadig ikke  
nye deltagere på venteliste. 
 

Kontaktpersoner:  
Benedicte Helvad og Aage Brems-
Pedersen  
 
Henvendelse, se side 29. 

Studiekreds ”De store Malere” 

Tag med ud at cykle! 
 
 
Vi cykler i den skønne natur omkring Frederikssund i hele sommerhalvåret. Vi har 
madpakker med og holder frokost i det grønne.  
Vi holder vinterpause til onsdag den 7. april 2021, hvor vi kører den første tur i  
sæson 2021.  
 
Vil du med fra nu eller starte til april, er du velkommen til at kontakte Bodil  
Egelund. 
 
Tilmelding og info til sæsonen hos Bodil Egelund, se side 29. 
                           
 
                         

 Cykelholdet 
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Vi i Ældre Sagen i Jægerspris, Skibby, 
Slangerup og Frederikssund er en 
gruppe, som er frivillige besøgsvenner, 
der besøger hjemmeboende 
demensramte personer, enlige såvel som 
ægtepar. Gruppen dækker således alle 4 
ældresagsafdelinger i Frederikssund 
Kommune.  
 
Vi har hårdt brug for flere besøgsvenner 
til demensramte.  
At være besøgsven til en demensramt 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 hverdag og mulighed for at 

opleve noget andet. 
Du bliver tilbudt informationer og kurser, 
så du er klædt på til at være besøgsven 
til en demensramt. 
 
For at besøgsvennerne ikke skal køre 
længere end højest nødvendigt, gør vi alt 
for, at man besøger en demensramt så 
tæt på sin egen bopæl som muligt.    
 
Hvis du er interesseret i at blive 
besøgsven for en demensramt og ønsker 
uforpligtende information, så kontakt den 
demensansvarlige fra Ældre Sagen i 
Frederikssund:  
Kirsten Holst, på mail: mkholst@mail.dk 
eller tlf: 4036 5966. 

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 – kl. 12. 
Hold 2, den anden torsdag i måneden  kl. 14 – kl. 16. 
Hold 3, den anden onsdag i måneden  kl. 10 – kl. 12. 
 
Mødested: Frivillighuset Lundevej 7 , 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 

Besøgsvenner til demensramte i eget hjem 
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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 eller min-
dre opgaver, der ikke skal udføres af en 
professionel håndværker eller af sund-
hedsfagligt personale - 
dog ikke sy-opgaver. 
 
 
Kontaktperson: Jørgen 
Munch-Nielsen, 
se side 30.  

Vi har fællesspisning på Bollinis Restaurant, Østergade 26, 3600 Frederikssund. 

Bollinis er indrettet efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.  
Pris 125 kr. 

Vi mødes den 2. torsdag i hver måned kl. 12.30 i restauranten, hvor der serveres et 
varmt måltid mad samt en øl eller vand. Efterfølgende får vi en kop kaffe/the og  
et stk. chokolade.  
Da det er umuligt her medio december, hvor vi har deadline til bladet, at forudse, 
hvorvidt vi får lov til at afholde spisning på Bollinis i foråret 2021, skal 
nedenstående oplysninger om menu m.v. tages med forbehold. 
 

Menuen den 11. februar : Kalvefilet. 
Menuen den 11. marts  : Wienersnitzel. 
Menuen den 8. april : Hakkebøf. 
 
Kontakt venligst Vicki Hansen på tlf. 2068 6850, før der købes  
billetter - idet arrangementet kan være annulleret pga. corona-restriktioner. 
 
Tilmelding og betaling, se side 29.                                                                 

FÆLLESSPISNING på BOLLINIS RESTAURANT 
2. torsdag i måneden 

Den hjælpende Hånd 

 

Den brede Pensel 

Malerholdet  ”Den brede Pensel” starter på  
Pedersholm.  
Vi maler-tegner hver mandag i vinterhalvåret. Om sommeren 
maler-tegner vi ude i naturen; hver anden mandag.  
Er det dårligt vejr, søger vi indendørs. Vi kan jo ikke male med 
vandfarver i regnvejr. 
 
Vi bruger forskellige stilarter og anvender kul, grafit, tus  
og tin til tegning. Maling er akvarel og akryl.  
Vi bruger papir, lærred og dekorerer alt, også sten.  
Vi inspirerer hinanden og søger også inspiration andre  
steder. Det bliver også til nogle udflugter i årets løb, da vi  
besøger kunstudstillinger og kunstnere privat.  
 
Kontaktperson er Knud Jensen, se side 30. 
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Har du brug for eller  
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 grænser. 
 
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 vel-
kommen til at kontakte mig. 
 
Lillian Andersen 
tlf.: 2482 4520,  
Mail: klan1@mail.dk 
Medlemskab af Ældre Sagen ikke nødvendig 

Ønsker du  en besøgsven? Paletten 

 
 
Har du tid og overskud til at gøre en  
positiv forskel i et ensomt medmenne-
skes tilværelse, så bliv BESØGSVEN !  
 
Du er ikke bundet af en bestemt uge-
dag. Du kan holde ferie og rejse, som 
du plejer.  
 
Ordningen er fleksi-
bel, og man aftaler 
med hinanden, hvad  
der passer bedst. 
 

 
 
Kontakt for nærmere info: 
  
Povl Erik Brøndgaard 
tlf.: 2463 7677 
Mail: pebrondgaard@gmail.com  
  
 
PS: På grund af corona er endnu flere 
ensomme og savner en kontakt. Det 
betyder ikke, at du skal besøge dem, 
men kontakt kan også være at blive  
ringet op. 

 



12 

 

 Kun den nysgerr ige   
bl iver klogere.  

 

KIROPRAKTISK 
KLINIK 

Torvet 7 B 
3600 Frederikssund 
 
 

47 31 60 80 
Vi tilbyder også massage. 

Kiropraktorerne 
Reni Klavsen 
Rune Haraldsson 
Jan Jensen 
 

Idet man strækker sin 

pegefinger for at pege på 

nogen, er der tre fingre, 

der peger på én se lv.  
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 Herreværelset 

 

Kære deltager i Herreværelsets møder. 
 
Sundhedsmyndighederne har med de seneste justeringer af covid-19-
restriktionerne besluttet, at fastholde kravet om et maksimalt deltagerantal ved 
møder til 10  
personer. Kravet er indtil videre gældende indtil 28. februar 2021. 
Vi kan således ikke afholde møder før dette krav lempes. 
 
Som tidligere oplyst følger vi udviklingen nøje, og når det igen bliver muligt at  
mødes, vil vi orientere dig herom. 
 
Du ønskes en rigtig god og sikkert anderledes jul og et godt nytår. 
 

De bedste hilsner 
Initiativgruppen 

 

Er du medlem af Ældre Sagen, mand og 
over 60 år, og har lyst til at være del af et 
hyggeligt fællesskab, så kan du tilmelde 
dig til Herreværelset. Se side 29 og 30.  

 Linedance 

Vi danser hos Silverstar Linedancers på Langes Torv, Østergade 1, Frederikssund. 
Vi tilbyder følgende hold: 

 Begynder+  Torsdag  kl. 17.00 –  kl. 18.45.  

 Begynder   Torsdag  kl. 19.00 –  kl. 20.45.  

 Letøvet/hygge Mandag  kl. 16.45 –  kl. 18.30. 
Letøvet/hygge Mandag kl. 18.45 – kl. 20.30. 

 
Tilmelding og betaling: 
Man vil kunne tilmelde sig på to måder: 

 Via Ældre Sagen (Se hvordan på side 29) pris 350,- kr. pr. halvår.  

 Via Silverstar Linedancers (Tilmeldingsblanket udleveres ved henvendelse til  
Lotte  Tøttrup  tlf. 4042 8911). Pris 350,- kr. pr. halvår + 150,- kr. om året 
for medlemskab.  
    

Som medlem i Silverstar får man mulighed for at danse på 
flere hold til reduceret pris og kan deltage i søndagsdans 
samt flere andre aktiviteter til reduceret pris.  
 
Kontaktperson Else Sørensen. 
 
Tilmelding, se side 29. 
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Frederikssundadvokaterne I/S  
 v/advokaterne Damgaard, Lunn & Kiil Pedersen 

 
  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 

Sommermotion i det fri er slut for i år 2020. 

Vi har alle deltaget i fredagens program (se nr. 3 - 2020 side 13 i vores blad). 

Vi har fået trænet kondition, som også er godt for hjertet, åndedrættet og kredslø-

bet. Også musklerne og udholdenhed er flittigt blevet trænet. 

Ligeledes har vi øvet balancen ved forskellige udfordringer i og omkring fjorden  

ved det bakkede område, skråningerne og på trapper. 

Det har krævet bevægelighed 

og muskelstyrke, led-

udfordring og styrkelse af 

knoglerne. Og godt humør. 

Også i år har vejret har været 

med os, og fremmødet har 

været stort. 

Sluttelig var der et meget 

stort ønske om, at Sommer– 

motion gentages næste år. 

Rigtig mange sommer-  

hilsner fra os alle på  

sommerholdet 2020. 

Sommermotion i det fri 
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Det er langt fra os alle, der har råd til en lystyacht eller et privatfly.  
Men går vi ned i modeller, kan de fleste være med. Det kan være alt fra biler 
og både til fjernstyrede fly, og det er nemt at komme i gang. Både og fly laves 
oftest i træ.  
Du kan købe et byggesæt med materialer og tegninger, eller starte helt fra 
grunden med et blankt stykke papir eller et foto. Og der går rigtig mange hyg-
gelige timer med at få den så fin som muligt. 
 
I Frederikssund vil vi gerne starte en modelbyggeklub 
i Ældre Sagens regi, hvis der er interesse for det 
blandt medlemmerne. Intet er for stort eller for småt.  
 
Så hvis du har lyst til at være lidt kreativ, så vis din 
interesse ved at sende  en mail til Lars Winther, 
E-mail: l.winther.mail@gmail.com 
 
Bestyrelsen 
Frederikssund                                  Foto: Pixabay 
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Samtaleengelsk - Gruppe 3  

OBS Holdet er overtegnet og foreløbig lukket for  
tilmelding.  
Hvis du ønsker at være på ventelisten, bedes du kontakte Charles Markwick.  
 
  
Se Ældre Sagens kontaktside for oplysninger om  
dette hold.  
 
Kontaktperson og underviser: 

Charles Markwick. 

OBS Holdet er overtegnet, og  
foreløbig lukket for tilmelding.  
  
Hvis du ønsker at være på venteli-
sten, bedes du kontakte Charles 
Markwick.  
  
Se Ældre Sagens kontaktside for 
oplysninger om dette hold. 
 
 
Kontaktperson og underviser: 
Charles Markwick. 

Samtaleengelsk - Gruppe 4  

Samtaleengelsk - Gruppe 1 

Der er et par ledige pladser i vores engelske samtalegruppe 1 efter jul.  
 
Jeg er den nye leder for dette engelskkursus, og jeg ser frem til at møde både  
nuværende og nye medlemmer. Jeg håber, at I både lærer noget og at vi har det 
sjovt sammen. 
Hvis du har et rimeligt godt ordforråd på engelsk, har et ønske om at forbedre din 
udtale og udvide dit ordforråd, så er det gruppen for dig. Vi vil læse bøger og  
diskutere aktuelle begivenheder fra avisartikler og 
internettet. 
Det vigtigste er, at du aktivt vil deltage i gruppens 
arbejde og diskussioner. Gruppen mødes hver  
anden mandag kl. 10.00 til kl. 12.00 på Elværket 
Frederikssund og løber fra 11. januar til 29. marts 
2021.  
Pris kr. 60 for at deltage. Hvis dette er af interesse 
for dig, skal du kontakte Peter Sarll for yderligere 
information. 
 
Tilmelding, se side 29. 
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Styrketræningen foregår hver tirsdag – fra januar til april og igen fra september til 
december i Frederikssund Motionscenter, Frederiksværksvej 20, 3600 Frederiks-
sund.   
Vi varmer op i 25 min., derefter benytter vi redskaberne i træningslokalet og  
afslutter med 15 min. udstrækning. Den første gang får man en grundig instruktion  
i brugen af redskaberne, og der tages hensyn til ens fysiske formåen.  
Det koster 630,00 kr. for 13 gange.    
  
Hold 1 træner fra kl. 11.00 til kl. 12.30 og startede tirsdag den 6. januar og slutter 
den 13. april 2021.  
Der holdes fri i uge 7.  
 

Hold 2 træner fra kl. 12.30 til kl. 14.00 og startede tirsdag 
den 6. januar og slutter den 13. april 2021.  
Der holdes fri i uge 7. 
 

Kontaktperson Steen Rummenhoff. 

 
Tilmelding og betaling, se side 29.  

Spinning/bodybike 1 og 2, vinter 2021 

Styrketræning 1 og 2, vinter 2021 

Aktiviteterne foregår i Frederikssund Motionscenter, Frederiksværksvej 20,  
3600 Frederikssund, hver onsdag og torsdag fra januar til april måned og igen fra 
september til december måned.                                      
Det koster kr. 725,00 for 15 gange. 
 
Først Spinner vi i ½ time, derefter er der styrketræning med håndvægte og diverse 
redskaber i træningslokalet, inden vi afslutter med udstrækning.  
Den første gang får man en grundig instruktion i brugen af redskaberne, og der  
tages hensyn til ens fysiske formåen. 
 
Onsdagsholdet kører fra kl. 14.00 til kl. 15.30 og starter den 6. januar og slutter den 
21. april.  
Vi holder fri i uge 7. 
 
Torsdagsholdet kører fra kl. 11.00 til kl. 12.30 og  
starter den 7. januar og slutter og torsdag den  
27. april.  
Vi holder fri i uge 7. 
Torsdagsholdet er p.t. fuldtegnet, men du kan sætte dig 
på venteliste. 
 

Kontaktperson Steen Rummenhoff. 

Tilmelding og betaling, se side 29. 
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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. 

Frederikssund Apotek 
 

Sillebroen Shopping 
 

Nygade 1, 1. sal 
 

47 31 00 07 
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Det faste punkt i Ældre Sagens motionsprogram er stavgang. Det er en motions-
form, som stadig flere og flere benytter sig af. Det 
tager ca. 1 time at gå den meget naturskønne tur 
op langs fjorden og rundt i plantagen.  
Vi går hele året uanset vind og vejr - også i  
sommerferien. 
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 er velkomne til at deltage. I skal blot møde op, og så 
er det gratis.  
Gruppeleder: Kurt Jensen.  
PS: på grund af corona går vi i flere grupper  

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 minutters gang fra skolen. 
Tider:   
Hold 1: mandag fra kl. 10.00 – kl. 11.30 v/ Birgit Reimer 
Hold 2: mandag fra kl. 12.00 – kl. 13.30 v/ Dorthe Enghoff 
med 1 times fysisk træning og 1/2 times socialt samvær i  
perioden september – april (begge inkl.) 
 
Der er forbehold for ændringer i coronarestriktionerne.  
Deltagelse er gratis. 
Kontaktperson : Birgit Reimer, se side 29 og 30. 

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. 
 
Ved henvendelse aftales nærmere jfr. de givne coronarestriktioner.  
Deltagelse er gratis. 
Kontaktperson: Birgit Reimer, se side 29 og 30. 
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Hjælp os – t i lmeld d ig vores nyhedsbrev  
 
Bestyrelsen har i den sidste tid haft behov for at kunne melde hurtigt ud til 
alle medlemmer. 
Til det kan vi bruge vores nyhedsbrev, der kan komme direkte i din mailbox. 
På hjemmesiden kan du finde nyheder, men du bliver ikke gjort opmærksom 
på dem, og bladet kommer kun hver 3. måned. 
Så hvis du vil have nyhederne leveret, så tilmeld dig på:  
                                aeldresagen.dk/frederikssund,  
nederst kan du finde en knap, hvorpå der står Tilmeld dig nyhedsbrevet. Det 
eneste, du behøver, er dit medlemsnummer og din mailadresse. Se mere i 
formandens klumme. 
                                Mange hilsner fra Bestyrelsen 

Skal du til behandling, hjem fra hospitalet eller blot besøge familie eller venner?   
Med Flextur kan du næsten som med en taxi blive kørt fra sted til sted. Det er  
billigt, og du bestemmer selv, hvornår du vil hentes, og hvor du vil køres hen. 
Flextur kører alle dage fra kl. 06.00 - kl. 23.00 i de kommuner, der er med i 
ordningen:  
Allerød* -  Ballerup - Brøndby* - Dragør - Egedal* - Fredensborg* - Frederikssund* 
- Furesø* - Gladsaxe* - Greve* - Gribskov* - Guldborgsund* - Halsnæs* -  
Helsingør*  Hillerød* - Holbæk* - Høje Tåstrup* - Hørsholm* - Kalundborg* -  
Køge* - Lejre* - Lolland* - Lyngby-Taarbæk* - Næstved* - Odsherred* -  
Ringsted* - Roskilde* - Rudersdal* - Solrød* - Sorø - Stevns - Vordingborg. 

*Betyder, at taksten er kommunetakst. Ellers spørg ved bestilling 
 
Turen skal være påbegyndt inden for ovennævnte tidsrum. Du kan bestille en tur 
ved at ringe til Flextur på tlf. 7026 2727 alle dage mellem kl. 08.00 - kl. 18.00. 
Husk at fortælle, at du ønsker en Flextur.  
Du kan også bestille en tur på www.moviatrafik.dk/flextur, hvor du kan blive  
oprettet som kunde, og hvor du indtaster person- og dankortoplysninger. 
Når du bestiller Flextur, skal du fortælle nøjagtig adresse og tidspunkt for, 
hvornår du vil hentes, og hvor du vil køres hen.  
I almindelighed kommer tiderne til at passe med dine ønsker, men i travle perioder 
kan det blive nødvendigt at skubbe lidt til tiderne.  

FLEXTUR - ET GODT TILBUD 
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Vi tilbyder et kursus over 4 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 2. marts fra  
kl. 9.00 til kl. 11.30. 
 
Tilmelding se ovenfor.  
 
Pris 100 kr. 

I foråret 2021 afholder vi nedenstående 
kurser på Elværket, Ved Kirken 6, 3600 
Frederikssund.  
Det nye kursus om streamingtjenester 
blev aflyst i efteråret, men er nu sat på 
igen. 
Vi må regne med, at der gælder de 
samme restriktioner på Elværket i 1. 
halvår 2021 som i 2. halvår 2020. Det 
betyder, at nogle kurser er udskudt, 
ligesom IT-Caféen i de første 3 måneder 
er forlagt til andre lokaler. 
 
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. 
 

Hvis Du har problemer med tilmeldingen, 
kan du få hjælp i IT-Caféen hver mandag 
kl. 12.00 - kl. 14.30, eller  
ring på telefon 2148 9884 mandag 
mellem kl. 11.00 og kl. 12.00. 

Er du i tvivl om, hvorvidt dine 
forudsætninger og kursets indhold og 
sigte passer sammen, kan du kontakte 
kursussekretæren på e-mail: 
frsund.itkurser@gmail.com 

IT-kurserne forår 2021 

Android tablet 
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Windows 10 er Microsofts nyeste 
styresystem til en PC. Mange af de 
grundlæggende funktioner er de samme 
som i tidligere versioner af Windows, 
men ser måske lidt anderledes ud. Især 
brugergrænsefladen er ny og kræver 
måske lidt tilvænning. 
Vi tilbyder et kursus over 5 dage á 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 mandag den 1. marts fra  
kl. 9.00 til kl. 11.30. 
Pris:125 kr. 
Tilmelding se side 21.  
 
 

Vi tilbyder et kursus over 3 dage à 2½ 
time.  
Det gennemgås, hvad streaming-
tjenester er, og hvorfor man kan ønske 
at bruge dem.  
Streamingsignalet sendes via internet, 
og brugen af streamingtjenester kræver 
derfor en god internetforbindelse.  
 
Dernæst fortælles om, hvilke 
streamingtjenester, der er tilgængelige i 
Danmark, og hvad de koster.  
Nogle få er gratis. Der forklares også, 
hvilke tekniske installationer, det kan 
kræve at få internet billedet vist på TV-
skærmen. Endelig diskuteres økonomien, 

herunder flow-TV pakker versus 
streamingtjenester. 
 
Første gang mandag den 1. februar fra 
kl. 09.00 til kl. 11.30. 
Tilmelding se side 21.  
 
Pris 75 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Pixabay 

Streamingtjenester – Se hvad du vil, når du vil 

Grundlæggende funktioner i Windows 10 

Lav din egen fotobog 

Vi tilbyder en workshop over 4 dage à 
2½ 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.  
 
Det er vigtigt, at man medbringer en PC 
med tastatur og mus. En tablet alene 
kan ikke anvendes. 
 
 
 

Første gang tirsdag den 2. februar fra  
kl. 9.00 til kl. 11.30. 
 
Tilmelding se side 21.  
Pris 100 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: E. Hjort 
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Mange har nytte af vores IT Café, og den vil have åbent  
 

alle mandage fra kl. 12.00 til kl. 14.30, dog ikke helligdage og juli 
 
følgende steder: 
Januar – marts: I et lokale på Falkenborgskolen i bunden af skolegården.  
April – juni      : I et lokale på Elværket. 
 
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.). 
 
Problemer og forespørgsler kan herefter fortsat rettes til kursusmailen:  
frsund.itkurser@gmail.com.  
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.). Det er vigtigt, at du medbringer alle bruger-id, 
kodeord og pinkoder mv. 

IT-Caféen 

Udover de førnævnte kurser, afholder vi 
også følgende kurser, der er programsat 
til januar og februar 2021. 
 
Slægtsforskning for begyndere, der er et 
kursus over 12 dage á 2½ time, hvor du 
vil lære at søge/læse i kirkebøger og 
folketællinger 1787-1930. Du vil lære om 
frase-søgning, søge kirkesogn ud fra 
stednavn og søge kirkesogn ud fra 
gadenavne.  
 
Slægtsforskning for øvede, der er et 
kursus over 12 dage á 2½ time, hvor du 
vil lære at registrere kendte oplysninger i 
et system, så det bliver lettere at få 
overblik over, hvad man har, og hvad 
man mangler.  
 
Bliv fortrolig med din computer, der er et 
kursus på 4 dage à 2 ½ time for 
personer, der ikke føler sig trygge ved 
brug af computer er desværre aflyst.  

NemID mm., der er et kursus over 3 
dage a 2½ time, hvor der er mulighed 
for at lære at bruge NemID og øve sig på 
demosider, hvor du ikke skal bruge dine 
egne data, men kurset er desværre også 
aflyst.  

--- og hvad udbyder vi ellers af IT-kurser? 
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På grund af corona mødes vi ved museets indgang Stormgade 18, 1555 København 
V. 
  
Københavns Museum er et bymuseum, der ejes af Københavns Kommune.  
Det lå tidligere på Vesterbro. Det har været lukket i ca. 5 år og er i februar 2020 
genåbnet i nye lokaler i en historisk bygning. 
Vi skal opleve en rundvisning der hedder: ”København fra istid til nutid”. 
 
Kom med på en rejse gennem Københavns historie. Turen byder på et rigt udvalg 
af historier om København og københavnere gennem tiden: Mød det første kendte 
spor af menneskelig aktivitet i Hovedstadsområdet. Hør om skelettet af en kriger 
fra middelalderen og fortællinger om de store epidemier og brande, som har været 
med til at forme det København, vi 
kender i dag.  
Se den interaktive bymodel, som viser 
byens puls og udvikling. 
 
Rundturen tager ca. 1 time. 
Turleder: Mogens Hansen 
Pris: 140,- kr. eksklusive transport 
Tilmelding, se side 29. 
                   
                   Foto: Københavns Museum 

Rundvisning på Københavns Museum   
Tirsdag den 9. februar 2021 kl. 10.50 

 
 

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. 
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Vi mødes udenfor Centret, Vingelodden 1, 2200 København N. 
  
Oplev stemningen i Hamad Bin Khalifa center, der er et islamisk kulturcenter lig-
gende på Ydre Nørrebro. Centret indeholder Khayr el-Barriya-moskeen, der er en 
sunnimuslimsk moské.  
 
Moskéen blev indviet den 19. juni 2014 og er den første moské i Danmark med en 
tilhørende minaret, der er et slankt tårn, der typisk findes i forbindelse med en  
moské. 

Udover en moské indeholder cen-
tret et dagcenter for ældre og et 
videnscenter og aktiviteter for  
unge. 
 
Turleder: Jens Christensen. 

Pris 60,- kr. eksklusiv transport. 

 

Tilmelding og betaling, se side 29. 

 

       Foto: Centrets hjemmeside. 

Rundvisning i Hamad Bin Khalifa center  
Tirsdag den 6. april 2021 kl. 10.20 

Rundvisning i Operaen  
Mandag den 15. marts 2021 kl. 10.20 

Vi mødes uden for Operaens foyer. 
 
Oplev Operaens smukke foyer, der med sine rene linjer, Olafur Eliassons lys-
skulpturer og udsigt over Københavns Havn omfavner den blanke ahornskal  
omkring Store Scene.  
Se Per Kirkebys kobberrelieffer og Per Arnoldis Opera bomærke støbt ind i foyergul-
vet. Kom med ind i salen og om bag scenen, hvor de enorme, flytbare scenefelter 
gør det muligt at opføre flere forskellige forestillinger samme dag. Se kontrasten fra 
Store Scene til Takkelloftet, hvor scenens fleksibilitet er i centrum, og hvor Tal Rs 
moderne abstraktion pryder foyeren. 
 
Rundvisningen gennemføres på  
kunstens præmisser.  
Prøver, der trækker ud eller scenetek-
nik, der kræver akut justering, kan 
bevirke, at vi ikke kan gå den vante 
rute. 
 
Turleder: Jens Christensen. 
Pris 160,- kr. eksklusiv transport. 

Tilmelding og betaling, se side 29. 

      
 
        Foto: Bente Christensen 
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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. 
 
 
Ring til kontaktperson Vicki Hansen – 
tlf. 2068 6850. 
 

Har du lyst til at være frivillig?  
 
Lige nu savner vi en, der vil passe vores turtelefon (hver mandag fra kl. 11 -
kl. 12) 
. 
Vi savner også en, der en gang i kvartalet vil hjælpe med til at vedligeholde 
de ruter, der bruges til uddeling af vores lokalblade.  
 
Så hvis du har lyst til at hjælpe med en af de to overstående arbejdsopgaver, 
eller med noget andet, så kontakt os, og så vi kan finde den rigtige opgave til 
dig. 
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Udflugter og rejser med bus 

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. 40,- pr. bestilling. 
Ved ture fra Roskilde kan man tage S-toget til Ølstykke og herfra bus 600S til 
'Roskilde Station ved sygehuset', hvor bussen fra  
Roskilde Rejsebureau også kører fra. 
 
Yderligere information om turene kan findes på  
Roskilde Rejsebureaus hjemmeside  
www.roskilde-rejsebureau.dk  
 
Kontaktperson: Bente Christensen. 
 

Se side 29 for køb af billetter. 

Mortens eftermiddag på Gerlev kro 
Søndag den 25. februar 2021 kl. 12.00 på Gerlev kro 

Mortens aften er flyttet til den 25. februar 2021, hvor der er Mortens eftermiddag 
på Gerlev kro. 
 

Vi får serveret: 
 
*  Vi får serveret en lækker 3-retters menu samt kaffe med småkager  

 

Under middagen vil Arne 
sørge for at skabe stem-
ningen ved at slå tonen an 
på keyboard.  
 
Og når de gode gamle  
melodier bliver fundet 
frem, kan man tage sig en 
svingom. 

 

Pris pr. person kr. 300,- 

 

 
                   Foto: Gerlev kro 
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Nedenstående ture fra Roskilde Rejsebureau er under planlægning 

 
MAJ 
5.: Holmegaards værk 
25.-27.: Samsø /Hotel Flinch 
 
 
 
 
 
JUNI 
7.-11.: Nordvestjylland 
15.-17.: Juelsminde strand 
 
 
 
 
 
JULI 
24.-28.: Bornholm på Hotel Pepita/Sandvig 
 
 
 
 
AUGUST 
10.-14.: Nordvestjylland 
23.-25.: Faaborg Færgegaard/Sydfyn  
 
 
 
 
 
SEPTEMBER 
2.-6.: Bornholm på Hotel Balka Søbad/Balka-Nexø    
15.-18.: Agerskov Kro med Sort sol 
27.-30.: Agerskov Kro med Sort sol 
 

 

 

 

 

 

 

 
Er du interesseret i en eller flere af turene, kan du få mere at vide ved at kontakte 
Roskilde Rejsebureau på tlf. 4635 0815.   
                                                                   Foto: Turenes hjemmesider m.m.      
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    HUSKAT!  Besøg vores hjemmeside på: 
 
    www.aeldresagen.dk/frederikssund 
 
    Her finder du de sidste nye informationer 

Tilmelding og betaling til arrangementer,  
aktiviteter og ture 

 Alle arrangementer og aktiviteter, samt køb af billetter til ture kan klares via 
hjemmesiden: www.aeldresagen.dk/frederikssund. 
 

 Hvis du vil købe billetter til ture, kan du sende en mail til:  
aes-frs-ture@outlook.com, eller kontakte os på turtelefonen hver mandag 
mellem kl. 11.00 og kl. 12.00: 2148 9884. 
        

                                                          -o0o- 
       
 
Hvis du vil tilmelde dig vores aktiviteter i bookingsystemet på hjemmesiden, skal du 
vælge ’Aktiviteter og Kurser’ i MENU øverst på siden.  
 
Find det du vil købe og betal med det samme. Lidt ligesom, når du bestiller teater-
billetter. 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. 
Du kan så betale med dit Dankort eller MobilePay, og du modtager billetterne pr. 
mail. 
 
Vores kursussekretær, og den, der har turtelefonen, kan også være behjælpelig. 
 
Ved øvrige aktiviteter og yderligere information kan du kontakte den ansvarlige 
kontaktperson for aktiviteten. Se side 30 for kontaktpersoner.    

BEMÆRK: Du skal IKKE indtale besked på telefonsvareren, men enten forsøge  
senere eller afvente at blive ringet op. 

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. 
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Aktiviteter  Kontaktpersoner Telefon 

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

Web- og 'Det Sker' - redaktør Lars Winther 2420 5808    

Blad, redaktør Erling Hjort 2030 4604 

Blad, omdeling Jens Christensen 4017 4121 

Besøgstjenesten Povl Erik Brøndgaard 2463 7677  

Besøgsvenner til demensramte  Kirsten Holst 4036 5966  
Bevæg dig glad 1 Lene Wenzel 3059 4079 

Bevæg dig glad 2 Irmelin Funch Jensen  5121 3154  

Bisidder Vicki Hansen 2068 6850 

Bridge Aage Petersen 4249 5944  
Cykling Bodil Egelund 2361 3599 

De gamle malere Aage Brems-Pedersen 2624 4954 

De gamle malere Benedicte Helvad 2275 5026  

Den Brede Pensel Knud Jensen 4029 9424  

Den hjælpende hånd Jørgen Munch-Nielsen 2267 9845 

Engelskkonversation 1 Peter Sarll   2125 5291  

Engelskkonversation 2 Lise Lotte Dillon 6140 0906 

Engelskkonversation 3 og 4 Charles Markwick 3027 5949 

Frivillighuset Alice Larsen 2513 5094 

Herreværelset Vagn Rasmussen 2339 3088 

Fælles spisning John Næsby 2032 4685  

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 

Sommer Motion i Det Fri Ida Ryhl  2015 1930 

Spinning Steen Rummenhoff 2139 2998  

Stavgang Hans Peter Johansen 2175 2058  
Stolegymnastik Birgit Reimer 2889 2114 

Styrketræning Steen Rummenhoff 2139 2998  

Telefonkæde, Litteraturkreds Lillian Andersen 2482 4520 

Traveture Hans Kurt Jensen 2679 6084  
Udflugter, rejser Jens Christensen 4017 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 

l.winther.mail@gmail.com 

aes@hjort.in 

dragen@youmail.dk 

pebrondgaard@gmail.com  

mkholst@mail.dk 

lewegodt@hotmail.com 

irmelinfunch@gmail.com  

vhaseb@hotmail.com 

aageogmarianne@webspeed.dk 

sofiegelund8@gmail.com  

aagebrems@yahoo.dk 

kontakt@benedictehelvad.dk 

tek-byg@post.tele.dk  

jtmnielsen@gmail.com 

p.sarll116@gmail.com  
cbmarkwick@hotmail.com 

liselottedillon@gmail.com 

alice.larsen@icloud.com  

vagnprasmussen@gmail.com  
naesbyjohn@gmail.com   

knud@thorup.onl  

frsund.itkurser@gmail.com 

amtoft3600@gmail.com 

naesbyjohn@gmail.com   

susanne@calleman.dk 

l.winther.mail@gmail.com 

Send venligst en SMS 

rummenhoff@mail.dk  

vv84@youmail.dk  

b.reimer@hotmail.dk 

rummenhoff@mail.dk  

klan1@mail.dk 

hkoj22@gmail.com  

aes-frs-ture@outlook.com 

ingeaskjaer@gmail.com 

klan1@mail.dk 

Lokalbestyrelsen i Frederikssund 

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

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

Else Amtoft Sørensen, kasserer og sekretær 
Ansvar for: Linedance. 
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, Besøgsvenner, 
Frivillighedsfrokost, Den hjælpende hånd og billetsalg. 
tlf.: 2247 0757  
mail: gerda.brenfelt@gmail.com   

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

Kåre Olofsen, bestyrelsesmedlem  
Ansvar for: Tekstredaktion og PR, Landsblad omdeling, Rock 
and Old og Herreværelset. 
tlf.: 4011 6631.  
mail: komedia@mail.dk 

Steen Rummenhoff, suppleant  
Anvar for: Styrketræning og Spinning. 
tlf.:  2139 2998 
mail: rummenhoff@mail.dk  

Alice Larsen, suppleant   
Anvar for:  Frivillighuset og  julearrangement, Traveture og  
Stavgang. 
tlf.:  2513 5094 
mail: alice.larsen@icloud.com  

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

Kirsten Wiene, suppleant 
Ansvar for: Korrekturlæsning Lokalblad og Cykling.  
tlf.: 2169 1241  
mail: kirsten.wiene@gmail.com 

mailto:mkholst@mail.dk
mailto:aageogmarianne@webspeed.dk


32 

 


