
 Lokalafdeling Helsingør                           Nummer 1 • 2020

Januar • Februar • Marts
Ældre Sagen Helsingør har

10.500 medlemmer og flere end 170 frivillige

Ældre Sagens kontor, Lundegade 15 C, har åbent HVER tirsdag kl. 10.00 - 12.00
Telefon 5211 1074 (kun tirsdage kl. 10.00 - 12.00)

MobilePay og Dankort modtages
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Besøgsven og besøgsvært
Det er med besøgsven og besøgs
vært som med så meget andet, den 
ene findes ikke uden den anden.
Vi vil gerne have flere frivillige 
besøgsvenner og derfor også  
flere henvendelser fra kommende 
besøgs værter. Det skal ikke være 
nogen hemmelighed, at der er langt 
flest kvinder blandt besøgsvennerne, 
men det skal jo ikke nødvendigvis 
blive ved med at være sådan. Mænd 
er derfor også meget velkomne.

Der er så mange muligheder for at 
bringe liv og glæde ind i den dag
lige trummerum, og det gælder  
både for en selv og andre.

Besøgsven og besøgsvært aftaler 
selv hvornår, hvor ofte og hvor 
længe, besøgene skal vare. 

Det er så nemt: Ring eller mail 
til Else Bergman, tlf. 3178 0018, 
mail: bergman.else@gmail.com 
 så går resten af sig selv. PRØV det!

Bisidder
Mangler du en ledsager til et møde 
med pensionskontor, læge eller  
andre? Har du brug for at have en 
uvildig person ved din side, når du 
har besøg af visitator? 

Ældre Sagen har bisiddere, der 
gerne deltager sammen med dig.

En bisidder er ikke professionel 
inden for noget område, men en 
medlytter, der hjælper med at hol
de styr på de svar, du får.

Alle bisiddere har gennemgået et 
kursus og har underskrevet en  
erklæring om tavshedspligt.

Tryghedsopkald
En aftale med en tryghedsop
kalder giver dig ro i sindet. Du 
bliver ringet op hver morgen                                                                                                  
mellem kl. 8.30 og 9 af en frivillig, 
der ønsker dig ”godmorgen”. Hvis 
du ikke tager telefonen, kontakter 
den frivillige dine pårørende, som 
så må finde ud af årsagen. 

Hvis du ønsker tryghedsopkald, 
kan du ringe til: Per Knudsen
(hold 1+2), tlf. 2835 7071, 
mail: knudsenper51@gmail.com 
eller til Britta Tesch (hold 3), 
tlf. 3178 0015, mail: britta@tesch.dk

Få nyt om arrangementer m.m.
Tilmeld dig nyhedsbrevet på
aeldresagen.dk/helsingoer

Har du brug for hjælp?

Forsidefoto: Lillesøvejen i forårsdragt. (Erik H. Pedersen).
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Aktivering af beboerne på plejehjemmene
Ældre Sagen i Helsingør overtager nu projekt ”Aktivering af bebo
erne på plejehjemmene”. Vi har i samarbejde med kommunen op
bygget et netværk af frivillige på kommunens syv plejehjem. Projek
tet blev økonomisk støttet af Sundheds og Ældreministeriet, og det 
var på forhånd aftalt, at projektet skulle løbe igennem 2019 og der
efter overtages af Ældre Sagen.

Det er med stolthed, at vi kan konstatere, at vi ikke bare kom godt 
fra start, men at vi også har kunnet gøre en indsats, som beboerne på 
plejehjemmene, personalet, de pårørende og plejehjemmenes venne
foreninger har lært at sætte pris på.

Fra januar 2020 har Ældre Sagen overtaget hele projektet og fort
sætter aktiviteterne på de syv plejehjem. Helsingør Kommunes Cen
ter for Sundhed og Omsorg er glade for vores arbejde og støtter det 
som en engageret samarbejdspartner. Vore frivillige på plejehjemme
ne gør en medmenneskelig indsats for at aktivere beboerne og øger 
deres livskvalitet, og det høster de stor ros og anerkendelse for.

Skulle du have lyst til at gøre en indsats som frivillig på et af 
kommunens plejehjem, er du velkommen til at kontakte  
Manfred Dietrich på tlf. 2630 1070 eller pr. mail: 
md.manfred05@gmail.com
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Vejledning
Alle tilbydes vejledning i bl.a. so
ciale og økonomiske forhold. 
Ældre Sagens lokale vejledere er klar 
til at yde hjælp til dig, der har brug 
for medmenneskelig støtte og bi
stand. Vejlederne har tavshedspligt.

Sociale forhold:
Ulla Dalsgaard, tlf. 4040 7592, 
mail: u.dalsgaard@gmail.com
Bjørn Sørensen, tlf. 2015 5995, 
mail: bjorn3339@gmail.com

Privatøkonomi og forsikring:
Ulrik Fønss, tlf. 2031 9179, mail: 
ufonss@yahoo.com

Vågetjenesten i Helsingør           
Gruppen består af frivillige, ofte 
med en faglig viden. Vi tilbyder  
vores hjælp til døende og pårøren
de, og vi kommer både på plejecen
tre og i private hjem. Vi er der for at 
holde i hånd, ryste pude eller give 
en tår vand. Vi udfører ikke pleje
arbejde. Vågetjenesten er gratis.

	

Se vores folder hos læger og præ
ster, på apoteker og på  
www.vaagetjenestenhelsingor.dk 
Vagttelefon: 2796 4727.

Vågetjenesten i Helsingør 
søger flere vågere m/k. Har 
du lyst til at være med i grup
pen, kan du kontakte Alice 
Graver på tlf. 4215 9131 
eller Lis Bende Hansen på 
tlf. 4013 2351. Vagttelefonen 
2796 4727 kan også benyttes.

Retshjælp hos WTC advokaterne i 
Helsingør er et tilbud til alle Ældre 
Sagens medlemmer, hvor advokat 
Ditte Kjeldgaard og advokat Ken 
Christoffersen gratis giver en form 
for førstehjælpsrådgivning om de 
fleste retsområder, herunder bo
lig, arveforhold og gældsforhold på 
et kort møde med dig. Retshjælpen 
finder sted på advokatkontoret 1. 
tirsdag hver måned fra kl. 1617.
Derefter vil du få en juridisk vur
dering af din situation. Advokaten 
vil vurdere, om du har en ”sag”, og 
om du skal have advokathjælp til at 
komme videre med at løse dit pro
blem. I den forbindelse vil advoka
ten også rådgive om fri proces og 
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retshjælpsforsikring. Det står dig 
frit for, om du vil bruge advokaten 
til sagen eller selv finde en anden fx 
Ældre Sagens advokathjælp.

Advokatkontorets adresse er:
Stengade 37, 1, Helsingør
(indgang fra Søstræde).
Ingen tilmelding.
Mød op med dine problemer. 
Ventetid kan forekomme. 

HUSK: 
Kontoret har åbent 
ALLE tirsdage kl. 10-12
Vores kontor i Lundegade 15 C er 
nu åbent én gang om ugen. Flere 
bestyrelsesmedlemmer sørger for, 
at det er muligt for medlemmer
ne at møde personligt op og dels få 
ordnet praktiske ting, dels få svar 
på eventuelle spørgsmål hver tirs
dag kl. 1012.

Kontoret er dog lukket i ferie
måneder, på helligdage samt mellem 
jul og nytår.

Du kan naturligvis også ringe på 
tlf. 5211 1074, men kun i åbnings
tiden.

Hjælp til indkøb
Ældre Sagen i Helsingør har en indkøbsordning, hvor selvhjulpne 
ældre, svagtseende, dårligt gående og handicappede borgere kan få 
hjælp til at klare deres indkøb. Det forgår hver anden uge om tirs
dagen.

Brugerne bliver afhentet på deres adresse og kørt til indkøbscen
teret, hvor frivillige står klar til at hjælpe med indkøbene. Til slut 
mødes alle i Kvicklys Café til hyggeligt samvær, kaffe og kage.  
Herefter kører busser brugerne hjem igen.

Indkøbsordningen er blevet populær og giver en kærkommen af
veksling i hverdagen, med mulighed for at komme ud og møde an
dre mennesker. Det er et lyspunkt for mange af vore ældre brugere. 

Ordningen bliver økonomisk støttet af kommunen, og der er en 
brugerbetaling på kr. 50, pr. gang.

Skulle du være interesseret enten som bruger eller frivillig, 
er du velkommen til at kontakte indkøbsordningens 
koordinator Manfred Dietrich på tlf. 2630 1070 eller på 
mail: md.manfred05@gmail.com

Læs mere om hjælp, 
støtte og vejledning i 
hverdagen på:
aeldresagen.dk/helsingoer
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Handymand 
Vi er så heldige, at vi kan tilbyde 
en handyman. En gratis, praktisk 
hjælp til ældre mennesker til min
dre opgaver. Handymanden vil, i 
det omfang han magter det, for
søge at løse alle mindre opgaver.

Du kan ”bestille” en handyman 
ved kontakt til:  
Erik Bruun, tlf. 9393 9994,  
mail: kegle2016@gmail.com 

Ved bestilling bedes medlems
nummer oplyst.

IT-café/IT-hjælp
Du kan få hjælp til ITproblemer 
og betjening af din PC, tablet/iPad 
og smartphone/iPhone hver tirsdag 
kl. 1013 i Oasen, Fredensvej 5 A i 
Espergærde. 

Ældre Sagens frivillige yder gratis 
ITvejledning under rolige forhold. 
De har en bred viden samt tid og 
tålmodighed. Du behøver ikke at  
være medlem af Ældre Sagen for at 
få hjælp. Mød derfor trygt op med 
de enheder, som du gerne vil have 
hjælp til. Tilmelding er ikke nød
vendig.

Kontaktperson: Lillan Bech, 
tlf. 3029 6824.

IT-café i Lundegade
Vi har planer om at starte en IT 
café op i Helsingør og søger derfor 
frivillige ”eksperter” til at give IT
hjælp på vores adresse i Lundegade. 

Er du interesseret, kan du kon
takte frivilligkoordinator Manfred 
Dietrich på tlf. 2630 1070,  
mail: md.manfred05@gmail.com

IT-hjælp i hjemmet
Gode råd er gratis. IThjælp i eget 
hjem er et tilbud til ældre, der har 
svært ved det digitale, og som ikke 
har mulighed for at møde op til vo
re kurser eller deltage i ITcaféen. 
Kontakt formanden, Erik Bruun, 
på tlf. 9393 9994 og få en aftale i 
hjemmet.

Læs mere om  
arrangementer og kurser på
aeldresagen.dk/helsingoer
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FREMTIDSFULDMAGTER 
– DERFOR BØR DU OPRETTE EN
Når du laver en fremtidsfuldmagt, udpeger du en person til at varetage dine interesser, hvis du 
på et tidspunkt ikke selv er i stand til at handle fornuftigt. Det kan være fordi du får demens, får 
en hjerneblødning eller andet, som gør dig ude af stand til at træffe dine egne beslutninger.
Hvorfor bør du oprette en fremtidsfuldmagt?
·  du kan sikre, at din ægtefælle/samlever kan sælge jeres bolig, hvis du bliver ude af stand til 

at handle fornuftigt
·  du kan bestemme, hvem af dine nærmeste, som skal kunne varetage dine interesser, hvis det 

bliver nødvendigt
· du kan angive præcist, hvilke beslutninger, som fuldmægtigen kan træffe på dine vegne

WTC advokaterne anbefaler, at du kontakter en advokat, der kan rådgive om, hvordan fuld-
magten bør udformes, og hvilken slags 
fremtidsfuldmagt du bør oprette.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte: 
Advokat Ditte Kjeldgaard
M dk@wtc.dk
T +45 48 22 00 40

Stengade 37
DK-3000 Helsingør

wtc@wtc.dk
T +45 48 22 00 40

rødekors.dk

SORG. HAR DU MISTET ÉN,
DER STÅR DIG NÆR?

Sorggruppe tilbydes. Sorg opleves forskelligt fra person 
til person. De fleste oplever, at sorg er lettere at bære i 
fællesskab. I en sorggruppe kan deltagerne få et frirum til 
at dele sorg og tanker med andre, der også har mistet. 

Kontakt gerne aktivitetsleder i Røde Kors Helsingør 
Ettie Dam på mobil 25 88 43 66 og hør nærmere
(bedst kl. 11-14)/ettie.dam@gmail.com 

rødekors.dk

SORG. HAR DU MISTET ÉN,
DER STÅR DIG NÆR?

Sorggruppe tilbydes. Sorg opleves forskelligt fra person 
til person. De fleste oplever, at sorg er lettere at bære i 
fællesskab. I en sorggruppe kan deltagerne få et frirum til 
at dele sorg og tanker med andre, der også har mistet. 

Kontakt gerne aktivitetsleder i Røde Kors Helsingør 
Ettie Dam på mobil 25 88 43 66 og hør nærmere
(bedst kl. 11-14)/ettie.dam@gmail.com 

rødekors.dk

SORG. HAR DU MISTET ÉN,
DER STÅR DIG NÆR?

Sorggruppe tilbydes. Sorg opleves forskelligt fra person 
til person. De fleste oplever, at sorg er lettere at bære i 
fællesskab. I en sorggruppe kan deltagerne få et frirum til 
at dele sorg og tanker med andre, der også har mistet. 

Kontakt gerne aktivitetsleder i Røde Kors Helsingør 
Ettie Dam på mobil 25 88 43 66 og hør nærmere
(bedst kl. 11-14)/ettie.dam@gmail.com 
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Birkedalsvej 5
3000 Helsingør

Tlf. 49 25 66 00
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Aktiviteter 

Cafémøde mandag 27. januar 
2020 kl. 14.00
En politimand fortæller. 
Pensioneret politimand Ronald  
Pedersen fortæller om sit liv i po
litiets tjeneste igennem 36 år. Fra 
gadebetjent i bl.a. Helsingør over 
kriminalpolitiet til ITefterforsk
ning og rejseholdet. Kom og hør 
om en spændende karriere. 

Tilmelding NØDVENDIG  
senest den 24. januar via hjemmesi
den aeldresagen.dk/helsingoer,  
alternativt på kontoret Lundegade 
15 C på tirsdage kl. 1012,  
tlf. 5211 1074 i kontortiden. Pris 20 
kr. for medlemmer, ikkemedlem

mer 30 kr., som betales direkte på 
mødet. Uden tilmelding ingen  
adgang.

Sted: Espergærde Bibliotek

Cafémøde mandag 24. februar 
2020 kl. 14.00
Fra luftkaptajn til skipper på Slots-
søen. Finn Sylvest Jensen fortæl
ler om en fattig, men god barndom 
i Hillerød og Hørsholm og om 
sin eventyrlige karriere i luften for 
bl.a. Tjæreborg præsten. Han har 
derefter i tyve år sejlet ”Den Lille 
Færge” på Slotssøen i Hillerød.

Tilmelding NØDVENDIG  
senest den 21. februar via hjemme
siden aeldresagen.dk/helsingoer,  
alternativt på kontoret Lundegade 
15 C på tirsdage kl. 1012,  
tlf. 5211 1074 i kontortiden. Pris 20 
kr. for medlemmer, ikkemedlem
mer 30 kr., som betales direkte på 
mødet. Uden tilmelding ingen  
adgang.

Sted: Espergærde Bibliotek

Cafémødet holder flyttedag
Helsingør Kommune skal nu bruge lokalet i Fiolgade 17 A til andet 
formål, så vi må flytte cafémødet  den sidste mandag i måneden  
til Espergærde Bibliotek, Kløvermarken 12. Vi får den store sal stil
let til rådighed, og vi håber, at I alle vil blive glade for at komme til 
Espergærde, hvortil der er gode muligheder for kollektiv transport 
samt gode Pmuligheder. Vær opmærksom på, at mødet i april bliver 
mandag den 20. april.
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Cafémøde mandag 30. marts 
2020 kl. 14.00
Foredrag om Horserødlejren. Torben 
Gulnov fra Horserødlejrens mu
seum kommer og fortæller histo
rien om Horserødlejren, der blev 
bygget i 1917 som husly for sårede 
russiske soldater og officerer. Fra 
1920 blev Horserødlejren hjem for 
udhungrede danske børn fra Flens
borg og siden ferielejr for køben
havnske børn. Under 2. verdens
krig blev danske kommunister 
interneret i Horserødlejren, som i 
dag er statsfængsel.

Tilmelding NØDVENDIG  
senest den 27. marts via hjemme
siden aeldresagen.dk/helsingoer,  
alternativt på kontoret Lundegade 
15 C på tirsdage kl. 1012,  
tlf. 5211 1074 i kontortiden. Pris 20 
kr. for medlemmer, ikkemedlem
mer 30 kr., som betales direkte på 
mødet. Uden tilmelding ingen  
adgang.

Sted: Espergærde Bibliotek

Nytårskur 2020
Nytårskuren 2020 foregår søndag 
den 19. januar 2020 kl. 14.0017.00.
Sted: Skydeselskabets lokaler 
Stengade 46, 1. sal (der er elevator).
Nytårskuren vil foregå som en stå
ende/gående reception. Der vil væ
re mulighed for at gå rundt i huset 
og hilse på nogle af vores frivillige 
hjælpere, der vil fortælle om deres 
arbejde  måske vil du selv få lyst til 
at melde dig som frivillig. Der vil 
være mulighed for lidt bobler, øl, 
vand og lidt til maven.

Prisen for at deltage er kr. 75. 
TILMELDING og BETALING 
allersenest tirsdag den 14. januar 
kl. 12.00 via hjemmesiden:  
aeldresagen.dk/helsingoer. Du kan 
også tilmelde dig på kontoret i 
Lundegade 15 C hver tirsdag kl. 
1012. HUSK Dankort, da vi ikke 
tager imod kontanter.
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Årsmøde 2020
Årsmødet for medlemmer  
afholdes søndag den 8. marts 
2020 kl. 14.00.
Mødet finder sted på 
Comwell Hotel, Nørrevej 80, 
3070 Snekkersten.

Af hensyn til traktementet 
SKAL tilmelding foregå på 
vores hjemmeside: 
aeldresagen.dk/helsingoer
eller på kontoret Lundegade 
15 C, der er åbent tirsdage kl. 
10.0012.00.

Deltagelse er gratis, nyt med
lemskort skal forevises ved ind
gangen.

Dagsorden:
•  Valg af dirigent. Beretning 

om lokalbestyrelsens virk
somhed til godkendelse.

•  Fremlæggelse af bestyrelsens 
regnskab til udtalelse.

•  Orientering om lokalbesty
relsens fremtidige virke.

•  Indkomne forslag skal væ
re lokalbestyrelsens formand 
i hænde senest 14 dage før 
mødet.

•  Valg af lokalbestyrelsesmed
lemmer for to år.

• Valg af suppleanter for et år.
• Eventuelt.

Turist-spansk 
Nu kan du lære at tale spansk til 
rejsebrug hos Celeste Maldonado. 
Med et let kursus i spansk vil du 
være godt forberedt til rejsen, og 
du kan lettere begå dig som turist. 
Det er 10 hyggelige lektioner, hvor 
vi lærer hverdagssætninger på det 
smukke sprog, og grammatik er ik
ke så vigtig. Der serveres kaffe og 
te i pausen. 

Det foregår på kontoret i Lunde
gade 15 C på tirsdage kl. 13.30
15.30, første gang den 4. februar, 
og koster kr. 270/330.

Tilmelding på aeldresagen.dk/
helsingoer eller ring til Lone K. 
Kristiansen på tlf. 3178 0011 på 
hverdage kl. 1012.

English Conversation
Har du lyst til at udvikle dine fær
digheder i engelsk konversation? 
Så er der nu mulighed for 8 rund
bordssamtaler af en varighed på 1,5 
time  hver anden onsdag  første 
gang den 15. januar kl. 14. Maks. 
6 deltagere. Stedet er kontoret i 
Lundegade 15 C, pris kr. 240/300. 

Tilmelding på aeldresagen.dk/
helsingoer eller ved personlig kon
takt på kontoret i Lundegade 15 C 
hver tirsdag kl. 1012. 

HUSK Dankort, da vi ikke tager 
imod kontanter.
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Det Grønlandske Hus
Tirsdag den 18. februar kl. 9.00
14.30 er der mulighed for at møde 
et lille stykke Grønland midt i 
København. Der er afgang med bus 
fra Sundkroen ved Helsingør Stati
on, og prisen er kr. 250/350.

Vi fokuserer bl.a. på det særegne 
ved Grønlands natur og dyreliv 
samt på rigsfællesskabet og forskel
lene mellem landene. Efter en times 
rundvisning skal vi i Restauranten 
og spise et grønlandsk måltid. 

Tilmelding på aeldresagen.dk/
helsingoer eller ved personlig kon
takt på kontoret i Lundegade 15 C 
hver tirsdag kl. 1012. 

HUSK Dankort, da vi ikke tager 
imod kontanter.

Modeopvisning
Ældre Sagen holder modeopvis
ning i Cafe LUDUS i Helsingør 
Hallen mandag den 23. marts fra 
kl. 12.30. Vi begynder med en lil
le frokost, før modellerne viser for
årets og sommerens mode fra Dan
marks Senior Shop. Prisen er 100 
kr. pr. person.

Tilmelding på aeldresagen.dk/
helsingoer eller ved personlig kon
takt på kontoret i Lundegade 15 C 
hver tirsdag kl. 1012. 

HUSK Dankort, da vi ikke tager 
imod kontanter.

Kofoeds Skole
Onsdag den 25. marts tager vi med 
bus fra Sundkroen til Kofoeds Sko
le på Amager, hvor vi får en rund
visning i værestedet og butikker
ne. Herefter spiser vi dagens ret på 
skolen. Der er afgang kl. 8.45 og 
forventet hjemkomst kl. 14.45. Pris 
for deltagelse er kr. 250/350.

Tilmelding på aeldresagen.dk/
helsingoer eller ved personlig kon
takt på kontoret i Lundegade 15 C 
hver tirsdag kl. 1012. HUSK Dan
kort, da vi ikke tager imod kontanter.

Bag murene på Herluftsholm
Vi tager på en dejlig heldagstur til 
Sydsjælland den 13. maj. Der er af
gang med moderne bus fra Helsin
gør Station kl. 8.00, og vi kører til 
Næstved, sejler til Karrebæksminde 
og spiser en let frokost på Kanal
kroen, og så går turen til den gamle 
kostskole Herluftsholm, hvor vi får 
en rundvisning. Prisen er kr. 765, 
ikkemedlemmer kr. 865.
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Tilmelding på aeldresagen.dk/
helsingoer eller ved personlig kon
takt på kontoret i Lundegade 15 C 
hver tirsdag kl. 1012. 

HUSK Dankort, da vi ikke tager 
imod kontanter.

Demenscafé
Der afholdes Demenscafé i Hel
singør den 10. januar, 14. februar 
og 13. marts kl. 1014 i Rundingen 
på Hamlet, Kronborgvej 1C, 3000 
Helsingør. Her kan demensramte 
familier få gode oplevelser og mu
lighed for at udveksle erfaringer i 
nye, trygge rammer.

Prisen er 20 kr. pr. person, og  
tilmelding og yderligere oplysnin
ger hos formand Erik Bruun på tlf. 
9393 9994 senest onsdagen inden. 

HELSINGØR

aeldresagen.dk/helsingoer
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Enlige spiser sammen
Kom til en hyggelig middag for en
lige kl. 1820. Du får en 2retters 
menu, 1 genstand samt kaffe/te og 
kage. Formålet med arrangementet 
er at få kontakt med enlige senio
rer, der har brug for selskab under 
måltidet. 

Pris pr. aften er 80 kr. for med
lemmer og 100 kr. for ikkemed
lemmer. Ekstra drikkevarer koster 
10 kr. Bindende tilmelding fra gang 
til gang senest tirsdag før hver  
spiseaften via aeldresagen.dk/ 
helsingoer, alternativt på kontoret 
Lundegade 15 C på tirsdage kl. 10
12, tlf. 5211 1074 i kontortiden. 

Sted: Frivilligcenter Hamlet, Kron
borgvej 1 C, 2. sal.

Vi spiser sammen på følgende da
toer: Mandag 13. januar, 10. febru
ar, 16. marts, 20. april og 11. maj.

Læs uden at læse
Biblioteket Kulturværftet tilbød 
guidet fælleslæsning på biblio
teket i efteråret 2019, men det 
kunne desværre ikke oplyses 
ved redaktionens slutning, om 
tilbuddet fortsætter i 2020.
Læs mere på
helsbib.dk/fælleslæsning

Stjernegade 12, 3000 Helsingør
t 4921 4216, stjerneoptik.dk

Susanne, Pia, Mette og Lene glæder sig 
til at tage godt i mod dig i butikken.

Stjerneoptik - en selvstændig butik 
med kædens fordele

Hos Stjerneoptik er vi en del af Optik-
team, der er Danmarks største kæde 
af selvstændige optikere. Vi kan derfor 
sikre konkurrencedygtige priser, et spæn-
dende og unikt udvalg fra alle modehuse, 
og at vi kan tilpasse vores sortiment efter 
hvad vi selv kan lide og står inde for.

Vi er en gammel familieejet butik, der 
blev grundlagt i 1960 og sætter derfor 
en ære i at give dig en tryg og faglig høj 
oplevelse, hvor vi tager os god tid til at 
finde den helt rigtige løsning til dig.
 
Som medlem af Ældre Sagen får du 10 % rabat 
på en komplet brille og en gratis læsebrille (værdi 
op til 1198 kr. inkl. glas) ved køb af komplet 
flerstyrkebrille.
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Vores frivillige høster stor 
ros og påskønnelse
 
”Vi møder altid smil og ros for vores lille bidrag til fællesskabet” 
Hvis du har et par timer til overs om ugen, så har Ældre Sagen i 
Helsingør mange gode tilbud om spændende opgaver. Vi hjælper og 
gør os nyttige mange steder i kommunen  både med små og lidt 
større gøremål. De har alle sammen til formål at hjælpe de af vore 
medborgere, som ikke længere kan klare sig så godt som tidligere. 

Som Ældre Sagens frivillig er du altid særdeles velkommen med 
din tid, dine varme hænder og lidt hjælp i hverdagen, og du vil  
møde stor taknemmelighed for din hjælp! Man kan godt glemme  
sine egne skavanker, når man er ude for at hjælpe andre.

Har du været frivillig i børnenes boldklub, så skulle du prøve at  
være ugens lyspunkt for svagelige på et plejehjem! Kontakt:
• Erik Bruun, tlf. 9393 9994, mail: kegle2016@gmail.com 
• Manfred Dietrich, tlf. 2630 1070, mail: md.manfred05@gmail.com 

Vi søger også teamledere. Er du en god og rummelig leder? Har du 
ledelseserfaring fra erhverv eller andet frivilligt arbejde? Så lad os 
høre fra dig.



16

Selvtræning
Montebello, tlf. 4928 1400.
Hamlet, tlf. 4928 3848.
Bøgehøjgård, tlf. 4928 1533.
Strandhøj, tlf. 4928 1300.
Grønnehaven, tlf. 4928 2353. 
Falkenberg, tlf. 4928 1501.
Tilbud til pensionister. 
Træningen er alle steder på eget 
ansvar. 
Der er mulighed for vejledning.
                
Kegler
Tirsdage: Ikke flere pladser.    
Onsdage: Kl. 1315.                                          
Torsdage: Ulige uger  ikke flere 
pladser.   
Sted: Borupgårdskolen i 
Snekkersten.
Ring og aftal et prøvespil, 
hvis du har lyst. 
Kontakt: Erik Bruun, 
tlf. 9393 9994.
Pris pr. ½ sæson:
Medlemspris: 225 kr.
Ikkemedlem: 350 kr.

Petanque mandage
Hymersvej 19, Helsingør 
kl. 9.5013.00
Vi spiller apriloktober
Kontakt John Hjelm Petersen på 
tlf. 2020 5498 eller
johnhjelmpetersen@gmail.com

Petanque onsdage
Banerne ved Helsingør Hallen 
kl. 9.5013.00
Vi spiller apriloktober
Kontakt Charlotte Bek på 
tlf. 4052 7060 eller Jytte Lund på 
tlf. 2860 5359
Vi ønsker gerne flere spillere, 
kom og deltag.

Stavgang i Espergærde
Vi går en time og når mellem 25 
km, afhængig af evner og ambitio
ner. Hvis vi bliver mange, deler vi 
os i flere hold. 
Medbring stave (lån evt. af bekendte). 
Mødested: Mørdrupvej ved 
Gl. Skovvej.
Vi går hver fredag kl. 9.30.
Ingen tilmelding, mød bare op.
Holdleder: Britta Tesch, 
tlf. 3178 0015.

Sport og motion 
Rabatter på motion. Henvendelse til formanden
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AKUTHJÆLP
Alarm 112
Har du brug for øjeblikkelig 
hjælp ved akut livstruende syg
dom eller skade, så ring 112.

Akuttelefonen 1813
Har du brug for hjælp ved 
skade eller pludselig sygdom, 
så ring 1813. Ring også 1813, 
hvis du er i tvivl om, hvad du 
skal gøre.

Vagtcentralen
Opkald til 112 og 1813 besva
res af regionens vagtcentral, 
der sørger for den rette hjælp. 
Vagtcentralen kan fx sende 
en ambulance, henvise til en 
akutmodtagelse eller sende en 
læge hjem til dig.

Akutmodtagelse
Sundhedshuset Helsingør
tlf. 4829 4060.
Nordsjællands Hospital i 
Hillerød
tlf. 4829 4600.

Politi 114

Flextrafik
Et servicetilbud om transport til Helsingør Kommunes borgere.
Bestil tid til ud- og hjemkørsel på tlf. 7026 2727.

Tast 2 - Bestilling af kørsel: mandagfredag mellem kl. 7 og 18, eller lørdag, søn 
og helligdage mellem kl. 8 og 18.
Tast 3 - Kundeadministrationen. Der er åbent alle hverdage mellem kl. 9 og 12.

Den lille vandreklub
Vi går hver tirsdag 56 km i mode
rat tempo. Vi  mødes ca. kl. 10.00 
ved tog eller bus efter aftale.
Medbringende siddeunderlag (evt. 
en tyk avis) vand og madpakke 
samt godt humør. 
Evt. nærmere info kontakt
Seija Pedersen, tlf. 4159 7175.

Lokalmotion 

Helsingør Tennis Klub
Sted: Ndr. Strandvej 14, Helsingør.
50 kr. i rabat på gebyr for Ældre 
Sagens medlemmer.
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Rabatter
Bauhaus
Spar 6 % på alle varer i Bauhaus. 
Tilbuddet gælder både i deres fysiske 
butikker og i webshoppen.

Café Kaiser  Stengade 35, 
3000 Helsingør
Rabat 25 % på menukortet. 
Gælder fra mandagtorsdag kl. 1021.
Bemærk: Når du bestiller maden skal du 
huske at meddele, at du er medlem af Æl
dre Sagen. Rabatten kan ikke kombine
res med andre tilbud, rabataftaler eller 
særarrangementer. Rabatten gælder ikke 
drikke eller tobaksvarer. Du skal vise et 
gyldigt Ældre Sagenmedlemskort, når 
du bestiller maden.

Tilbuddet gælder for kortholder samt 
op til 3 gæster  ved familiemedlemskab 
op til 6 gæster, men gælder ikke, hvis du 
bestiller til et selskab større end  
dette antal.

Danmarks Tekniske Museum
Fabriksvej 25, 3000 Helsingør.
Rabat 25 % på entrebilletten.
Åbningstider: tirsdagsøndag fra 
kl. 10.0016.00. I skoleferier også åbent 
mandag.

HL Mode  Stjernegade 11
Rabat 10 % på ikke-nedsatte varer.
Bredt udvalg af kendte mærker.
Modetøj og lingeri.

Klinik for fodterapi, v. Lonnie Corell, 
giver 10 % rabat for fodbehandling til 
Ældre Sagens medlemmer. 
Rønnebær Alle 110 H, 1.sal. 
(i lægehotellet), Helsingør.

Kowis Farver & Lakker
Rosenkildevej 4, Helsingør.
15 % rabat på lagervarer til medlem
mer af Ældre Sagen.

Rabat 20 % på entrebilletten på 
Museet for Søfart
Ny Kronborgvej 1, Helsingør.
Normalpris for pensionister (65+): 90 kr. 
Normalpris for voksne: 110 kr. 
Børn under 18 år: gratis adgang.

PAVA
Hos Pava kan du får en grundig og ef
fektiv PAVARustbeskyttelse af under
vogn, hjulkasser, hulrum og døre. Få 15 
% rabat hos udvalgte PAVA Centre.

Stjerneoptik  Stjernegade 12, 
Helsingør.
10 % rabat på briller og en gratis læ
sebrille ved køb af komplet flerstyrke
brille til medlemmer af Ældre Sagen og 
kan ikke kombineres med andre rabat
ter og kan ikke gives med tilbagevirken
de kraft.

Synoptik
Tilbud på briller. Spar 20 % på alle stel 
og glas samt solbriller med styrke.

Thiele  Stengade 51, Helsingør.
Spar mindst 20 % rabat, når du køber 
nye briller hos Thiele, gælder i hele  
landet.

HUSK 
GYLDIGT 
MEDLEMSKORT
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LASER HJÆLPER DIG MED DINE SMERTER

Laserterapi er forstærket lys som trænger  
dybt ind i vævet og giver energi til cellerne. 
Dette accelererer kroppens naturlige  
helingsprocess markant.  
 
Smertefrit, bivirkningsfrit og  
hurtigtvirkende! 

Vi har særdeles gode erfaringer med at  
behandle:

 Gigt i knæ, albuer, skulder, ryg, hænder oa.

 Forstuvninger og overbelastede  
 muskler og led

 Tennisalbuer, muse-og golfarme

 Fibersprængninger

 Hælspore 

 Iscias problemer 

 Diskusprolaps 

 Inflammationer og betændelser

 Hurtigere heling efter operationer  

Kontakt os og få en uforpligtigende  
vurdering af netop dit problem. 
 
Vores samlede kompetencer omfatter: 
Laserbehandlere med 10 års erfarring 
Idrætsskadeterapeut 
Sygeplejerske 
Massør 

LouiseKlinikken 
Søndre Strandvej 10 . 2. sal 
3000 Helsingør

Telefon: 2993 3925 
info@louiseklinikken.dk 
www.louiseklinikken.dk

Laserterapi er e� ektiv 
mod smerter

•  Gigt, såvel slid- 
som leddegigt
•  Overbelastede 

muskler og led
•  Tennisalbuer, golf- 

og musearme
• Fibersprængninger

• Hælsporer
• Isciasproblemer
•  Infl ammationer og 

betændelser
•  Nakke og 

skulderproblemer.

Vi har gennem 11 år hjulpet folk med:

Smerfrit og bivirkningsfrit.

Få en GRATIS undersøgelse af netop dit problem.

LouiseKlinikken
Søndre Strandvej 10 . 2. sal
3000 Helsingør
Telefon: 2993 3925
info@louiseklinikken.dk
www.louiseklinikken.dk



Besøg vores hjemmeside: www.aeldresagen.dk/helsingør

Kontakt
Formand Erik Bruun 9393 9994 kegle2016@gmail.com
Næstformand Manfred Dietrich  2630 1070  md.manfred05@gmail.com
Kasserer Ulrik Fønns  2031 9179  ks.helsingoer@aeldresagen.dk
Bestyrelse Jørgen Mikkelsen 4097 9178 jmikkelsen@stofanet.dk
Bestyrelse Lone K. Kristiansen 3178 0011 lonekkristiansen@yahoo.dk
Bestyrelse Erik H. Pedersen 3132 6519 aldresagen3000@gmail.com
Bestyrelse Britta Tesch 2674 4079 britta@tesch.dk
Bestyrelse Aase Steinbrenner 3178 0018 aase.steinbrenner@webspeed.dk
Bestyrelse  Ole Nøhr  2241 0802  Ole@olenohr.com
Suppleant Jan Hansen 2485 0708 susjan@privat.dk
Suppleant Kirsten Kristensen  2172 3410   gannerup@stofanet.dk

Besøgstjeneste Else Bergman 3178 0018 bergman.else@gmail.com 
Demensaflastning Erik Bruun 9393 9994 kegle2016@gmail.com
Bisidder Ulla Dalsgaard 4040 7592 u.dalsgaard@gmail.com
 Birgitte Haugaard 2221 9025 bhd3060@hotmail.com
Aktiviteter Lone S. Kristiansen 3178 0011 lonekkristiansen@yahoo.dk
Privatøkonomi Ulrik Fønss 2031 9179 ufonss@yahoo.com
Sociale spørgsmål Ulla Dalsgaard 4040 7592 u.dalsgaard@gmail.com
Cafémøder Jørgen Mikkelsen 3178 0010 cafemoede@stofanet.dk
Hjælpende hånd Erik Bruun 9393 9994 kegle2016@gmail.com
It-cafeen Lillan Bech 3029 6824 lilbe99@gmail.com
Redaktør Marianne Tinggaard 30921517 tinggaard.m@gmail.com 
Tryghedsopkald 1+2 Per Knudsen 2835 7071 KnudsenPer51@gmail.com
Tryghedsopkald 3 Britta Tesch 3178 0015 britta@tesch.dk
Vejledningsgruppe Ulla Dalsgaard 4040 7592 u.dalsgaard@gmail.com
 Erik Bruun 9393 9994 kegle2016@gmail.com
Vågetjenesten Lis Bende Hansen 4013 2351 lisbendehansen@hotmail.com
 Alice Graver 4215 9131
Webmaster/Det Sker Erik H. Pedersen 3132 6519 aldresagen3000@gmail.com
Ansvarlig for Britta Tesch 2674 4079 britta@tesch.dk
Aktivitetslederne Kirsten Kristensen 2172 3410   gannerup@stofanet.dk


