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Kontortid og tilmelding til ture og aktiviteter. 

Forside foto 

Formand / ansvarshavende 

Ældre Sagens kontortid. 
 
August: 

 Kontoret lukket på grund af corona. Her er turtelefonen bemandet hver  
mandag fra kl 11.00 til kl 12.00. 

 
Fra 1. september: 

 Kontoret genåbnes, adressen er nu Lundevej 7, 3600 Frederikssund, og der er 
åbent den første mandag i måneden fra kl. 11.00 til kl. 12.00 (med undtagel-
se af juli) 

 
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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Vi har startet vores udendørs aktiviteter – hvor vi mødes med afstand. 
 
Fra den 1. september kan vi forhåbentlig åbne resten af vores aktiviteter igen – det 
bliver ikke som det var – men vi vil gøre hvad vi kan, for at det stadig skal være 
sikkert at mødes til Ældre Sagens aktiviteter. 
 
Og det er helt i orden ikke at have lyst til at være et sted, hvor der er mange  
mennesker, men det er også vigtigt at komme lidt ud og tale med andre – så man 
får lidt inspiration fra andre.  
Det kan man også få via ældretelefonen – eller bare ved at ringe til en gammel  
veninde eller barnebarnet. 
 
Men det er nu vi skal udnytte, at vi kan komme udendørs – vi kan mødes med  
naboen over en kop kaffe – eller hvad man nu har lyst til. Så kan man få en snak 
om hvordan det går – og hvad man har planlagt i fremtiden. Man kan også gå en 
tur i skoven – eller ned til vandet – der er mange muligheder – man skal bare se 
dem. 
 
Vi skal lære at leve med en virus , der ikke bare lige forsvinder – men med lidt  
omhu og omtanke kan vi sagtens beskytte os selv og andre. 
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Kommende arrangementer 

V. TANDLÆGE BIRGITTE ZEHNGRAFF POULSEN 

Dato Turene Turleder 
Læs 
side 

12.08.2020 En lystvandring i Storm P.s fodspor Jens Christensen 25 

15.09.2020 Troels Kløvedal Jens Christensen 25 

06.10.2020 Rundvisning på Frihedsmuseet Jens Christensen 26 

30.10.2020  André Rieu indtager Royal Arena Bente Christensen 28 

03.11.2020 Rundvisning i Roskilde Domkirke og museet Jens Christensen 26 

09.12.2020 Rundvisning i Metroselskabets kontrolcenter Jens Christensen 27 

    

 BEMÆRK   

 På grund af corona er flere ture aflyst, men   

 de ovenstående afvikles.   

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  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: Pixabay   

 

Torben Schjødt underviser 
efter "Bridgevejen", der er 
Bridgeforbundets officielle 
grundsystem. 
 
Tilmelding på begynder-
hold med start onsdag 
30.09.2020. Der spilles  
kl. 9.00 - kl. 12.00 på Elværket. 
Letøvet hold fortsætter torsdage med 
start 1.10.2020 kl. 09.00 på 
Elværket. 
 
Kontaktperson Anne Mannerup. 

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

 

Spil bridge på Roskildevej 

 

Vil du være vågekone? 

Bridge – undervisning 
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Frederikssund afdeling afholder årsmøde  
Søndag den 6. september 2020 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:     
   Lillian Andersen (ønsker genvalg). 
   Robert Wickens (ønsker genvalg). 
   Else Sørensen (ønsker genvalg). 
 *  Valg af suppleanter for et år. 
  Følgende er på valg: 
   John Næsby (ønsker genvalg). 
   Alice Larsen (ønsker genvalg). 
       Vagn Rasmussen (ønsker ikke 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. 

                                                     
 
Willumsens Museum og Ældre Sagen i Frederikssund har søgt penge i Slots- og Kultursty-
relsens Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under 
corona-krisen og vi har fået et tilskud. 
 
Museet arrangerer 11 omvisninger af 1½ times varighed og 6 kreative forløb á 2 timers 
varighed for Frederikssund Kommunes ældre borgere. Omvisningerne er dialogbaserede og 
introducerer Willumsens værker og de kreative forløb lægger op til, at deltagerne selv skal 
arbejde kreativt med tegning, maleri og skulptur.  
Der lægges stor vægt på at skabe meget trygge rammer at færdes i for de ældre borgere, 
og der vil derfor kun være 8 deltagere pr. arrangement.  
Derudover afholdes alle arrangementer på museet uden for normal åbningstid, så de ældre 
borgere undgår kontakt med andre besøgende på museet.  
 
Vi er i øjeblikket i gang med at planlægge disse arrangementer – og de vil kunne ses på 
Ældre Sagen Frederikssund hjemmeside, ligesom det også her vil være muligt at tilmelde 
sig til arrangementerne på museet uden for normal åbningstid, så de ældre borgere und-
går kontakt med andre besøgende på museet. Ud over at få deltagere pr. hold mindsker 
risikoen for smittespredning, har det også den positive effekt, at det styrker den sociale 
interaktion i gruppen og dialogen mellem deltagere og kunstformidler. Det er simpelthen 
lettere at komme til orde, og måske også mere trygt at ytre sig, når gruppen ikke er for 
stor.  
 
For også at tilgodese de ældre medborgere, der ikke har mulighed for at deltage i arrange-
menterne på Museet, vil museets kunstformidler også rykke ud af huset og ind på kommu-
nens seks plejehjem med et foredrag om J.F. Willumsens liv og værk. Museets medarbej-
der har tidligere med stor succes holdt sådanne foredrag på ældrecentre.   
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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 plejer at have fællesspisning i Bollinis Restaurant, Østergade 26, 3600 

Frederikssund. Bollinis er indrettet efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.  
Pris 100 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.  

 

Menuen august er aflyst p.g.a. corona. 

Menuen den 10.09 : Pariserbøf. 
Menuen den 08.10: Wienersnitzel. 

 

 

Tilmelding og betaling, se side 29.                                                                 

                                    

FÆLLESSPISNING I BOLLINIS RESTAURANT 
2. torsdag i måneden 

Den Hjælpende Hånd 

  E F T E R L Y S N I  N G !  

 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 ugedag, 
du kan holde ferie og rejse, som du  
plejer.  
Ordningen er fleksibel, 
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. 
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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 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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Vi er i Ældre Sagen i Jægerspris, Skibby, 
Slangerup og Frederikssund 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. 

I dette efterår må vi tage hensyn til 
begrænsninger i forsamlingsfriheden.  
For at begrænse trængslen i vores lille 
lokale, deler vi holdet op i to således, at 
første halvdel møder fra 13.30 til 14.45 
og anden halvdel møder fra 15.15 til 
16.30. Det skulle på den måde være 
muligt at have 1 m afstand mellem os.  
De der vil, kan deltage i kaffepausen 
mellem de to hold. 
Vi fortsætter med gamle malere, 
præsenteret af Aage og nyere malere, 

præsenteret af Benedicte, som 
sædvanlig på Elværket den første og 
tredje torsdag i hver måned. Første 
møde torsdag den 3. september. 
Vi har et par stykker 
på venteliste, når vi 
får dannet holdene, 
ser vi, om der bliver 
plads. 
Henvendelse og 
tilmelding, se side 
29. 

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 

Studiekreds ”De store Malere” 

Besøgsvenner til demensramte i eget hjem 
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KIROPRAKTISK 
KLINIK 

Torvet 7 B 
3600 Frederikssund 
 
 

47 31 60 80 
Vi tilbyder også massage. 

Kiropraktorerne 
Reni Klavsen 
Rune Haraldsson 
Jan Jensen 
 

 
Den nemmeste måde at skabe en 
lille formue på, er at begynde med 
en stor. 

 
Hvis man ikke har noget at sige, 
skal man gøre det kort. 
                            Allarp 
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 Herreværelset 

 

Nu åbner Herreværelset igen. 
 
Tirsdag den 15. september slår Herreværelset atter dørene op. Klokken 12.00 mø-
des vi på Lilly’s, Jernbanegade 42 A, Frederikssund, og efter en fællessang og en 
god frokost, kan vi glæde os til dagens indlæg, præsenteret af læge Hans Meyer:   
Helbredsproblemer blandt modne mænd og de faresignaler kroppen sender.  
Seneste tilmelding den 10. sept. Kl. 11.00.  
 
Tirsdag den 20. oktober kommer leder af Lokalhistorisk Arkiv, Anne Marie Jørgen-
sen, der vil fortælle os om Byudviklingen i Frederikssund. Hun vil især lægge vægt 
på området omkring Jernbanegade/Ågade/Roskildevej/Nygade…altså lige udenfor 
Lilly’s vinduer. 
 
Tirsdag den 17. november vil projektleder på den nye broforbindelse, Niels Kors-
gaard, berette om Projektet Kronprinsesse Mary’s Bro. 
 
Der vil som altid være mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderne.   
Der er møde i Herreværelset den tredje tirsdag i hver  
måned, undtagen i sommerperioden. 
 
Er du medlem af Ældre Sagen, mand og over 60 år, og 
har lyst til at være del af et hyggeligt fællesskab, så 
skynd dig at melde dig til næste møde i Herreværelset, se 
side 29 og 30.  

 Linedance 

Vi danser hos Silverstar Linedancers på Langes torv i 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. 18.00 – kl. 19.45.  
 
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 for 2. år er i gang. 
 
I disse coronatider er vi så heldige, at vejret i al fald ikke er nogen hindring for, at 
vi kan mødes hver fredag kl. 09.00 ved Frederikssund Hallen. 
 
Vi udfordres bl.a. i balance øvelser, knogle styrke øvelser, hukommelses øvelser, 
boldspil, vi går på trapper og skråninger.  
 
Med andre øvelser vi også  
udfordres i, får vi også pulsen godt 
op” 
 
Vi holder god afstand, vi spritter af. 
Foruden al dette, så får vi også hu-
møret og grinet fremkaldt i os alle. 
 
Bedste sommerhilsener fra motions- 
holdet. 
 
 
Kontaktperson er Ida Ryhl, ved til-
melding, send venligst en SMS, se 
side 30. 
 
                                Foto: E. Hjort. 
 

Sommer Motion i det fri 
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Kom og vær med! Vi cykler i den skønne natur omkring Frederikssund 
hver onsdag kl. 10.  
I ydersæsonen kører vi ca. 25 km. pr. gang og i højsæsonen op til 40 km.  
 
Vi har madpakke med og  
holder en spisepause. 
Vi cykler fra april til  
udgangen af september.  
Vi er dog kommet lidt sent i 
gang i år på grund 
af corona. 
 
 
 
 
 
Tilmelding til sæsonen kan 
ske hos Bodil Egelund, se 
side 29. 
                           
 
                        Foto: E. Hjort 

 Cykelholdet 
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Samtale engelsk - Gruppe 3  

Hvis du har et godt grundlæggende engelsk niveau og ønsker at forbedre din udtale 
og dit ordforråd, så er dette gruppen for dig. Vi læser bøger og artikler og har en 
afslappet diskussion om forskellige emner. Vi starter igen fra den 15. september til 
den 8. december. Vi mødes hver anden lige uge. Pris: 60 kr. pr. år.  
Vi mødes på Kulturhuset Elværket. 
Se Ældre Sagens kontaktside for oplysninger om dette hold. 
Kontaktperson og underviser: 
Charles Markwick. 
OBS Holdet er overtegnet, og foreløbig lukket for tilmelding.  

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  
humoristiske. 
Gruppe 4 starter igen den 22. september 2020. Vi mødes regelmæssigt en gang 
hver anden ulige uge til 15. december 2020.  
Vi mødes på Kulturhuset Elværket. 
Vi starter igen i 2021 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  

Bevæg dig glad 1 og 2 

Begge hold planlægger at begynde den 4. september 2020. 
 
Bevæg Dig Glad 1: kl. 10.30 - kl. 12.00 
Bevæg Dig Glad 2: kl. 09.30 - kl. 10.30 
 
Allerede tilmeldte deltagere skal ikke tilmelde sig igen på hjemmesiden, da I er 
tilmeldt (og har betalt) til den 31. december 2020. 
 
Begge hold er overtegnede og kan derfor ikke modtage nye deltagere, vi beklager. 
Det er dog muligt at skrive sig på en venteliste på hjemmesiden. 
 
Den 11. september må vi desværre aflyse, da kommunen skal bruge hele hallen. 
Vi holder os hele tiden opdateret omkring corona-situationen. 
 
Vi glæder os til at se alle igen. 
 
        Bevæg Dig Glad 1                                      Bevæg Dig Glad 2 
Lene Wenzel (lewegodt@hotmail.com)        Irmelin Funch Jensen irmelinfunch@gmail.com) 
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Aktiviteterne foregår i Frederikssund Motionscenter, Frederiksværksvej 20, 3600 
Frederikssund hver onsdag og torsdag fra januar til april måned og igen fra septem-
ber 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 2. september 2020 og torsdag den 3. 
september 2020 og slutter onsdag den 16. december og torsdag den 17. december. 
I uge 42 holder vi fri. 
 
Først Spinner vi i ½ time, derefter 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 og evt. problemer.  
 
Torsdagsholdet er p.t. fuldtegnet, men der er stadig  
enkelte pladser på onsdagsholdet. Du vil have mulighed 
for at skrive dig på venteliste på torsdagsholdet. 
 
 
Kontaktperson: Steen Rummenhoff 
 
Tilmelding og betaling, se side 29.  

Styrketræning 1 og 2, efterår 2020 

Spinning og vægtløftning 

Styrketræningen foregår hver tirsdag – fra januar til april og igen fra september til 
december i Frederikssund Motionscenter, Frederiksværksvej 20, 3600 Frederiks-
sund.   
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 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, og evt. problemer med dårligt knæ m.v.  
  
Hold 1: starter tirsdag den 8. september og slutter den 15. december 2020. De hol-
der fri i uge 42   
Holdet er p.t. fuldtegnet og alle nuværende deltagere vil modtage en mail i begyndel-
se af august med et link til Ældre Sagens hjemmeside for tilmelding og betaling.  
 
Hold 2: starter ligeledes den 15. september og slutter 
den 8. dec. 2020.  
Nuværende deltagere kan tilmelde sig og betale på 
Ældre Sagens hjemmeside.  
Der er enkelte ledige pladser på dette hold, hvis du 
ny og er interesseret i at melde dig på holdet, kontakt 
venligst Robert Wickens.  
Prisen for begge hold er 630,00 kr. for 13 gange.   
  
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 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 sommer-
ferien. 
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.  

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.) 
 
Med forbehold for ændringer i corona-restriktionerne  
starter vi mandag den 7. september.  
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 corona-restriktioner.  
Deltagelse er gratis. 
Kontaktperson: Birgit Reimer, se side 29 og 30. 
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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 

HVIS / NÅR DU SKAL HJEMSENDES FRA HOSPITALET: 

At være indlagt på hospitalet, og efterfølgende blive udskrevet til hjemmet, kan 
være en kompleks og forvirrende situation. Derfor har vi følgende gode råd: 
 

* Tag IKKE hjem uden at der er nogen til at hjælpe dig derhjemme. 
*   Tag IKKE hjem før diverse hjælpemidler er i dit hjem. 
*   Bed hospitalet kontakte hjemmeplejen i din kommune vedr. evt.  
   hjemmehjælp, hjælpemidler, medicinering m.m.. 
*   Tal med hospitalet om evt. genoptræning. 
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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 3. november fra 
kl. 9.00 til kl. 11.30. 
 
Tilmelding se ovenfor.  
 
Pris 100 kr. 

I efteråret 2020 afholder vi 
nedenstående kurser på Elværket, Ved 
Kirken 6, 3600 Frederikssund. Der er to 
nye kurser om hh. NemID og 
Streamingtjenester, mens kurset om 
Fotobog ikke gennemføres i efteråret, 
men kommer tilbage foråret 2021. 
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 på Elværket 
hver mandag kl. 12.00 - kl. 14.30, eller i 

Frivillighuset, Lundevej 7, Frederikssund 
den første mandag i måneden, undtagen 
i juli.  
På Frivillighuset 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 på  
e-mail: frsund.itkurser@gmail.com 

IT-kurserne efterår 2020 

Android tablet 

iPad grundlæggende 

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 7. september 
fra kl. 9.00 til kl. 11.30. 
Tilmelding se ovenfor. Pris: 75 kr. 
  

mailto:frsund.itkurser@gmail.com
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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 
af 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 29. september 
fra kl. 12.00 til kl. 14.30. 
 
Tilmelding se side 20.  
Pris:125 kr. 

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 28. september 
fra kl. 9.00 til kl. 11.30. 
 
Tilmelding se side 20.  
 
Pris: 100 kr. 

Grundlæggende funktioner i Windows 10 

iPad udvidet 

Vi tilbyder et kursus over 4 gange á 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 filerne, bliver de interesse-
orienterede kurser både sjovere at 
deltage på og mere udbytterige.  

Første gang tirsdag den 29. september 
fra kl. 9.00 til kl. 11.30. 
Tilmelding se side 20.  
Pris: 100 kr. 
 

Organiser billeder og dokumenter 

Lav din egen fotobog 

Vi tilbyder en workshop over 4 gange 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. 

Kurset afholdes ikke i efteråret 2020, 
men kommer igen foråret 2021. 
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Vi tilbyder et kursus over 12 gange à 2½ 
time med en pause i uge 42. 
Du vil lære at søge/læse i kirkebøger og 
folketællinger 1787-1930. Du vil lære om 
frase-søgning, søge kirkesogn ud fra 
stednavn, søge kirkesogn ud fra 
gadenavne. Vi søger/læser i 
lysningsprotokoller for vielser, 
begravelsesprotokoller, dødsattester, 
politiets mandtal og registerblade i 
København. Vi laver direkte link fra 
kirkebog til slægtsprogram, udarbejder 
arbejdsskema til forskningen, lærer at 
lave opslag i Facebook grupper om 
slægtsforskning, søge billeder på 
lokalhistoriske arkiver, går tur i gaderne 
med Google street view, bladrer 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 7. september 
fra kl. 15.00 til kl. 17.30. 
Tilmelding se side 20.  
Pris: 300 kr. 
 
 
 
 

Slægtsforskning for begyndere 

Hvordan lærer jeg min computer bedre at kende? 

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 familie-
medlemmer 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 1. september fra 
kl. 15.00 til kl. 17.30. 
Tilmelding se side 20. Pris: 300 kr. 

Slægtsforskning for øvede 

Vi tilbyder et kursus på 4 dage à 2 1/2 
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 1. september 
fra kl. 9.00 til kl. 
11.30. 
Tilmelding se side 
20.  
Pris: 100 kr. 
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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 over 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 tirsdag den 1. september fra 
kl. 12.00 til kl. 14.30. 
Tilmelding se side 20. Pris: 100 kr. 

IT-sikkerhed - Hvordan sikrer jeg min computer?   

NemID m.m. 

Vi tilbyder et kursus over 3 dage á 2½ 
time. Der er nu mulighed for at lære at 
bruge NemID og øve sig på Demosider, 
hvor du ikke skal bruge dine egne data. 
Ved at bruge NemID har du mulighed for 
direkte kontakt med offentlige og private 
hjemmesider. Du er fri for at bruge tid 
på at ringe til en sagsbehandler, og 
vente på at telefonen bliver besvaret. Du 
kan nu ordne dine egne ting 
derhjemmefra, når det passer dig. 
På kurset lærer du at betjene dig på 

hjemmesider som f.eks. borger.dk, hvor 
du kan hente information, og se dine 
egne data. 
Vi lærer også brugen af e-Boks, netbank 
og sundhed.dk. Det foregår på 
demosider, hvor du øver dig, uden at 
være nervøs for at lave fejl. 
 
Første gang tirsdag den 3. november fra 
kl. 12.00 til kl. 14.30. 
Tilmelding se side 20. Pris 75 kr. 

Streamingtjenester – Se hvad du vil, når du vil 

Vi tilbyder et kursus over 3 dage a 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. Det også anvises 
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 9. november 
fra kl. 9.00 til kl. 11.30. 
Tilmelding se side 20.  
Pris 75 kr. 
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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, juli og august. 
 
Problemer og forespørgsler kan herefter fortsat rettes til kursusmailen:  
frsund.itkurser@gmail.com Hvis det ikke kan klares pr. telefon, kan der evt. arran-
geres hjemmebesøg, hvis det kan foregå udendørs med passende afstand osv.  
 
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.). 
Det er vigtigt, at du medbringer  
alle bruger-id, kodeord og pinkoder m.v. 

IT-Caféen 

Jette - vores web-master - ønsker at gå på pension. Derfor søger vi en, der vil 
hjælpe os med at vedligeholde afdelingens hjemmeside. 
Vores hjemmeside indeholder oplysninger fra bestyrelsen og de aktivitetsan-
svarlige og har information om alle vores aktiviteter. Og de skal jo være up-to-
date. 
Du skal:  

 have forståelse for it, men der er udmærkede kurser og manualer.  

 Have lyst til at opsøge de informationer, der skal stå på hjemmesiden. 
Det er i virkeligheden en meget opsøgende aktivitet.  

 Have lyst til at samarbejde med bestyrelsen og de aktivitetsansvarlige. 

Vi håber at høre fra dig snarest og vi vil naturligvis tilbyde de nødvendige kurser 
og hjælp. 
Du bedes henvende dig til:  
Bente Christensen på mail dragen@newmail.dk eller på telefon 2325 5231. 

mailto:frsund.itkurser@gmail.com
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En lystvandring i Storm P.s fodspor  
Onsdag den 12. august 2020  kl. 10.20 

For at undgå at vi skal klumpe os sammen i de offentlige transportmidler mødes vi  
kl. 10.20 ud for Betty Nansen teatret, Frederiksberg alle 57, Frederiksberg. 
 
Storm P. boede og arbejdede i mange år på Frederiksberg.  
Dagligt gik han tur i "Sokkelund Herred". Vi følger i hans fodspor og hører  
undervejs en række eksempler på hans godt timede indfald og muntre  
replikker. Også hans finurlige samspil med undergartner Andersen, Ebbe Rode,  
barber Sørensen og boghandler Lind bringes i spil. 
Vandringen slutter ved Storm P. Museet på  
Frederiksberg Runddel. 
 
Rundturen tager ca. 2 timer. 
Turleder:  
Jens Christensen. 
 
Pris: 80,- kr. eksklusiv transport. 

Troels Kløvedal 
Tirsdag den 15. september 2020 kl. 10.50 

Af hensyn til, at vi ikke skal klumpe sammen i de offentlige transportmidler, mødes 
vi kl. 10.50 ved indgangen til M/S Museet for Søfart i Helsingør. 
 
Oplev Troels Kløvedals eventyrlige sejlerliv og møde med verdens kulturer i udstil-
lingen “Frihedens Værksted”. Udstillingen er på M/S Museet for Søfart i Helsingør. 
Rundvisningen i udstillingen “Frihedens Værksted” sætter fokus på livet og rejserne 
med Nordkaperen – tæt på og i pagt med naturen. I udstillingen kan man bl.a.  
opleve klip fra rejserne med Nordkaperen og ikke 
mindst en lang række af Troels Kløvedals private 
ejendele. 
Udstillingen er lavet i et samarbejde mellem Troels 
Kløvedal, og Naturhistorisk Museum i Aarhus. 
 
Turleder: Jens Christensen 
Pris: 165 kr. eksklusiv transport 
                            
                           Foto: Iwan Baan fra MFI hjemmeside 

 
 

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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Da rundvisningen kl. 10.50 er overtegnet, har vi arrangeret en ekstra rundvisning 
samme dag kl. 11.20. Vi mødes til begge rundvisninger uden for Frihedsmuseet, 
Esplanaden 13, København. 
 
Vi skal opleve det nyopførte Frihedsmuseum, der åbnede i maj 2020 efter branden 
i april 2013. 
På Frihedsmuseet kan man, bogstaveligt talt, gå under jorden i besættelsestidens 
Danmark og komme helt tæt på modstandskampen under 2. verdenskrig. 
Man kan følge med i modstandsfolkenes farefulde og usikre liv. Dykke ned i sabo-
tageaktioner, fremstille illegale blade, knække koder og aflytte telefonsamtaler.  
Lige siden befrielsen har modstandskam-
pen fyldt i danskernes bevidsthed, og 
den er stadig til debat den dag i dag: 
Hvem var tidens helte og hvem var  
skurke?  
Og var virkeligheden under besættelsen 
nu også så sort/hvid, som den tids  
fotografier? 
Rundturen tager ca. 1 time. 
Turleder: Jens Christensen. 
Pris: 150 kr. eksklusiv transport. 

EKSTRAOMVISNING på Frihedsmuseet  
Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 11.20 

Rundvisning i Roskilde Domkirke og Domkirkemuseet  
Tirsdag den 3. november 2020 kl. 10.20 

Vi mødes kl. 10.20 ved indgangen Sdr. Våbenhus, Roskilde Domkirke. 

Vi skal opleve hele Danmarks historie, 800 års arkitektur og 40 kongegrave - i et 
samlet monument!  
Lad guiden åbne op for Domkirkens skatte og opdag, hvorfor den er verdensarv, 
samtidigt med at vi får en hyggelig oplevelse. 
Uanset hvad, får vi en fælles og lærerig oplevelse med en omvisning i Danmarks 
vigtigste kirkebygning. Guiden tager os med på en guidet tur i kongegravene og 
igennem arkitekturens og kirkens historie, hvor vi hører gode historier om uret med 
Skt. Georg og dragen, om helhesten og om Kongesøjlen med Peter den Stores  
højde på.  
Vi får et overblik over de mange danske  
konger og dronninger, især Margrete den 1. 
og Christian den 4., og vi kommer på en 
tidsrejse gennem 800 års arkitekturudvik-
ling, som har sat Domkirken på UNESCO's 
liste.  
Hør om det gyldne alter og bliv klogere på  
kirkens liv før og efter reformationen, og slut 
af med at nyde det imponerende kirkerum. 
Rundturen tager ca. 1 time. 
Turleder: Jens Christensen. 
Pris: 90 kr. eksklusiv transport.    
    
                          Foto: Bente Christensen 
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Vi mødes kl. 10.20 ved Metro Service på adressen Metrovej 3, Kbh. S.  
 
Vi skal på rundvisning i Metroselskabets kontrolrum, hvorfra alle metrotogene bliver 
overvåget og styret. 
Vi vil også blive vist rundt på Metroselskabets 
værksted, hvor alt vedligeholdelse af metrotogene 
foregår. 
Rundturen tager ca. 1 time. 
 
Turleder: Jens Christensen. 
Pris: 25 kr. eksklusiv transport. 
 
 
                           Foto: Venligst udlånt af Metro 

Rundvisning i Metroselskabets kontrolcenter på Amager  
Onsdag den 9. december 2020 kl. 10.20 
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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. 

Verdensstjernen André Rieu indtager Royal Arena 
Fredag den 30. oktober 2020 kl. 16.00 på Roskilde Station ved sygehuset 

Nyd en aften du sent vil glemme - en unik koncert med André Rieu, Johann Strauss 
Orchestra, kor og solister.  
André Rieu indtager igen Royal Arena i København, og vil med sin verdensberømte 
Stradivarius violin skabe en farverig koncert fuld af overraskelser. 
 
Inden koncerten nyder vi en dejlig 3 retters middag i restaurant Storm på Crowne 
Plaza, som ligger blot 150 meter fra Royal Arena. 
 
Hjemkomst ca. kl. 23.20. 
 
Pris: 1395 kr. + 40 kr. pr. bestilling. 
 
 
BEMÆRK: Hurtig tilmelding da koncerten er meget eftertragtet.                                   
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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. 
 

 Frivillighuset, Lundevej 7, 3600 Frederikssund, den første mandag i måneden 
(undtagen juli) fra kl. 11.00 til kl. 12.00. 

 Hvis du vil købe billetter til ture, kan du endvidere sende en mail til:  
aes-frs-ture@outlook.com, eller kontakte os på turtelefonen: 2148 9884. 
        

                                                          -o0o- 
       
 
Hvis du vil tilmelde dig til 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 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 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 Irmelin Funch Jensen  5121 3154  

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  

Besøgsvenner til demensramte  Kirsten Holst 4036 5966  
Den hjælpende hånd Jørgen Munch-Nielsen 2267 9845 

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 

Frivillighuset Alice Larsen 2513 5094 

Herreværelset Vagn Rasmussen 2339 3088 

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 

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 Robert Wickens 2424 9468 

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 

irmelinfunch@gmail.com  

vhaseb@hotmail.com 

mannerup3@gmail.com 

sofiegelund8@gmail.com  

aagebrems@yahoo.dk 

kontakt@benedictehelvad.dk 

mkholst@mail.dk  
jtmnielsen@gmail.com 

stella@stells.dk 

liselottedillon@gmail.com 

cbmarkwick@hotmail.com 

cbmarkwick@hotmail.com 

alice.larsen@icloud.com  

vagnprasmussen@gmail.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 

Send venligst en SMS 

rummenhoff@mail.dk  

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

wickens@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, 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 samt Herreværelset.   
tlf.: 4736 1280 / 2339 3088, 
mail:  vagnprasmussen@gmail.com  

Alice Larsen, suppleant,   
Anvar for:  Underholdningstilbud/Frivillighuset 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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