
Juni 2020 

 

 

Jægerspris Afdeling 
Kontor på Mødestedet, Parkvej 2, 3630 Jægerspris 

 Den første onsdag i hver måned kl. 09.30-11.00  vil du al�d møde en 
repræsentant fra bestyrelsen 

 dog ikke juli og august 

Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/lokalafdelingen/jaegerspris 

HUSK   HUSK   HUSK 
Der er årsmøde den 19. september 2020 

klokken 12.00 i Kignæshallen 
FORMANDENS KLUMME: Er du klar over, at…….. 

I starten af januar 2020 var Ældre Sagens medlemstal nået op på 
890.355 medlemmer. 

Den 1. maj 2020  havde  Ældre Sagen i Jægerspris 2348 medlemmer 

Blandt medlemmerne er nu mere end 20.000 blevet frivillige, dvs. at de 
har påtaget sig en konkret arbejdsopgave. Nogle af disse opgaver, som 
de frivillige har løst, er: 

Lokalt har der været arrangeret Danmark spiser sammen, hvor mere 
end 25.000 mennesker har deltaget i fællesskabsmiddage. I Ældre 
Sagen Jægerspris havde vi i 2019   to middage på Færgelundens 
Kursuscenter, og ved middagen den 8. november 2019 deltog 89 
personer. 
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5000 besøgsvenner brugte 34.000 timer om måneden til at besøge 
ensomme ældre. I Jægerspris er Lillan Brandt blevet koordinator for 
vores besøgsvenner og besøgsværter, og vi vil meget gerne have flere 
besøgsvenner. Desuden har vi også  besøgsvenner til demensramte, der 
bor i eget hjem. Disse besøgsvenner bliver koordineret af Kirsten Holst, 
fælles for både Frederikssund, Slangerup, Skibby og Jægerspris. 

Frivillige i vågetjenesten sad hos knap 800 døende. Jægerspris har 8 
vågekoner m/k, og her er det Inge Merete Askjær fra Skibby, som 
koordinerer hele vågetjenesten for Frederikssund, Slangerup, Skibby og 
Jægerspris. 

Mere end 1.300 frivillige tryghedsopkaldere skaber tryghed via en 
daglig opringning til ældre mennesker, der bor alene. I Jægerspris er det 
Inge Bailey, der har påtaget sig, at Telefonsstjernen fungerer, og at en 
gruppe på 6 personer ringer mellem klokken 8.00 og 8.30. 

I vores lokale blad kan man orientere sig om de mange aktiviteter, der 
lokalt foregår under Ældre Sagen eller i samarbejde med Samrådet for 
Mødestedet. 

Kaffestuen på Mødestedet 
Foto: Lis (Sus) Erlang 

 

 

 
Hver søndag sørger Samrådet for, at man kan samles på Mødestedet, 
hvor der i tidsrummet 13.30 til 16 er kaffe / the og dejlige kager ( oftest 
er det hjemmebagt). Snakken går livligt rundt om bordet, og det er 
bestemt hyggeligt. 
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Juni 2020 

 

 

Jægerspris Afdeling 
ÅRSMØDE 2020 

Lørdag den 19. september kl. 12.00 i Kignæshallen 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Eventuelle forslag skal være formanden Helle Christensen i hænde 
senest 4. september. Mail: hellechristensen114@gmail.com 

Årsmødet er kun for medlemmer, husk derfor medlemskort. 

Der er mulighed for at deltage i årsmødet uden spisning. 

Efter årsmødet vil der være spisning, kaffe og musikalsk underholdning 
ved John-E-Musik. 

Buffet koster 150,- kr. inkl. 1 øl eller vand. 

 

Medlemmer, der havde købt billet til vores årsmøde den 14. marts 
2020, som vi desværre måtte aflyse, er automatisk tilmeldt dette 
årsmøde. Medbring derfor den ”gamle” billet. 

 

Hvis man ikke var tilmeldt årsmødet den 14. marts, kan man købe billet 
på Mødestedet, Parkvej 2, den 14. september kl. 9.00-11.00. 

 

Spisebillet kan også købes ved at overføre beløbet senest den 11. 
september til Reg 2670   Konto 4390933709. 

Husk at oplyse medlemsnummer og ÅRSMØDE 

3



 

Efterlysning. 

Skal man have mulighed for at klage over en 
parkeringsbøde? Tilsyneladende er det ikke 
muligt, hvis man ikke bruger en computer! 
Parkeringsklagenævnet vil udelukkende 
behandle klager, hvis de bliver mailet ind til 
Parkeringsklagenævnet, og det vil Ældre 
Sagen selvfølgelig ikke acceptere. Ældre Sagens sekretariat 
efterlyser derfor eksempler på, at borgere er blevet afvist, hvis de 
har ønsket at klage over en parkeringsbøde. Ring til pressetelefonen 
hos Ældre Sagen på tlf. 70 20 30 31 og fortæl, hvis I er blevet 
afvist.   

Aase 
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Gå med de grå 

Fra starten af maj til 3. september 
har Ældre Sagen et spændende 
tilbud med motion. 

Vi mødes ved Kulturhuset 
Rejsestalden kl. 10.00, og herfra går 
vi ud i skoven. En strækning på 
omkring 5 kilometer. Vi er tilbage 
omkring klokken 11.30, hvor vi 
hygger os med en kop kaffe/the. 

Vi går selvfølgelig i al slags vejr! 

Undervejs bruger vi naturen, dufter til 
skoven og ser på trækronerne.                  

Foto Marianne Thielsen 

Vi træner balancen, hvor det gælder om at 
få brugt hele kroppen, ligesom vi bruger 
naturen til at hoppe og gå over træstubbe, 
vandre op og ned ad jættestuer, lave 
øvelser med de ting, vi møder på vejen. Ja 
vi bruger virkelig vores dejlige natur og 
vores krop. Alle kan være med, så bare 
kom.       

Susanne Ovesen, 40 79 63 28 
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Besøgsven til demensramte, der bor i eget hjem 

 
Vi er i Ældre Sagen i Jægerspris, Skibby, Slangerup og Frederikssund en 
gruppe, som er frivillige besøgsvenner, der besøger hjemmeboende 
demensramte personer, enlige såvel som ægtepar. Gruppen dækker således 
alle 4 ældresagsafdelinger i Frederikssund Kommune. 

  
Vi har hårdt brug for flere besøgsvenner til demensramte. 

  
At være besøgsven til en demensramt er at være ven med et menneske, der har 
svært ved at huske, og som måske stiller det samme spørgsmål flere gange. 
Som med andre venner bringer man lidt lys og glæde ind i den dementes 
hverdag og taler om det, der kan berige begge parter.  
Du behøver ikke at komme hver dag eller hver uge, men du kommer 
regelmæssigt og giver den demente og evt. den dementes pårørende et afbræk 
i en ensformig hverdag, og mulighed for at opleve noget andet.  
Du bliver tilbudt informationer og kurser, så du er klædt på til at være 
besøgsven til en demensramt.  
 
For at besøgsvennerne ikke skal køre længere end højest nødvendigt, gør vi alt 
for, at man besøger en demensramt så tæt på sin egen bopæl som muligt.    
 
Hvis du er interesseret i at blive besøgsven for en demensramt og ønsker 
uforpligtende information, så kontakt den demensansvarlige fra Ældre Sagen i 
Frederikssund:  
Kirsten Holst, på mail: mkholst@mail.dk eller tlf: 40 36 59 66 
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SPIS SAMMEN 
Som en del af det landsdækkende initiativ »Danmark Spiser Sammen«, 
der sætter fokus på fællesskab og det sociale omkring et måltid, 
inviterer Ældre Sagen Jægerspris igen til fælles-spisning.  

For mange kan det være svært eller endda næsten umuligt at gå alene ud 
og møde nye mennesker. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at 
invitere en ven, kollega eller nabo med til dette arrangement, da det er 
nemmere at komme ud af døren, når man har følgeskab. Alle er 
velkomne, uanset alder - og der kræves heller ikke medlemskab af 
Ældre Sagen.  

Arrangementet finder sted i Færgelundens Motel & Kursuscenter, 
Skovnæsvej 2, Jægerspris fredag den 6.november fra klokken 12.  
 
Der bliver serveret en lækker buffet samt kaffe og kage. Drikkevarer er 
for egen regning. 

Efter spisning serveres kaffe og kage, 
mens Per og Arvid underholder.  
Der er gode busforbindelser, både nord 
og syd for Kronprins Frederiks Bro, hvis 
man har brug for at benytte offentlig 
transport, f.eks. 316, 318, 230R. 
 

Det koster 100 kr. at deltage. Tilmelding til Jane Petersen på mail 
ptjn@pc.dk eller tlf. 6085 1999.  
 
Adgangsbillet kan købes senest 29. oktober 2020 ved at overføre 
beløbet til konto 2670 4390 933 709  Mrk. SP + dit/jeres navn. 
Adgangsbillet kan også købes på Mødestedet, Parkvej 2, 3630 
Jægerspris tirsdag d. 27.10.2020 kl. 9.00 – 11.00. 
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PROPAGANDADAG I SUPER 

BRUGSEN FOR 
BESØGSVENNER OG 

BESØGSVÆRTER 
Fredag den 6. marts havde vi en 
propagandadag i Super Brugsen i 
Jægerspris, for at få flere besøgsvenner 

og besøgsværter i Ældre Sagen, Jægerspris.   
Vi vil gerne takke brugsuddeler Søren Brøgger for venlighed, husly og dejlig 
kaffe til vores medlemmer og andre interesserede i Ældre Sagen. Der skal 
også lyde en stor tak til City Bakery for at sponsorere dejlige småkager.  
I Danmark er der 50.000 ældre over 65 år, der føler sig svært ensomme. Som 
frivillig i Ældre Sagens besøgstjeneste er du med til at erstatte ensomhed og 
kedsomhed med livglæde og gode stunder.  
Dine besøg kan danne ramme om mange forskellige aktiviteter, alt efter hvad I 
sammen beslutter.  
I kan få en snak over en kop kaffe, gå en tur, læse avisen, spille kort eller hvad 
I har lyst til. Måske finder I nogle fælles interesser, som I kan dyrke og 
udvikle sammen. Der er mange af besøgsværterne, der har oplevet meget, og 
det er spændende at høre deres livshistorie. Det er meget fleksibelt at være 
frivillig besøgsven. Du og din besøgsvært aftaler selv, hvor ofte og hvornår 
besøgene skal finde sted, og hvad I vil lave sammen. Vi sørger for, at du bliver 
godt forberedt til opgaven. Du har tavshedspligt, og du får et identitetskort fra 
Ældre Sagen, som du altid skal have med. Din frivillige indsats er ulønnet, 
men til gengæld kommer du med i et helt særligt fællesskab af frivillige.  
 
Hvis du gerne vil være besøgsven eller høre nærmere, så kontakt Ældre Sagen 
i Jægerspris.  
Læs mere om Ældre Sagens besøgstjeneste på 
www.aeldresagen.dk/blivbesøgsven 
  
Vores dag i Super Brugsen i Jægerspris gav flere besøgsvenner, og mange var 
interesserede.Vi fik også én besøgsvært, og der var flere ældre, der havde 
interesse for, at der kom én og besøgte dem, så alt i alt en dejlig dag .Jeg vil 
også benytte lejligheden til at sige tak til alle dem. Der gav en hånd 
med. 
Lillan.                     Foto: Lis (Sus) Erlang 
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Klinik for fodterapi 
v/ statsautoriseret fodterapeut 
 

Birgit Larsen, tlf. 47 31 16 00 
Minna Bull, tlf. 47 31 33 21 
 

Tilskud fra Danmark samt 

til diabetes og bøjlebehandling 

Færgevej 2, 3600 Frederikssund 
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VI SØGER EN INSTRUKTØR TIL 
STOLEMOTION 

Som motionsfrivillig i Ældre Sagen hjælper du 
ældre i alle aldre med at have et aktivt og godt liv. 

Du får også selv rørt dig og styrket din fysiske form. 
Derudover bliver du en del af et stærkt netværk af 
frivillige i Ældre Sagen. 

Sammen gør vi en stor forskel. 

Inden du starter som instruktør i Ældre Sagen, får 
du mulighed for at deltage på et kursus , hvor du får 
både teoretisk og praktisk indsigt i træning af ældre. 

Der er et kursus på tre dage den 8.-10. september 
2020. Første dag fra kl. 10. tirsdag til torsdag kl. 
15.30  på Dalum Landbrugsskole ved Odense. 

Du får betalt kurset og rejseudgifter. 

Din opgave som instruktør i stolemotion vil være at træne enkelte motionsværter én til 
én i eget hjem/holdtræning. 

Målet er at vedligeholde og måske forbedre deltagernes muskelstyrke, knogler, 
smidighed og balance. 

Motionen tilrettelægges, så de forskellige elementer kan trænes, mens deltagerne 
sidder på en stol eller står ved en stol. Dette afhænger af deltagernes fysiske formåen. 

Du vil blive en del af et team, hvor der er tilknyttet flere instruktører. 

Kontakt vores instruktør i stolegymnastik, hvis du vil høre mere. Hun hedder Lillan 
Brandt. Tlf. 51 94 92 18 
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BRIDGE HOS ÆLDRE SAGEN I JÆGERSPRIS  

 

I oktober 2019 kunne vores hold 
fejre 25 års jubilæum! 

 

Hver mandag mellem klokken 12.30 og 16.30 spiller vi bridge på 
Mødestedet. Vi er 20 medlemmer. Man skal være medlem i klubben for 
at spille med, og der kan forekomme venteliste. Man kan også være 
med som substitut. 

Det koster 250 kr. om året, og de penge bliver brugt til bridgeklubbens 
tre årlige fester. 

 Det er ikke kun det at spille bridge, der prioriteres højt. Det samme 
gælder hyggen, det sociale samvær, kaffepausen og vores fester.  

Langvarige varme venskaber er blevet skabt gennem spillet, og vi har 
haft mange hyggelige stunder sammen. Samtidig bliver hjernen 
aktiveret, så den holdes frisk. 

Flere af vores medlemmer har været med i mere end 20 år, og stadig 
møder de op hver mandag, glade og energiske, og parate til at komme i 
gang med det fantastiske spil, som faktisk er over 3000 år gammelt. 
Reglerne for kontaktbridge blev skabt i 1925 af  Harold S. Vanderbilt, 
og bridge bruges i dag også af flere end 100 folkeskoler. 

Irene Kristiansen, tlf. 28 69 68 24 
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DET SKER I ÆLDRE SAGEN, JÆGERSPRIS 
Besøgsven  
Mangler du en besøgsven til at komme og besøge dig? Eller har du lyst til selv 
at være besøgsven? Lillan Brandt, 51949218 
 
Bisidder 
Du kan få hjælp af en bisidder ved kontakt med en offentlig myndighed eller 
ved lægebesøg. Bisidderen har tavshedspligt og rådgiver ikke. Kan hjælpe 
med at forstå konsekvenserne af dine valg. Poul Herskind, 47531521 
 
Demensvenner 
Har du lyst til at blive demensven, som besøger demensramte, der bor i eget 
hjem. Kirsten Holst, 40365966 
 
Den hjælpende hånd 
Hjælp til f.eks. udskiftning af elpærer eller pakninger, som du ikke selv kan 
klare. Materialer og/eller kørsel er for egen regning. Havearbejde udføres ikke. 
Flemming Ovesen, 20873581 og Per Kruse, 20970765 
 
It-og pc-cafe, Mødestedet, fredage kl. 9-12. 
Hjælp til alle med it-problemer. Pris: 10 kr. pr. gang, som dækker it-adgang. 
Gudmund Petersen, 28578552 
 
Stolegymnastik hjemme 
Kan du ikke træne på et hold, er der mulighed for hjemmetræning ca. en time 
ugentligt. Lillian Brandt, 51949218 
 
Telefonstjerne 
Har du lyst til at få en frisk morgen hilsen hver morgen kl. 8-8.30?  
Inge Bailey, 50727829 
 
Vågetjenesten 
Vi våger hos døende borgere, både på plejecentre og i private hjem. Vi søger 
flere vågekoner m/k. Inge Askjær, 22376188 
 
Bridge, Mødestedet, mandage kl. 12.30-16. Irene Kristiansen, 28696824 
 
Gå med de grå, torsdage kl. 10-11.30. Susanne Ovesen, 40796328 
 
Strikkeklubben, 2. fredag i hver måned på Mødestedet kl. 13-15.30. 
Inge Bailey, 50727829 & Birgit Hansen, 40104189 
 
Stavgang hver onsdag kl. 9.30-10.45. Lis Erlang (Sus), 4217094 



Bestyrelsen 
Helle Christensen, FORMAND, tlf. 40233395 

Mail: hellechristensen114@gmail.com 

Aase Friedrichsen, NÆSTFORMAND, tlf. 24241826 

Mail: aa-c-f@mail.tele.dk 

Bernhard Mikkelsen, KASSERER, tlf. 40452255 

Mail: bernhard@mikkelsen.mail.dk 

Gudmund K. Petersen, IT / WEBMASTER, TLF. 28578552 

Mail: aeldresagen@gupeit.dk 

Jane Niemi Petersen, SEKRETÆR, tlf. 60851999 

Mail: ptjn@pc.dk 

Inge lise Hjerrild Hansen, BESTYRELSESMEDLEM 

Frybjørg Jonita Kruse, BESTYRELSESMEDLEM 

Poul Herskind, SUPPLEANT 

 

Redaktion af Ældre Sagens blad i Jægerspris  

Helle Christensen & Aase Friedrichsen 

Bladet er printet og samlet af Proventus Grafisk 


