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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
Ole Møller

Ole Møller
Formand
Tlf.: 23 30 32 01
aeldresagen@ishoejby.dk

Karin Mortensson
Kasserer
Tlf.: 40 13 58 52
mortensson71@gmail.com

Per Nørskov 
Tlf.: 20 21 59 64
pernoeskov@gmail.com

Inga Juel Johansen
Tlf.: 24 24 31 97 
Ingajuel44@gmail.com

Niels Poulsen
Tlf.: 31 90 93 97
np@nielspo.dk

Torben Eg
Næstformand
Tlf.: 31 39 08 46
emeg@ishoejby.dk

Web - Master
Per Gammelby
Tlf.: 43 54 50 53
per@gammelby.net 

Alfred Fastrup
Tlf.: 43 54 05 30
alfa@ishoejby.dk

Jan Schiøttz
Tlf.: 25 33 88 44
bent@djoser.dk

Mogens Elbek
Tlf.: 21 97 26 95
m.elbek@ishoejby.dk

Hospitals & Spisevenner
Else Marie Eg
Tlf.: 29 91 78 52
emeg@ishoejby.dk

Besøgsvenner
Else Jørgensen
Tlf.: 23 66 56 57
eje@ishoejby.dk

Rejser
Birthe Nielsen
Tlf.: 43 73 50 35 
rejsebirthe@ishoejby.dk
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
Ole Møller
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
Ole Møller
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
Ole Møller
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
Ole Møller
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
Ole Møller
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
Ole Møller
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
Ole Møller
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
Ole Møller

Ole Møller
Formand
Tlf.: 23 30 32 01
aeldresagen@ishoejby.dk

Karin Mortensson
Kasserer
Tlf.: 40 13 58 52
mortensson71@gmail.com

Per Nørskov 
Tlf.: 20 21 59 64
pernoeskov@gmail.com

Inga Juel Johansen
Tlf.: 24 24 31 97 
Ingajuel44@gmail.com

Niels Poulsen
Tlf.: 31 90 93 97
np@nielspo.dk

Torben Eg
Næstformand
Tlf.: 31 39 08 46
emeg@ishoejby.dk

Web - Master
Per Gammelby
Tlf.: 43 54 50 53
per@gammelby.net 

Alfred Fastrup
Tlf.: 43 54 05 30
alfa@ishoejby.dk

Jan Schiøttz
Tlf.: 25 33 88 44
bent@djoser.dk

Mogens Elbek
Tlf.: 21 97 26 95
m.elbek@ishoejby.dk

Hospitals & Spisevenner
Else Marie Eg
Tlf.: 29 91 78 52
emeg@ishoejby.dk

Besøgsvenner
Else Jørgensen
Tlf.: 23 66 56 57
eje@ishoejby.dk

Rejser
Birthe Nielsen
Tlf.: 43 73 50 35 
rejsebirthe@ishoejby.dk

Marie Louise Christiansen
Sekretær
Tlf.: 24 25 05 84
ml@christiansen.mail.dk

Formanden har ordet

Ole Møller - Formand

2 3

Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
Ole Møller
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
Ole Møller
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
Ole Møller
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
Ole Møller
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
Ole Møller
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
Ole Møller
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
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Formanden har ordet...
Corona har desværre været i stand til at stoppe alle vores 
aktiviteter fra midten af marts.  
Tak fordi der har været en forståelse for nødvendigheden 
af at lukke ned for alle vores aktiviteter.
 
Vi aflyste vores årsmøde den 14. marts, alt var klart, der 
var bestilt smørrebrød, der var købt lidt drikkelse, hånd-
sprit, vådservietter m.m. Men som alle ved, blev Årsmødet 
aflyst 
 
Status omkring 15 marts: Ældresagen havde meldt ud at alle aktiviteter skal 
foreløbig være lukket frem til 1. juni.  Vi besluttede, at alle som havde forudbetalt 
for ture skulle have deres penge tilbage snarest. Alle foreningslokaler blev lukket 
og aflåst.
 
Maj måned: Vi startede så småt op med at se på hvordan, og hvornår vi kunne 
have et nyt blad til vores medlemmer. Aktivitetsudvalget skulle se på muligheder 
for medlemsmøder og ture 2 halvår af 2020. Det hele var en udfordring, alt var 
lukket og max forsamling på 10 personer men det lykkedes til sidst. Det var også i 
maj, at Ældresagen blev mere konkret omkring ned lukningen. Udendørs aktivite-
ter kan starte op 1. juni, når man følger myndighedernes anvisninger. Indendørs-
aktiviteter kan først starte op 1. september. 
    
Juni måned: Udendørs aktivisterne starter løbende op i juni, følg med på hjemme-
siden, eller ring til tovholderen for at få en status.  
www.aeldresagen.dk/ishoej  og facebooksiden/ældresagenishøj    
                                        
 Øvrige indendørs aktiviteter kan starte fra første september, som det ser ud lige 
nu, følg med på afdelingens hjemmeside
 
5. sep. afholder vi det udsatte årsmøde, se andetsteds i bladet, uden spisning efter 
anvisning fra Ældresagen
Der kan grundet Corona blive ændringer i efterårets program i bladet, følg med 
på hjemmesiden og facebooksiden ældresagenishøj
 
Vi passer på hinanden i Ældresagen, i øjeblikket hver mest for sig...                                                                        
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
Ole Møller
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
Ole Møller
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
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Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men 
til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. 
Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store  
aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning 
fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der 
skal afholdes flere valg. Det første er næsten 
overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det 
næste er allerede under forberedelse, her er det 
kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg 
har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i 
Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at 
alle overve   jer, hvordan de vil sætte deres 
kryds, samt også at man møder op og afgiver sin 
stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner 
fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.

Ellers skal nævnes den succes, der har været 
med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk 
for begyndere og malerskolen ikke mindst. 
Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved 
instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få 
alle med.

Edb undervisningen har stadig mangel på elever 
- Vi har de gode instruktører, der ser frem til
at undervise, men noget går galt, for eleverne
dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at
ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske
er mere interessant for det enkelte  medlem.

Vore aktiviteter med hensyn til ture og 
medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, 
vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre 
interessante. Vi har lært at selv om et planlagt 
arrangement ikke lyder så spændende ved 
første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får 
en rigtig god oplevelse af og med den person, 
der står oppe foran og fortæller, og sådan vil 
det også være fremover. Vi ser frem til turen til 
Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere” 
,”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende 
Konsul” og meget andet. Der er også de gode 
ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, 

Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange 
andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som 
vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer 
med, det er altid spændende at se, hvad de nu 
har fundet på.

Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore 
trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til 
at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt 
op. Besøgsvennerne har stort brug for flere 
besøgsvenner , det er lige som om, at det er 
gået op for en masse ældre, at det at have en 
besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor 
succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. 
Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget 
projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt 
besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til 
næste år.

Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på 
samme måde som bisiddere, støtte til pårørende 
til demente og skolevenner, og også her kan der 
bruges flere frivillige.

Vore gåture om fredagen  er stadig åbne for alle, 
der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, 
på samme måde som cykelholdet om tirsdagen 
også har ledige pladser til dem, der har lyst til 
at opleve området omkring Køge bugt fra den 
tohjulede. Vores handymand Hans Jørgen er en 
efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der 
har  lyst til at svinge hammer, skruetrækker og 
sav, så kan han sagtens  bruge en hjælper.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god 
sommer og et godt efterår.
Ole Møller

Ole Møller
Formand
Tlf.: 23 30 32 01
aeldresagen@ishoejby.dk

Karin Mortensson
Kasserer
Tlf.: 40 13 58 52
mortensson71@gmail.com

Per Nørskov 
Tlf.: 20 21 59 64
pernoeskov@gmail.com

Inga Juel Johansen
Tlf.: 24 24 31 97 
Ingajuel44@gmail.com

Niels Poulsen
Tlf.: 31 90 93 97
np@nielspo.dk

Torben Eg
Næstformand
Tlf.: 31 39 08 46
emeg@ishoejby.dk
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Per Gammelby
Tlf.: 43 54 50 53
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Alfred Fastrup
Tlf.: 43 54 05 30
alfa@ishoejby.dk

Jan Schiøttz
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Mogens Elbek
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Vigtig læsning
Mere information til vores medlemmer 

Du sidder lige nu og læser efterårsprogrammet fra Ældresagen Ishøj.
Vi er forsat i en Corona tid, hvor myndigheder og Ældresagen i Snor-
resgade kommer med anbefalinger, som vi til en hver tid vil følge, til 
punkt og prikke. 
Dette kan betyde at der kan ske ændringer i programmet. 
Eventuelle ændringer vil blive offentligt gjort på hjemmesiden 
www.aeldresagen.dk/ishoej og Facebooksiden/ældresagenishøj. 
Der er også mulighed for at ringe til arrangøren for info om den aktu-
elle tur. 
For alle ture som vi aflyser, vil man få refunderet det indbetalte be-
løb.        



     

DRIVE        INN 
  HOS HELLE 

Kør ind til Helle, når du er sulten. 
Hos Helles DRIVE INN GRILL har vi altid lækkert og frisksmurt smørrebrød fremstillet af 
friske råvarer. Vi gør det nemt og let for dig, hvis du skal holde fest eller andet 
arrangement, hvor du har brug for frisksmurt smørrebrød. Vi har alt i lækkert 
smørrebrød lige fra håndmadder til luksus smørrebrød i flere prisklasser. 
 
Nu tilbyder vi også dagens ret fra mandag til torsdag, der kan nydes på stedet eller fås 
med hjem i en termobox. Se ugens menu på Facebook eller Messenger ved at søge på 

@DriveInnGrill 
For at betjene en voksende skare af spisende gæster, har vi udvidet vores indendørs sidde 
og gæsteafdeling med en tilbygning, der forøger siddepladsmulighederne betragtelig. 

 
Åbent daglig mandag til onsdag fra kl. 6.00 til 20.00 samt torsdag og fredag 6.00 til 15.00.  

Lørdag og søndag lukket. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Husk at vi yder 10% rabat til medlemmer af Ældresagen i Ishøj. 
DRIVE INN GRILL  

 Ved Helle Møller Madsen 
Vejleåvej 19, 2635 Ishøj   

Telefon 4352 9229 
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Medlemsmøde:
Kælderduoen
Kælderduoen kommer igen med gamle sange vi alle kan synge med på
Torsdag 3. september kl. 14 -16 i Foreningshuset Vejlebrovej 45B

Vi spiller og synger bl.a.: 
Skillingsviser, gårdsangerviser, revyviser, sømandssange, 

Vi lægger vægt på: 
At publikum skal kunne genkende og synge med, tralle med, nynne med, 
vugge med - samt evt. danse til. 

Vi er helst ikke bundet af elektronisk udstyr. Derfor kan vi bevæge os rundt 
mellem bordene og være i tæt kontakt med deltagerne.

Pris: 20 kr. betales ved indgangen
Arrangør: Inga, 24 24 31 97

Denne dag sælges billetter til: Kastellet, Byvandring 13.15 – 14
Numre uddeles 12.45
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Årsmøde 5. september 2020 kl. 15.00.
Foreningshuset Vejlebrovej 45B

Årsmødet er der, hvor du 
kan gøre din indflydelse 
gældende. Du kan komme 
med dine ideer eller tanker 
ved at vælge, foreslå eller 
selv stille op til bestyrelsen. 
Ældre Sagen har mange 
frivillige, der gør et stort 
arbejde på flere områder i 
lokal samfundet til gavn for 
alle vore medborgere, så 
meld dig til det, der har din 
interesse eller kom med dine 
gode ideer til glæde for os alle. 
Forslag der ønskes behandlet på Årsmødet, skal være formanden i hænde 
senest 5. august 2020. Forslag til kandidater skal afleveres til dirigenten in-
den årsmødets start kl. 15. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde 
- Medlemskort skal vises ved indgangen. Bestyrelsen foreslår Stig Nielsen  
som dirigent for årsmødet.  

Der vil ikke være mulighed for at deltage i en let frokost kl. 14.00, det 
er aflyst i år. Der vil kun blive serveret en øl/vand eller et glas vin.

Tilmelding ikke nødvendig – bare mød op.

Arrangør: Bestyrelsen
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Tur til:
Kastellet på Østerbro
Guidet rundvisning, torsdag 24. september kl. 11.00
Mødested: Ishøj Station kl. 9.40 eller Kastellet v/ Kongeporten kl. 10.45.

På en 1,5 times rundvisning på Kastellet ser vi et af de bedst bevarede fæstnings-
anlæg i Nordeuropa, der er en attraktion i international klasse samt en dynamisk 
arbejdsplads i Forsvaret. Kastellet er et af Forsvarets markante historiske byg-
ningsværker. Det blev anlagt i 1662-1664 som afslutning på Københavns by 
befæstning.
I dag fungerer Kastellet som en moderne arbejdsplads for flere hundrede menne-
sker. 
Stedet er på en gang et museum, en militær by og en yndet turistattraktion
De smukke omgivelser i Kastellet samt en række arrangementer året igennem 
tiltrækker tusindvis af turister og borgere. Kastellet bliver af mange betragtet som 
et kulturelt åndehul.
Kastellet benyttes fortsat som kaserne og arbejdsplads af det danske forsvar. Der-
udover fungerer det som en seværdighed, hvor det muligt at gå rundt på voldene 
og mellem de gamle bygninger. Desuden er der tre små museer, Kastellets Histo-
riske Samling og 1. Regiment, Danske Livregiments Mindestue i Norgesportens 
vagtpavilloner og Livjæger Museet ved Kongeporten. "Monument for Danmarks 
Internationale Indsats" er placeret i Prinsessens Bastion i Kastellet og blev indviet 
af Hendes Majestæt Dronningen den 5. september 2011.  Monumentet er hele 
Danmarks Monument, ikke kun for Forsvaret.
Efter rundvisningen får vi Biksemad med spejlæg på Cafe Pedersborg i Bredgade 
- Drikkevarer for egen regning.
Pris: 75 kr. for rundvisning - 200 kr. for rundvisning og spisning på Cafe Peders-
borg
Maks. antal deltagere: 30 - Arrangør: Grethe Nørager, 26 84 87 24
Tilmelding og betaling: På medlemsmøde 3. september kl. 13.15-14 
Numre uddeles 12.45
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Medlemsmøde:
At leve i Provence uden at være ung eller rig.
Torsdag 1. oktober kl. 14 i Foreningshuset, Vejlebrovej 45 B

Karen realiserede en gammel 
drøm, da hun i 2002 tog sprin-
get og slog sig ned på landet i 
Provence.
Hun beretter om de glæder og 
udfordringer, det var for en sing-
lekvinde på folkepension at blive 
integreret i den sydfranske kul-
tur. Samtidig er der fortællingen 
om Provence bag turistfacaden, 
omgangsformerne, gastronomi-
en, vinen og de mange spænden-
de muligheder, der byder sig. 
Foredraget er en inspiration til at 
”vove livet, mens man har det!”

Pris: 20 kr. betales ved indgangen 13.15-14.

Arrangør: Inga Juel Johansen, 24 24 31 97

Denne dag sælges billetter til: Københavns Synagoge 13.15-14

Numre uddeles 12.45
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Årlig influenza vaccination i oktober 2020 for 
alle gennem Ældre Sagen i Ishøj 
Når efteråret og vinteren nærmer 
sig, bliver det også sæson for influ-
enza. Du kan forebygge de almin-
delige og kendte influenza og de 
alvorlige følgesygdomme ved at 
blive vaccineret. (Dog ikke Corona-
en) Det er gratis for personer over 
65 år, førtidspensionister og kronisk 
syge. Personer under 65 år kan mod 
betaling også blive vaccineret, og er man medlem af Ældre Sagen (med-
lemskort skal vises) får man rabat.
 Som noget nyt tilbyder Staten og Ældresagen også gratis vaccination mod 
lungebetændelse for alle over 65 år. Vaccinationen foregår samtidig med 
influenza vaccinationen.

Influenza vaccinationen foregår:
Da bladet gik til trykning havde vi stadig ikke fået at vide fra STATEN og 
Lægernes vaccinations service hvornår de er klar med de årlige vaccinatio-
ner. De vil som tidlige år finde sted på følgende steder i enten oktober eller 
november måned.
Kærbo Omsorgscenter
Forhallen i Kulturium (Ved Biografen)
Torsbo Plejecenter

Vaccinationen på Torsbo er rettet mod beboere på plejehjemmet og alle 
borgere i Torslunde og Ishøj Landsby. Vi har med dette tiltag forsøgt at 
dække hele Ishøj kommune. Vi håber at mange vil gøre brug af dette tiltag. 

Arrangør: Mogens Elbek, 21 97 26 95
HUSK! 
At medbringe dit sundhedskort (det gule). 
Kan du tåle vaccinen? 
At du ikke behøver at komme tidligt og stå i kø. Der er masser af tid.



 

 

 

 

 

Vi i Café SeSa glæder os til at byde jer velkommen til vores supermoderne café, 
restaurant og bar på Ishøj Havn. Du kan vælge mellem de mange lækre retter, som 
består af friske og smagfulde råvarer. Tiden i Café SeSa kan tilbringes både 
indenfor og udenfor i smukke omgivelser. Du har altid mulighed for at holde din 
fest hos os. Vi har plads til selskaber/arrangementer på op til 300 gæster om 
sommeren. Om vinteren har vi plads til selskaber på op til 100 gæster. Cafe SeSa 
er ikke kun en fantastisk  

Cafe/restaurant, hvor man kan nyde et lækkert måltid med fem stjernet udsigt over 
vandet, men har også velegnede lokaler til særlige private lejligheder, hvad enten 
det er bryllup, runde fødselsdage, konfirmation, barnedåb, firma arrangementer 
eller mindre firmafrokoster. Cafe SeSa tilbyder blandt andet a la carte retter, 3-
Retters menu, Aften buffet, Koldt bord, Frokost buffet og Brunch buffet.  
 
 

 

 

         Stjerneskud for 99 kr.                Pariserbøf for 99 kr.  
Kontakt venligst vores dygtige team for at høre nærmere om de forskellige 
muligheder, tilgængelighed og priser. Husk, at det er en god ide at reservere i god 
tid.   Cafe SeSa 

Søhesten 32- 2635 Ishøj 
Telefon 26350016  

   Kontakt os på mail: info@cafesesa.dk 
www.cafesesa.dk 



Tur til: 
Byvandring med Poul Kragelund
Mandag 19. oktober kl.10.
Mødetid: Hovedbanegården ”under uret” kl. 9.50 eller 
Ishøj Station kl. 9.10

På vandringen omtales de steder, personer og begivenheder, der har betydet 
mest for bydelen.  
Vi starter i Istedgade m. Maria Kirkeplads, Mændenes Hjem og fixerum-
met "Skyen". Fortsætter til Halmtorvet med Onkel Dannys Plads, caféer 
og fixerum. Nyder evt. en genstand på "Freddys Bar", (for egen regning) 
inden turen fortsætter mod "Reden", "Skomagerstiftelsen", den mondæne 
Skydebanegade og fascinerende Westend. Turen slutter i Tove Ditlevsens 
legendariske baggård.
For de der er interesseret, er der frokost på Restaurant Klubben. 
Drikkevarer for egen regning. Fortsættes...
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Byvandring med Poul Kragelund, fortsat

Pris: For omvisning kr. 100. 
- med frokost kr. 200

Maks deltager: 25

Arrangør: Karin Mortensson, 40 13 58 52

Tilmelding og betaling: 
Torsdag 3. september kl. 13.15-14.00.
Numre uddeles 12.45

 

 

Vi er din lokale bedemand, der 
dækker Ishøj, Tåstrup og 
Vestegnen samt resten af Sjælland 
efter aftale. 

Vi er din lokale bedemand, der 
dækker Ishøj, Tåstrup og 
Vestegnen samt resten af Sjælland

Ring trygt til vores døgnservice
43 30 11 00
Find os på vores hjemmeside:
BiltzingBegravelser.com
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Medlemsmøde: 
Musikalsk foredrag med 2 Mand Frem
Torsdag 5. november kl. 14. i Foreningshuset, Vejlebrovej 45B

Velkommen til en hyggelig 
eftermiddag sammen med 
Hans Knudsen og hans 
makker, Finn Sørensen, der 
som 2 gæve pensionister 
har oplevet den musikal-
ske rejse fra 50erne til i 
dag. Vi skal høre et med-
rivende foredrag om John 
Mogensen liv og virke, og 
nyde mange af hans kendte 
sange krydret med anekdo-
ter og fortælling om hans 
brogede liv. 
Vi får mulighed til at røre stemmebåndene og synge med på flere af John 
Mogensens mest kendte sange.

2 Mand Frem har i mere end 55 år underholdt utallige steder. Deres samar-
bejde startede i slutningen af 50erne. Siden har de arbejdet sammen, men 
også spillet med andre og har prøvet det meste fra Rock til kirkekoncerter, 
solo eller i big band. De var med, da John Mogensen både gik solo og var i 
Four Jacks, så de kender historien om Johns liv og levned.

Pris: 20 kr. betales ved indgangen 13.15-14.00

Arrangør: Mogens Elbek, 21 97 26 95

Denne dag sælges billetter til: Medicinsk Museion 13.15 – 14
Numre uddeles 12.45

14



Danmark spiser sammen 2020.
Lørdag 7. november kl. 14 – 18 i Foreningshuset, Vejlebrovej 45B.

Vi glæder os til at tilbyde et arrangement sammen med det øvrige Dan-
mark hvor der lægges op til god mad, hygge og godt humør. 
Til arrangementet er der en 2 retters menu samt en genstand til hver 
deltager.
Der vil være underholdning undervejs og kaffe og kage efterfølgende.
Hvis dette har din interesse kan du telefonisk bestille og betale billetter 
fra den 1. oktober.
Tilmelding og betaling ved medlemsmøderne den 3. sep. og 6. okt.
Herfter kan der bestilles restpladser hos Karin Mortensson.
Betaling for restpladser til reg.nr.2414 kontonr. 6267 122 723 hvor du 
skriver dit navn og aktivitet. Sidste frist for tilmelding er den 15. okto-
ber.
Der sælges billetter til 80 personer. Pris pr. billet 60 kr.

Kontaktperson: Karin Mortensson, 40 13 58 52.
Arrangør: Ældresagen
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Tur til:
Københavns Synagoge
Mandag 16. november kl. 10.45 - Vi mødes på Ishøj Station kl. 09.40

Har du set Københavns 
smukke, store synagoge 
indefra? Interesserer du 
dig for arkitektur, religion 
eller historie? Synago-
gen i Krystalgade frem-
træder i en helt særlig 
blanding af orientalsk og 
dansk kultur, eftersom 
den tysk-danske arkitekt 
Gustav Hetsch arbejdede 
inden for den ny-klassi-
cistiske stil, men samtidig var dybt inspireret af oldægyptisk byggekunst. 
Synagogen blev indviet i 1833 og udmærker sig som en af verdens smuk-
keste og mest særegne synagoger.

Men hvorfor ser den ud, som den gør? Hvor bad de københavnske jøder 
før? Hvem bruger synagogen og hvornår? Hvad vil det sige at spise kos-
her? Hvad er shabbat? Hvad laver man i en synagoge? Hvad er en torahrul-
le? Faster jøder? Hvilken rolle spiller religionen i det hele taget for jøder? 
Disse og mange flere spørgsmål kan du få svar på gennem vores rundvis-
ning i Københavns Synagoge. Frokost uden drikkevarer på Cafe Jacobsen, 
Kultorvet.

Pris: 40 kr. kun rundvisning – 130 kr. rundvisning og mad 
(husk medlemskort, det giver 25% rabat)
Max antal deltagere: 30
Arrangør: Mogens Elbek, 21 97 26 95
Tilmelding og betaling:  1. oktober på medlemsmødet 13.15 – 14. 
Numre uddeles 12.45
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Medlemsmøde:
MINE 10 ÅR I SHOWBIZZ
Foredrag af Peter Møller med historier, anekdoter, oplevelser og mu-
sikbidder fra 70’erne. Fra Dansktop til international Rock.

Torsdag 7.januar kl. 14 i Foreningshuset, Vejlebrovej 45B 

Jeg er bosat i Ishøj, hvor jeg er valgt 
som formand i kommunens Senior-
råd.
Fra 1969 – 1979 var jeg ansat i 
musikbranchen. Startede som re-
klameassistent, blev reklamechef 
og repertoiremand i verdens største 
pladeselskab EMI’s danske afdeling 
på Høffdingsvej i Valby. Tog fra EMI 
til BASF som reklamemand, repertoi-
remand og producer. BASF var på det 
tidspunkt mest kendt for spolebånd og 
kassettebånd, men som nu også sat-
sede på grammofonplader. Det holdt 
dog kun nogle år, og jeg sluttede i 
musikbranchen hos Ophelia Records, 
et lille dansk pladeselskab med base i 
Karlslunde.    

Fra den danske musik har jeg selvoplevede historier om bl.a. Four Jacks, 
Otto Brandenburg, John Mogensen, Poul Rudi, Keld Heick, Kansas City 
Stompers, Gitte Henning, Tommy Seebach, Flair, Dario, Jørgen Ryg, Pre-
ben Kaas, Hitmakers, Sir Henry & His Butlers, Shu Bi Dua, Cæsar, Arne 
Myggen, Sebastian, Allan Mortensen, og Ann-Liza.
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Fra den udenlandske scene er det Deep 
Purple, Paul McCartney, George Har-
rison, Ringo Starr, ABBA, Creedence 
Clearwater Revival, Jethro Tull (Ian 
Anderson), Tina Turner, War med Eric 
Burdon og Lee Oskar, Cliff Richard, 
Hank Marvin, Diana Ross, Joe Fraizer, 
Fumble, Don McLean, B B King, 
Electric Light Orchestra, Robert Stolz 
med flere.

Pris: 
20 kr. betales ved indgangen kl. 13.15-14:00

Arrangør: Inga Juel Johansen, 24 24 31 97

Denne dag tages bestilling på turen til Belgien 6. – 12. juni
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Tur til: 
Medicinsk Museion
Bredgade 62, KØBENHAVN K
Onsdag 20. januar kl. 11.30
Mødested kl. 10.30 på Ishøj Station eller Bredgade 62 kl. 11.15

Medicinsk Museion indsamler og bevarer den danske medicinske kulturarv 
i bredeste forstand. De indsamler materiale relateret til hospitalsvæsenet, 
sundhedssektoren, sygeplejen, forebyggelsesområdet, tandlægevæsenet, 
sundhedsforskning, medicinalindustrien m.m. 

Vi får en rundvisning, som fører os vidt omkring i den medicinske verden 
fra fortidens forståelse af kroppen til den viden, som lægestaben har i dag.
Det gamle kirurgiske akademi er desværre ikke for gangbesværede.

Fortsættes...

19



Efter rundvisningen går vi til Cafe Petersborg hvor vi skal nyde en Pariser-
bøf. Drikkevarer for egen regning.

Pris: 100 kr. for rundvisning - 200 kr. med frokost
Max antal deltagere: 25 

Arrangør: Karin Mortensson, 40 13 58 52

Tilmelding/betaling:  På medlemsmøde 5. november kl. 13.15-14. 
Numre uddeles 12.45
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Medlemsmøde: 
På skovtur gennem Europa - med båd v/Malene Wilken

Torsdag 4. februar kl. 14, Foreningshuset Vejlebrovej 45 B

Tag med på en fascinerende rejse på nogle 
af de mange smukke floder og kanaler.
Flod- og kanalsejlads er meget populært. 
Det er en anderledes måde at holde ferie på, 
og det kræver ikke den store sejlererfaring, 
så alle kan deltage.
Kan man sejle i Champagne?
Hvordan føles det at sejle gennem folks 
haver?
Hvordan forbereder man sig på at sejle 
gennem Europa?
Det er nogle af de spørgsmål Malene Wilken giver svar på, når hun holder 
sit populære foredrag om at sejle gennem Europa.
Under foredraget får man fornemmelsen af hvordan det er at sejle i Cham-
pagne, besøge de lokale vinbønder, smage på områderne langs Côte du 
Rhône, Chardonnay, Bourgogne og meget mere. 
Vi besøger små charmerende landsbyer, myldrende storbyer, solbeskinnede 
vinmarker, sejler gennem folks private baghaver, tager en smuttur til Dis-
neyland, og på havnerundfart i Paris. 
Turen gennem Europa er en del af en rejse på lidt over to år hvor Malene 
Wilken sammen med sin mand og deres to små børn sejlede fra København 
til Middelhavet – retur. 
Under foredraget læser Malene et uddrag fra bogen ”Sluserne åbner for nye 
eventyr”, der handler om at sejle gennem Europa.

Pris: 20 kr. betales ved indgangen 13.15-14.00

Arrangør: Grethe Nørager, 26 84 87 24
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Tur til:
Belgien – Flyttet til 6. juni til 12. juni 2021
(begge dage inkl.)

Turen i 2020 blev desværre aflyst. I får dog 
chancen for at deltage næste år.

Datoerne står foroven. Der er bestilt hotel.
Turen bliver annonceret i næste blad med tilmelding på enten medlemsmø-
der eller pr. tlf.

Hvis I ønsker flere oplysninger så kontakt:
Grethe Nørager, 26 84 87 24 eller Inga Juel Johansen, 24 24 31 97

Ved køb af billetter til arrangementer.
Mod forevisning af et gyldigt medlemskort med eget navn kan man 
købe en billet. Man har mulighed for at købe en ekstra billet ved frem-
visning af gyldigt medlemskort fra en anden person.
Man kan altid undersøge muligheden for ledige pladser på vore ture 
efter de er udbudt på medlemsmødet i Foreningshuset. Ring til den 
person der er arrangør af turen.
Tilmelding og betaling er bindende.
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”Dameværelset” 
For damer 60+ og medlem af Ældre Sagen.
”Dameværelset”, som er en ny aktivitet i Ældre Sagen i Ishøj, startede 
op den 28. februar 2020, hvor 38 friske piger/damer deltog i en hyggelig 
frokost.
Desværre blev der kun afholdt dette ene møde, inden myndighederne luk-
kede ned for div. arrangementer pga. Covid 19.
Vi regner med at starte op igen til efteråret, nemlig tirsdag den 22. septem-
ber kl. 13.00.
Der vil blive sendt mail til de 50 personer, som har meldt sig til ”Dame-
værelset”, med tilmelding til dette møde, som afholdes i Foreningshuset, 
Vejlebrovej 45 B.
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På forhåbentlig gensyn den 22/9.
Kirsten Elbek – tovholder, 61 46 54 36.

k.elbek@ishoejby.dk



Få en gratis salgsvurdering
Overvejer du at sælge din bolig, tilbyder vi at komme ud og fore-
tage et gratis Salgstjek. For når vi kender værdien af din bolig, 
kender vi også din friværdi. Med et Salgstjek får du en grundig 
salgsvurdering, hvor du får fastlagt din boligs aktuelle markeds-
værdi og samtidig en beregning af dine økonomiske muligheder, 
hvis du beslutter at sælge.  

EDC Claus Jensen A/S - Ishøj

Vejlebrovej 114 • 2635 Ishøj • Tlf. 43 73 50 00 • e-mail: 273@edc.dk • www.edc.dk/ishoej

Sælg din bolig

Vi har siden 1971 formidlet salg af flere tusinde boliger i Køge Bugt 
området. Det har vi gjort til vores kunders fulde tilfredshed. Det for-
pligter selvfølgelig. 
 
Den bedste reklame er tilfredse kunder – Det ved vi! 
 
Hos os er du ikke blot et nummer i rækken!

Vi giver rabat til  
medlemmer af Ældresagen

Claus Jensen
Ejendomsmægler,
valuar og købermægler

Dalija Muminovic
Salg og vurdering

Bestil et gratis 
Salgstjek

Liljan Nicolajsen
Ejendomsmægler og  
købermægler

Klar besked hos EDC!
Hos os får du størst sikkerhed i dit salg 
- årtiers erfaring giver dig en problemfri 
handel. Lad os vurdere din bolig, hvad 
enten det er med henblik på salg eller 
køb af ejendom.

hos Ishøjs ældste  
ejendomsmæglerfirma
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Herreværelset for mænd 60+
Tid: 2. fredag i hver måned kl. 11-16.
Sted: Foreningshuset, Vejlebrovej 45B, 2635 Ishøj eller på udebesøg.

Vi mødes for at hygge os sammen og spise frokost, og nogle måneder tager 
vi på udflugt. 
Der er planlagt flere initiativer som foredrag hjemme, besøg på museer 
m.m. 
Deltagelse i ”Herreværelset” er gratis, men forudsætter medlemskab af 
Ældre Sagen. Dog skal vi selv betale for vores frokost til møderne, samt de 
omkostninger der er, når vi er på tur.
Indkaldelse til møderne sker til medlemmerne af Herreværelset pr. e-mail, 
med oplysninger om mødet og sidste tilmeldingsfrist.

Mere info hos Alex Leegaard Holm, 22 61 33 00
Alexsus.holm@gmail.com

26



Undervisning
Kursusprogram for efterår 2020

Kun for medemmer af Ældresagen

Tilmelding
Kan kun ske ved telefonisk henvendelse, eller pr. mail til den enkelte un-
derviser.
Al undervisning foregår i Foreningshuset Vejlebrovej 45B, på nær Billed-
malerskolen som foregår i Billedlokalet på Kulturskolen Vejledalen 9.

Betaling
Der kan betales med bankoverførsel på Nordea: Reg.nr. 2414 Konto nr. 
6267 122 723.
Husk at skrive navn og hvilket hold betalingen omfatter.
Der kan undtagelsesvis også betales kontant til underviser på første under-
visningsdag.

Priser
Se prisen under de enkelte kurser og hvornår disse afholdes.
Skulle der være spørgsmål, der ønskes besvaret inden tilmeldingen, er du 
velkommen til at kontakte Erling Rahbek tlf. 21 28 63 10 eller mail  erlin-
grahbek@ishoejby.dk 

Vigtig ang. Covid19
Al undervisning her i efteråret er selvfølgelig under hensyntagen til Rege-
ringen, Ældresagens og Ishøj kommunes retningslinjer for forsamling  i 
undervisnings lokaler.
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Billedmalerskole                             
Kom og få inspiration, ideer til dit maleri og få mulighed for at eksperimentere 
med forskellige teknikker og materialer. Kurset er for begyndere og øvede med 
lyst til at lære nyt og arbejde med forskellige teknikker og prøve dem af i en inspi-
rerende billedmalerskole! 

Vi arbejder grundigt med bunden, 
da den er vigtig for et godt resultat. 
Vi kan eksperimentere og arbejde 
med modelling paste, silkepapir, tyl, 
limlak, poscatudser, stencils m.m.           
Underviser vil løbende komme med 
korte oplæg med teknik, inspiration 
og opgaver, hvor jeg viser, hvordan 
du kan bygge din bund op på for-
skellige måder og forskellige teknik-
ker, og få et spændende resultat. Du kan både arbejde med abstrakt maleri og med 
mere figurativt maleri. Du vil også blive introduceret til farvelære, og hvordan du 
bruger farvecirklen.
Vi vil i løbet af kurset arbejde med mange forskellige teknikker som lag på lag, 
ridseteknik, skabeloner, vilde streger, tynde laserende lag og forskelligt værktøj. 
Vi vil også øve os i at arbejde med konkrete opgaver og oplæg til dit maleri! Frem 
for alt vil vi have det hyggeligt og inspirere hinanden! Du skal have prøvet at 
male før og være fortrolig med både maling, pensler og lærreder.

Medbring 2-3 lærreder i størrelsen 50 x 60 eller større - dog max 80 x 100 cm - og 
gerne et par mindre på 30 x 30 cm. Alle øvrige materialer er til stede på Billedma-
lerskolen.
Mødested: Billedlokalet, Kulturskolen, Vejledalen 9
Pris og tilmelding: 150 kr. plus 300 kr. til materialer. Tilmeld fra d. 1.1.2019 – 
men kontakt underviser først på telefon – betaling sker bedst på Nem Tilmeld – se 
omtalen.
Underviser: Gitte Thielst – se mere på www.gittethielst.dk – er du interesseret 
eller har spørgsmål, så ring til Gitte, 61 39 69 52
Undervisningen foregår over 11 uger – alle uger tirsdage 9.30-13.00

Billedmalerskole
Kom og få inspiration, ideer til dit maleri og få mulighed for at eksperimentere 
med forskellige teknikker og materialer. Kurset er for lettere øvede med lyst til at 
lære nyt og arbejde med forskellige teknikker og prøve dem af i en inspirerende 
billedmalerskole! 
Vi arbejder grundigt med bunden, 
da den er vigtig for et godt resultat. 
Vi kan eksperimentere og arbejde 
med modelling paste, silkepapir, 
tyl, limlak, sprayfarver, poscatud-
ser, stencils m.m.           
Underviser vil løbende komme med 
korte oplæg med teknik, inspiration 
og opgaver, hvor jeg viser, hvor-
dan du kan bygge din bund op på 
forskellige måder og forskellige 
teknikker, og få et spændende resul-
tat. Du kan både arbejde med abstrakt maleri og med mere figurativt maleri.
Du vil også blive introduceret til farvelære, og hvordan du bruger farvecirklen.
Vi vil i løbet af kurset arbejde med mange forskellige teknikker som lag på lag, 
ridseteknik, skabeloner, vilde streger, tynde laserende lag og forskelligt værktøj. 
Vi vil også øve os i at arbejde med konkrete opgaver og oplæg til dit maleri! Frem 
for alt vil vi have det hyggeligt og inspirere hinanden! Du skal have prøvet at 
male før og være lidt fortrolig med både maling, pensler og lærreder.

Medbring 2-3 lærreder i størrelsen 50 x 60 eller større - dog max 80 x 100 cm, og 
gerne et par mindre på 30 x 30 cm. Alle øvrige materialer er til stede på Billedma-
lerskolen.
Kurset er tirsdage fra tirsdag d. 22/9 -1/12 2020 – kl. 9.30-13.00 – du skal kunne 
afsættet hele tidsrummet. Vi holder dog fri i uge 42. 
Mødestedet er Billedlokalet, Kulturskolen, Vejledalen 9, 2635 Ishøj.

Tilmelding sker kun ved først at kontakte underviser Gitte Thielst,  61 39 69 
52- for at høre om der er plads. Derefter kan du tilmelde dig, som beskrevet på 
websiden senest d.  1/9 2020.
Pris er 150 kr. + 300 kr. til materialer
Underviser: Gitte Thielst – se mere www.gittethielst.dk – er du interesseret eller 
har spørgsmål, så ring til Gitte Thielst på 6139 69 52 
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En stor del af forårets italienskkursus foregik online, så vi kunne undgå at 
smitte hinanden. (Deltagerne har givet tilladelse til offentliggørelse af bille-
det.)

Italiensk
På italienskholdet er vi nu kommet til enden af vores undervisningsbog. Men 
vi er blevet enige om, at inden vi begynder på bog nr. 2, vil vi i efteråret lave 
en hurtig repetition af det, som vi har gennemgået indtil nu.
Tilmelding sker ved at sende en mail til læreren: gunnar@bach-pedersen.
dk og indbetale kursusgebyret på 150 kr. til Nordea: Reg.nr. 2414 Konto nr. 
6267 122 723. Mærk indbetalingen med dit navn og Italiensk. Du kan også 
vælge at betale til underviseren første gang.

Har du ikke gået på kurset før, så ring før tilmeldingen til underviseren 
Gunnar Bach Pedersen på 23 60 82 70, så vi i fællesskab kan vurdere, om du 
har forudsætninger for at følge med. Dette vil ikke være muligt for absolutte 
begyndere. Nye betaler ekstra 100 kr. for undervisningsbogen.

Undervisningen foregår om tirsdagen kl. 13-15. Første gang bliver 8. 
september i Foreningshuset. 
Men allerede 1. september har vi vedtaget at mødes til en lille frokost. Dette 
er en erstatning for den hyggelige sammenkomst vi plejer at afslutte et kursus 
med – den blev jo i foråret corona-aflyst.

Italiensk
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Kom og lær det tyske sprog, så du også kan tale det!

Berlin er et besøg værd, og oplevelsen stiger, hvis man også kan tale med de ind-
fødte. Berlinerne bliver glade, hvis en turist forsøger sig på deres eget sprog. 
Så i Ældre Sagens tysktimer øver vi os - måske med en fællesrejse i tankerne. 
Udgangspunktet er aktuelle begivenheder fra aviser og nyheder på nettet. Gennem 
læsning og samtale kan man lære noget på alle niveauer - også som begynder.
Man bør huske på, hvad forskere meddelte i BT (november 2013): ”Sprogtræning 
holder hjernen i gang og modvirker hukommelsessvigt og den slags.”

Underviser: Vagn Simonsen cand. mag. i tysk sprog og kultur. Har også en lærer-
uddannelse m.m. 

Undervisningen foregår: 10 onsdage kl. 10 – 12. Start den 9. september 2020. 

Pris kr. 150,00

Tilmelding til: Vagn Simonsen, 40 57 35 76, simonsen.vagn@gmail.com
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Seniorrådets opgave er bl.a. at 
rådgive Byrådet i alle 
ældrepolitiske spørgsmål, samt 
formidle syns-punkter mellem 
ældre borgere i Ishøj og 
kommunen. Seniorrådet skal 
høres i alle forhold, der vedrører 
den ældre borgergruppe, inden 
der træffes endelig beslutning i 

sagerne. 

Således har Seniorrådet også i år fremsendt en udtalelse til kommunens budget 
på ældreområdet. Denne udtalelse kan læses i sin helhed på Seniorrådets 
hjemmeside - www.ishojseniorraad.dk og på Ishøj kommunes hjemmeside 
under Politik og dagsordener. 
Seniorrådet har et godt samarbejde med Ishøj kommune, såvel med Byrådet, 
som med forvaltningerne. Seniorrådet holder møde ca. 1 gang månedlig og har 
en sekretær til at hjælpe med det praktiske - ikke mindst skrivning af referater 
fra vores møder, som kan læses på rådets hjemmeside. Seniorrådet består af 7 
medlemmer, der er valgt for 4 år. 
Herudover har Seniorrådet i 2018 indledt et tæt og godt samarbejde, med Ældre 
Sagen i Ishøj, idet mange af de ting vi arbejder med, i nogen grad er identiske. 
Således har vi afholdt fællesmøder om Flex Trafik, arv og testamente. 
I begyndelsen af 2020 vil vi arrangere et fællesmøde om tricktyverier og 
sikkerhed på stier og andre steder i Ishøj sammen med lokalpolitiet. 
En god ældrepolitik fordrer, at vi hele tiden har fingeren på pulsen, og at vi ved, 
hvad der rører sig på den ældrepolitiske scene både i kommunen, men sandelig 
også på landsplan. 
Seniorrådets opgaver er mange og forskelligartede. Indsatsen bør udmunde i, at 
den ældre medborgergruppe får de bedste vilkår og at de kan opnå at få et godt 
ældreliv. 
Vi behandler ikke enkeltsager, men en enkeltsag kan blive til en generel sag. 
Har du et spørgsmål eller en ide til et emne, der skal tages op til behandling, kan 
du altid kontakte Seniorrådets formand Peter Møller – mail: 
ishoj.seniorraad@gmail.com eller næstformand Bjarne Gosvig 
mail: bjarnegosvig2635@gmail.com. 
Foto: Peter Kay. 



Engelsk let øvede
Begyndere er blevet til ”Let øvede”

Bare mød op, så taler vi om du passer på holdet. 
Vi starter tirsdag 8. september kl. 10-12. 
Vi er i de samme lokaler som sidst (M5).  

Arrangør: Inga Juel Johansen.

Undervisningen foregår:
10 tirsdage kl. 10– 12.
Start 8. september 2020. Der er lukket i uge 42.

Pris kr. 150,00

Tilmelding til: Inga Juel Johansen, 24 24 31 97, ingajuel44@gmail.com

Engelsk øvede
Vi har det sidste år kørt som en studiegruppe, hvor vi skiftes til at finde undervis-
ningsmateriale (noveller, madopskrifter og turistbrochurer) og at være moderator.

Det har vi været glade for, og vi fortsætter i 
2020.

Vi er pt. nok på holdet, men interesserede kan 
skrive eller ringe til mig og evt. komme på 
venteliste.

Undervisningen foregår:
10 mandage kl. 9.30 – 11.00.
Start den 7. september 2020. 

Pris kr. 150,00

Tilmelding til:
Inge Lønborg Hansen, 27 21 31 46.
ingelonborghansen@gmail.com
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IT Temamøder efterår 2020
Vi fortsætter her i efteråret, med at lave møder af 2-3 timers varighed, hvor et be-
stemt emne inden for IT behandles. På mødet fortælles om emnet, og der udføres 
praktiske øvelser, der vil sætte deltagerne i stand til at udnytte den pågældende 
IT-løsning. Følgende er indtil nu planlagt:

Tirsdag 15. september 
"Billedoverførsel, fra telefon/kamera, 
til pc og/eller USB/ekstern disk"
Her vil vi fortælle og afprøve forskel-
lige metoder til billedoverførsel. Tag 
gerne telefon/kamera  samt kabler, 
med sammen med din bærbare Pc, så 
kan du prøve det på dit eget udstyr. 
Husk også eventuelle USB-Sticks/
eksterne Hard disk med kabler.

Tirsdag 22. september
"Nethandel og sikkerhed i den forbindelse"
Her fortæller vi om nethandel generelt, samt hvad du skal passe på, når du handler 
på nettet. Du behøver ikke at tage din bærbare Pc med, men hvis du gør, så sørg 
for at den er helt opladt!

Tirsdag 29. september
”Hvordan bruger man Telefonen, PC og Tablet til video samtaler”
Her vil vi fortælle om de forskellige muligheder, der er for opkald via WiFi 
Vi ser på Facetime, Skype, WhatsApp. Vi ser også på Messeger og Snapchat.

Tirsdag 6. oktober
”Smart-TV og HBB-TV”
Vi demonstrerer hvad der forstås ved Smart-TV og HBB-TV. Omtaler også de 
forskellige løsninger der hyppigst anvendes til streaming af billede og lyd.

Fortsættes...
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Tirsdag 13 oktober
”Brug og installation af de mest brugte App’s til smartphone og tablet”
Vi ser på App’s som E-boks, Medicinkortet, Min Læge, NemID, Ældresagen, 
Rejseplanen og hvad der ellers må være interesse for. Vi vil også fortælle lidt om 
Ældresagens hjemmeside og Ældresagens Facebook side.

Tirsdag 20. oktober
”Oplæg til brug af PowerPoint”
Her vil se lidt på hvordan vi kan komme i gang, og hvad vi kan med PowerPoint.
Det vil være en fordel hvis du medbringer din egen PC og den selvfølgelig har 
installeret
Office med PowerPoint.

For alle temadage gælder, at hvis vi ikke kan nå at blive færdige med emnet på 
den aktuelle dag, vil der være mulighed for at aftale et opfølgende møde, eller at 
man møder op i IT-Cafeen på mandage.

Møderne afholdes i Foreningshuset, Vejlebrovej 45 B, lokale M1, fra kl. 10:00 – 
12:00.

Det er gratis at deltage!

Tilmelding skal ske via e-mail til: it-cafe@aes-ishoj.dk

Eller telefon/sms til: 
23 24 10 11, Preben Hansen
21 28 63 10, Erling Rahbek  
  
I mailen/sms, oplyses navn og adresse, samt hvilket møde man ønsker at deltage i. 
Tilmelding skal ske senest weekenden før dagen for mødet.
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Vi arbejder med hvordan vi kommunikerer med andre, bl.a. ved hjælp af Internettet, E-boks 
og E-mail. Samtidig øver vi os i at gemme dokumenter og billeder på Computeren. 
Kurset henvender sig til personer, som har en computer og kan arbejde med tastaturet og mu-
sen og som ligeledes kan bruge de grundlæggende funktioner i Windows. 
Vi arbejder med internettet, hvor vi ved hjælp af NemID lærer at kommunikere sikkert med 
det offentlige og andre via E-boks, Borger.dk og Sundhed.dk. Samtidig øver vi os i at bruge 
hjemmesider til at søge på. 
Vi arbejder også med at bruge e-mail, så vi kan modtage og sende beskeder. Vi gennemgår 
også hvordan vi på computeren kan gemme billeder og dokumenter, som vi får via en e-mail, 
så de er lette at finde igen. 
Vi arbejder også lidt med tekstbehandling på absolut begynderniveau. 
Der vil være hjemmeopgaver og du må godt medbringe din egen bærbare PC og bruge den til 
undervisningen. Det er dog ikke et krav. 
Målet med kurset er at blive fortrolig med at bruge internet og e-mail til at kommunikere med 
andre samt at gemme billeder/dokumenter på computeren. 
 
Undervisningen foregår: 
10 onsdage kl. 9.30 – 11.30. 
Start den 11. september 2019.  
Pris kr. 150,00 
Tilmelding til: 
Allan Nykjær, tlf. 29 46 68 65, eller 
Niels Poulsen, tlf. 31 90 93 97  

IT – Hold – Lidt Øvede.  
Onsdage v/Allan Nykjær & Niels Poulsen 

Vi arbejder med hvordan vi kommunikerer med andre, bl.a. ved hjælp af 
Internettet, E-boks og E-mail. Samtidig øver vi os i at gemme dokumenter 
og billeder på Computeren.
Kurset henvender sig til personer, som har en computer og kan arbejde 
med tastaturet og musen og som ligeledes kan bruge de grundlæggende 
funktioner i Windows.
Vi arbejder med internettet, hvor vi ved hjælp af NemID lærer at kommuni-
kere sikkert med det offentlige og andre via E-boks, Borger.dk og Sundhed.
dk. Samtidig øver vi os i at bruge hjemmesider til at søge på.
Vi arbejder også med at bruge e-mail, så vi kan modtage og sende beske-
der. Vi gennemgår også hvordan vi på computeren kan gemme billeder og 
dokumenter, som vi får via en e-mail, så de er lette at finde igen.
Vi arbejder også lidt med tekstbehandling på absolut begynderniveau.
Der vil være hjemmeopgaver og du må godt medbringe din egen bærbare 
PC og bruge den til undervisningen. Det er dog ikke et krav.
Målet med kurset er at blive fortrolig med at bruge internet og e-mail til at 
kommunikere med andre samt at gemme billeder/dokumenter på compute-
ren.
 
Undervisningen foregår:
10 onsdage kl. 9.30 – 11.30.
Start den 16. september 2020. 

Pris kr. 150,00

Tilmelding til:
Allan Nykjær, tlf. 29 46 68 65, eller
Niels Poulsen, tlf. 31 90 93 97 
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IT hjælp
Driller IT-udstyret, vil vi gerne prøve om vi kan hjælpe dig. Du kommer bare til 
IT-Cafeen medbringende dit IT-udstyr og dine IT-udfordringer. Hjælpen er gratis, 
og der er findes ingen dumme spørgsmål.

IT-Cafeen ligger i Foreningshuset, Vejlebrovej 45B, 2635 Ishøj, lokale M1. 

Vi har åbent alle mandage fra kl. 09:30 til 11:30. Vi holder dog lukket hele juli 
og december, samt helligdage og eventuelle fridage.

Husk også at medbringe strømforsyning og nødvendige brugernavne og ad-
gangskoder!

Computeren bør/skal være fuldt opdateret, inden du henvender dig. Er den ikke 
det, kan det være meget tidskrævende at komme i gang med at hjælpe dig. Skøn-
ner vi, at det alene er småopdateringer der mangler, forsøger vi dog at hjælpe.

Den teknologiske udvikling løber stærkt, og IT-udfordringerne kan derfor være 
store og komplicerede.

Vi kan derfor ikke love, at vi kan løse alle problemer, og forbeholder os ret til at 
takke nej til at yde hjælp, hvis vi skønner at vi ikke kan klare opgaven.
I sådanne tilfælde kan du få gratis hjælp i Dataværkstedet. Det er åbent på 
mandage om aftenen 18:30 – 21:30. Adressen er: Vejlebrovej 45B – lokalet til 
venstre lige efter indgangsslusen. Der er dog lukket i skolernes sommerferie (der 
ligger i juni, juli og august) samt i skole fri- og helligdage fra skolekalenderen.
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Eneundervisning i forbindelse med It-cafeen.
Ældre Sagen i Ishøj tilbyder nu mulighed for ”eneundervisning”, hvis du har pro-
blemer med, eller blot ønsker at opfriske enkelte ting, du har glemt omkring brug 
af din PC. 
Det kunne måske være at indsætte billeder i en tekst, oprette mapper, eller blot få 
opfrisket brugen af Windows 10, eller Word/ Excel, her er der en masse smarte 
ting, der kan lette hverdagen.
Det er vigtigt at der aftales en tid på forhånd, der passer dig og en underviser, det 
er også vigtigt at vi har fået forklaret, hvad vi kan hjælpe med, og dermed finde 
den rette underviser.
Det skal bemærkes, at der afsættes max. 2 timer per ”eneundervisning”
Tilmelding er vigtig. Det foregår ved at kontakte It-Cafeen’s personale enten på 
mail eller telefon, du er selvfølgelig også velkommen til at møde personligt op i 
It-cafeen og få en snak.
Se It-cafeen’s åbningstider andet sted i bladet.

Tilmelding skal ske via e-mail til: it-cafe@aes-ishoj.dk

Eller telefon/sms til: 
23 24 10 11, Preben Hansen
21 28 63 10, Erling Rahbek 
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Hospitalsven i Ældre Sagen i Ishøj.

Hvis du er borger i Ishøj og skal til undersøgelser, kontrol eller samtale med 
læge, kan Ældre Sagen i Ishøj tilbyde dig en hospitalsven, hvis der ikke er 
andre, der kan ledsage dig.
Hospitalsvennen er et par ekstra ører og øjne, som kan hjælpe dig med at 
være tryg og sikker på, at du får fat i alle de oplysninger, som du får ved 
besøget.
En hospitalsven er en frivillig ulønnet person, som har overskud og kræfter 
til at bruge noget tid hos et andet menneske, der er alene i svære situationer.
Hospitalsvennen har gennemgået Ældre Sagens kurser, der bl. a. indebærer 
tavshedspligt. Ældre Sagens frivillige kan altid fremvise et personligt iden-
titetskort med billede, udstedt af Ældre Sagen. Hospitalsvennen vil gerne 
kunne nå at besøge dig inden en ledsagelse, for at kunne afklare evt. spørgs-
mål, som du måtte have, om det der skal ske.
Denne mulighed har eksisteret siden 2012 og bliver mere og mere brugt af 
kommunens borgere. 
Hvis du som borger ønsker en hospitalsven kan du kontakte:
Else Marie Eg, 29 91 78 52 eller e-mail emeg@ishoejby.dk 
Hvis du kunne tænke dig at fungere som frivillig hospitalsven, kan du lige-
ledes kontakte Else Marie Eg.
38



Har du lyst til at være med? 
Som borger i Ishøj har du mulighed for at få en besøgsven, hvis du er syg, handi-
cappet eller på anden måde føler dig isoleret og mangler overskud til at komme ud 
blandt andre.

Bliv besøgsven i Ældre Sagen i Ishøj. 
Vi er en flok glade besøgsvenner, som besøger borgere i Ishøj Kommune, der 
ikke har mulighed for at komme udenfor egne fire vægge – eller bare er alene. Vi 
hygger os sammen over en kop kaffe, går en tur i nærområdet eller en tur i Ishøj 
Bycenter.
Vi har hele tiden brug for besøgsvenner til at opfylde den efterspørgsel, der er 
efter os.
Vi er mænd og kvinder i alle aldre, så har du lyst til at være med i vores team – så 
gør noget ved det. Du skal være så hjertelig velkommen.

Ring og få en snak med Bent Jönsson, 24 22 78 48 eller send en mail til: 
bendelius@jubii.dk 

JEG GLÆDER MIG TIL AT HØRE FRA DIG !!!!
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Hvorfor spise alene, når du kan
spise sammen med andre.
Ældre Sagen i Ishøj tilbyder i samarbejde med Ishøj kommune et 
ugentligt caféarrangement til en rimelig pris. 

Ældre Sagen i Ishøj tilbyder i samarbejde med Ishøj kommune et ugentligt caféar-
rangement til en rimelig pris. 
Frivillige hjælpere laver maden og kagerne til arrangementerne. Du er også vel-
kommen til at deltage i dette eller borddækningen hvis du har lyst.
Det er nogle hyggelige arrangementer hvor snakken går lystigt. Der kan også være 
forskellig underholdning eller informationer om, hvad der ellers er mulighed for at 
deltage i, i Ishøj. Der er sikkert noget, der passer til dine interesser.
Lige nu er der mulighed for at deltage i caféarrangementer 4 steder i kommunen:

Café Åkanden: Mandage kl. 13:00 – 14.30, Vejlebrovej 105.
Café Solstrålen:  Onsdage kl. 12.00 – 14.30,  Kulturhuset, Vejleåparken
Café Tranestuen: Torsdage kl. 12:00 - 15:00, Vejledalen 27
Café Torslunde:  Tirsdage i lige uger kl. 14:00 - 16:00, Torslundevej 145
 - kun kaffe og kage.

Hvis du er interesseret i at deltage, møder du bare op i den café du har lyst til. 
Du skal være velkommen.

Hvis du har lyst til at være frivillig hjælper i caféerne, kan du kontakte Else Marie 
Eg, 29 91 78 52 eller på mail emeg@ishoejby.dk.

Du kan også læse mere om caféerne på Ældres Netværk i Ishøj.
https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/ishoej/aktiviteter-og-aktiviteter 
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FREM MED CYKLEN & PÅ MED HJELMEN 
KØR MED OS RUNDT I ISHØJ OG OMEGN

Mødested: Ishøj Stationsplads ved busserne
Mødetid: Tirsdage kl. 10:00 (Vi cykler hele året)
 
Vejrforholdene bestemmer om vi kører 20, 30 eller 40 km. 
(Gennemsnitshastighed ca. 15 km/t )

Du bestemmer selv, hvor langt du vil køre og kan vende om, når det passer dig.

El-cykler ingen hindring.

Der er 1-2 PIT-stop, hvor vi kan nyde den medbragte kaffe, kage eller anden for-
friskning og det sociale samvær.

INGEN TILMELDING & INGEN AFBUD

Holdleder: 
Henning Pedersen,  31 67 14 36 -   Kajhenningpedersen@ishoejby.dk 
Ring hvis du er i tvivl om noget
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DEN STORE GEVINST FÅR DU IKKE...
MEN HYGGE OG SJOV
Hver onsdag kl. 14.00 til 17.00 fra 4. sep. til 23. apr., Vejledalen 27.

Du har mulighed for at spille to slags kort, nemlig Whist og Kanasta.

Vi spiller i selskabslokalerne i de ældrevenlige boliger ”Tranegården” Vejledalen 27. 
Adgang ad den udvendige trappe for enden af bygningen.

Det koster 5 kr. pr. gang pr. person at deltage – men husk kaffe og kage tager vi selv med.

God fornøjelse og på gensyn.

Christen Cilieborg, 21 96 45 22 ccilieborg@gmail.com 
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Kan du lide at have med børn og unge at gøre??

Meld dig som Skole-/Børnehaveven, hvor du får kontakt med livsglade børn og 
unge, indblik i et moderne børneliv, samt gode oplevelser og mulighed for at dele 
din viden og erfaringer, hvad enten det er inden for det kreative, faglige eller det 
sociale.

Skole-/Børnehavevenner tager udgangspunkt i det gode generationsmøde, der er til 
glæde for alle parter, og du vil som frivillig skole-/børnehaveven være tilsluttet en 
af vore skoler eller børnehaver, hvor man kommer efter lyst og behov.

Vi kan altid bruge flere på en skole her i kommunen, og de unge vil gerne have flere 
voksne/ældre til at hjælpe. De gør børnene glade med deres nærvær og erfaring.

Så er du interesseret eller vil høre mere så kontakt Jessie Gryberg, 28 98 89 49.
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Hvad med at deltage i en gå-gruppe?
Hver fredag kl. 10.00 med start fra Kærbo’s indgang

Vi går i almindeligt gå tempo, så der er tid til at nyde naturen og snakke 
sammen.
Turene varer 1½ til 2 timer, og tilmelding er ikke nødvendig. 

Skulle du ønske at vide mere angående disse ture så kontakt: 

Elsa Meidahl Petersen, 24 41 23 47
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Mangler du hjælp til små opgaver i hjemmet?

Hans Jørgen tilbyder alle medlemmer en hjæl-
pende hånd med småting, så som at hænge 
et billede op, trække ledning til et elektrisk 
apparat, der skal flyttes, hænge en gardinstang 
op, eller hvad du har af opgaver, der er for småt 
til en håndværker. 

Ring hvis du vil have hjælp. 
Hans Jørgen Hansen, 23 63 61 01

Du skal kun betale for materialer og transport. 
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KONTAKTINFORMATION

Ishøj kommune
www.ishoj.dk 

Hjemmeplejen 10-12
www.ishoj.dk 

Omsorgscenter Kærbo
www.kaerbo.dk 

Plejehjemmet Thorsbo
www.torsbo.dk 

Lægevagten
www.borger.dk 

Ældre Sagen
www.aeldresagen.dk 

Falck
www.falck.dk 

Kbh. Vestegns Politi
www.politi.dk/vestegnen 

Tlf. 43 57 75 75 
Email: ishojkommune@ishoj.dk 

Tlf. 43 57 77 06
Email: hjemmeplejen@ishoj.dk 

Tlf. 43 57 96 00
Email: kaerbo@ishoj.dk 

Tlf. 43 57 43 00
Email: 40790@ishoj.dk 

Tlf. 18 13

Tlf. 33 96 86 86
Email: aeldresagen@aeldresagen.dk 

Tlf. 70 10 20 30
Email: kundeservice@falck.dk  

Tlf. 43 86 14 48
Email: kbhv@politi.dk 
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Ældre Sagens Hjemmeside i Ishøj
www.aeldresagen.dk/ishoej

Ældresagens Facebook-side:
Ældresagen Ishøj
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HUSKELISTE OVER
ARRANGEMENTER 2. HALVÅR 2020

03. september Kælderduoen side 6

05. september Årsmøde side 7 

24. september Kastellet side 8

01. oktober Single i Provence side 9

oktober Influenza Vaccination side 10

19. oktober Byvandring med Poul Kragelund side 12

05. november To mand frem side 14

07. november Spis sammen side 15

16. november Københavns Synagoge side 16

07. januar Peter Møller – mit liv i show bizz side 17

20. januar Medicinsk Museion side 19

04. februar Malene Wiklen side 21

WEB master: : Preben Hansen         Blad: Inga Juel Johansen      

Grafisk Produktion: Betty Service ApS



Industridalen 4 · 2635 Ishøj
Tlf.: 32 62 60 94
www.mobler.dk

Mandag - fredag     10.00-18.00
Lørdag og søndag 10.00-16.00

HUSK AT VI LEVERER DINE NYE MØBLER I EGNE BILER!

• GOD SERVICE 
• DEN BEDSTE
   RÅDGIVNING 
• FIND OS PÅ
   FACEBOOK

So� er U� � g
VELKOMMEN
I BUTIKKEN
GRATIS LEVERING

- til Ældre Sagens medlemmer. 
Vi leverer, samler, opstiller 

og tager emballagen 
med retur på senge 

og møbler

KØB VISTE 
ZENSIZONE SENG
OG FÅ EN VALGFRI  
GAVL MED I KØBET.

(GÆLDER IKKE 
WING GAVL)

KØB VISTE 
ZENSIZONE SENG
OG FÅ EN VALGFRI  
GAVL MED I KØBET.

Inkl. valgfri
ga

vl

Spar
50%

Spar
26%

MEDLEMSPRIS
ZensiZone boxelevationsseng

180 x 200 cm. Inkl. valgfri gavl

NU 24.999,- 
   SPAR 24.999      

Classic stel. Indbygget 
Plus-system, og BalanceAdapt. 
Paloma læder. Fås i cognac eller sort. 
Normalpris 17.030,-

ZensiZone boxelevation+ 180 x 200 cm. Dobbeltfjedret vendbar madras
med 5-zonet high sense+ pocketfjedre og Flex+ skum og trådløs fjernbetjening.
Topmadras med 50 mm latex. Fås i fl ere farver. Ekskl. ben. Normalpris 49.998,-

MEDLEMSPRIS
Farstrup Plus lænestol

+ fodskammel 

NU 14.999,-
    SPAR 2.676     

MEDLEMSPRIS
Opal lænestol

+ fodskammel 

NU 12.500,-
   SPAR  4.530     

Model 5910 med glidebeslag. 
Betrukket med schrimp stof 
i dessin Capture. 
Stel i massiv lysnet eg.
Fodskammel inkl. magasin.  
Normalpris stol + fodskammel
17.675,-

HURTIG
LEVERING

Ekstra


