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Vi har søgt i Ældre Sagens 
søgepulje – Social indsats, og 
fået bevilget nogle penge til at 

støtte udvikling og igangsættelse af frivillige sociale aktiviteter med 
henblik på at udvikle den samlede frivillige indsats i regi af Ældre 
Sagen. 
 
Vi har fået mange nye besøgsvenner og besøgsværter i løbet af det 
sidste år, men det har været en meget svær tid for både besøgsvenner og 
besøgsværter på grund af COVID-19 pandemien. 
 
Jeg ville gerne takke alle mine besøgsvenner for det store frivillige 
arbejde, de gør i Ældre Sagen, og alle besøgsvennerne har under hele 
nedlukningsperioden haft telefonisk kontakt med deres besøgsværter, 
men nu er det heldigvis igen muligt at besøge vores værter. 
 
For at vise min taknemlighed, besluttede vi at invitere alle 
besøgsvennerne og besøgsværterne til en sammenkomst, hvor vi fik 
noget dejlig mad og en kop kaffe, og der blev snakket på kryds og tværs 
om den frivillige indsats, der giver et helt særligt fællesskab mellem 
besøgsvenner og besøgsværter. 
 
De besøgsvenner, der ikke havde mulighed for at deltage i 
arrangementet, fik en fin buket blomster som tak for deres store og 
værdifulde arrangement i Ældre sagen.  
 
Aktivitetsleder for besøgsvennerne, Lillan Brandt. 
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ÆLDREMAD fra Cafe Kignæs? 

Hvis du eller dine pårørende har svært ved selv at lave mad, så har vi 
heldigvis her i Jægerspris et rigtigt godt tilbud, efter at Henrik og Signe 
fandt på at levere dagens varme ret. Maden leveres hver eneste dag, 
ugen igennem, hvis man ønsker det, men det er også muligt at bestille 
til færre dage. 

Man vælger mellem:  Voksen portion 80 kr. inkl. levering 

  Mindre portion 60 kr. inkl. levering 

Maden leveres dejlig varm, pakket i små 
Thermo bokse, mellem klokken 17-18. Den 
er lavet ”helt fra bunden” og indeholder 
både grøntsager og salat. 

Inden der laves en aftale om levering af 
mad, kommer enten Signe eller Henrik på 
besøg for at høre, om der er ting, man ikke 
kan tåle. 

Cafe Kignæs skal også have et telefonnummer til en pårørende, i 
det tilfælde, at der ikke bliver reageret, når maden skal afleveres. 

Man bestiller mad til en hel måned, og maden betales forud. Det er 
muligt at lave en prøvespisning på 1-2 gange, inden man melder sig til 
månedspakken. Prøvemåltiderne betales så senere, sammen med 
månedspakken. 

Maden leveres til alle, der er bosat indenfor byskiltet til Jægerspris. Bor 
man længere væk, aftales der individuelt, idet der så betales lidt for den 
ekstra 
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Fitness for Ældre Sagens pensionister 

Mange aktiviteter er lukkede for personer over 21 år, således både 
gymnastikhold og vandregrupper med flere end 10 personer. 

En mulighed for alligevel at få trænet sin krop er at blive medlem i 
PURPLE FITNESS  på Hovedgaden 60 i Jægerspris. 

Centerets slogan:  Vi træner ikke for at blive yngre 

  men vi træner for at blive ældre  

Ring til Rikke Fjellerup, 42 90 91 81 
(mandag, onsdag eller fredag formiddag) og 
bestil en instruktørtime, så du får lavet et 
styrketrænings-program, hvor Rikke tager 
hensyn til eventuelle skader. Rikke har 18 
års erfaring med at lægge programmer, så 
det er værd at betale 180 kr. for at få en 
grundig instruktion til centerets mange maskiner. 

Hvis du er pensionist og medbringer medlemskort til Ældre Sagen, 
sparer du at skulle betale oprettelsesgebyr på 299.- kr., og som 
pensionist kan du så træne mandag til fredag mellem kl. 5-15. 

Du kan vælge et medlemskab til 229 kr. for en måned, men for 249 kr. 
kan du både deltage på hold og samtidig have adgang til centerets 
mange maskiner.  

Du kan også vælge at få et klippekort til 300 kr., som giver adgang til 
centeret i alt 10 gange. Køber du et kort til 400 kr., har du også 
mulighed for at deltage på hold. 

Der er holdtræning i både Yin yoga, Zumba og Bike, også for ældre. 

 Bike-instruktør Birger er selv 76 år! 
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I Purple Fitness er der en hyggelig tone, og man behøver ikke at have 
det sidste nye skrig af tøj og sko på. 

Når du går ind i centeret, skal du bære mundbind og tage dine udendørs 
sko af. Herefter går du videre ind i omklædningsrummet, hvor du har 
mulighed for at tage mundbindet af, inden du skal i gang med 
maskinerne. Det sociale har stor værdi, og du vil opleve, at man er gode 
til at hjælpe hinanden, hvis centerets instruktør en optaget af at hjælpe 
andre.  

Mange synes også, det er hyggeligt 
at mødes ved en kop kaffe, når 
træningen er overstået, og mange 
kommer fast flere gange om ugen, 
så det bliver nemt et rigtigt 
”hyggebord”, hvor nye 
medlemmer altid er velkomne, 

 

Jeg føler mig tryg i fitness-centeret, fordi man selv spritter meget af, og 
stedet samtidig er dejlig rent. 

Aase 
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Gør en forskel 
Vi søger besøgsvenner, både mænd og kvinder, der har tid og lyst til at besøge 
én ensom ældre en gang om ugen eller en gang hver 14. dag. 
I kan hygge over en kop kaffe, gå en tur, køre en tur, se en udstilling eller se 
skoven skifte farve. I finder selv ud af hvad jeres besøg skal indeholde, og 
både besøgsven og besøgsvært får nogle dejlige timer.  
 
Der er mulighed for sparring og netværke med de andre besøgsvenner.  
 
Har dette vagt din interesse, så kontakt aktivitetsleder for besøgsvennerne: 
Lillan Brandt, tlf. 51949218, 
Mail: lillanbrandt@hotmail.com 
 
 

SENIORBIO 
Biografen i Skibby åbnes kl. 13.00. Filmen begynder kl. 13.30. 
Pris: 70 kr. pr. forestilling. 
Filmens handling kan læses på: 
https://www2.skibbykino.dk/program/seniorbio/222020-2021 
Yderligere oplysninger: Esther Teilmann. Tlf. 21463360 
4.+5. januar: Mandskoret 
1.+2. februar: Kollision 
1.+2. marts: Knives out: Var det mord? 
6.+7. april: Downtown Abbey 
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TIRSDAGSGYMNASTIK  PÅ  MØDESTEDET 

klokken 10-11.30 

Hver tirsdag arrangerer Ældre Sagen i Jægerspris 
stolegymnastik på Mødestedet, men på grund af 
coronaen er det hold med max. 9 deltagere. Venteliste 
forventes.  

Det er lykkedes at få Jytte Møller som instruktør. 
Jytte er selv 90 år, og de sidste år har hun haft 
gymnastikhold i både Dalby og Skuldelev. Derfor synes vi, det er 
fantastisk, at Jytte vil undervise helt gratis. 

Man møder klokken 10 og hjælpes med at flytte bordene ud til siderne. 
Herefter er der en times fysisk træning: Opvarmning, workout, 

stolegymnastik, styrketræning med elastikker o.s.v.  

Der er tale om hensyntagende gymnastik, og vi 
prioriterer deltagere, der har brug for genoptræning 
efter sygdom /hospitalsindlæggelse eller lignende.  

Efter gymnastikken er der mulighed 
for socialt samvær, hvor man selv 
medbringer kaffe, brød, frugt eller 
drikkevarer. 

Det er gratis at deltage i 
tirsdagsgymnastikken.  

Tilmelding til Aase Friedrichsen. Tlf. 
24241826 / aa-c-f@mail.tele.dk 
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CORONA- RESTRIKTIONER 

I slutningen af oktober kom der nye 
retningslinier omkring vores fritidsliv i 
forhold til coronaen. 

Alle hold for voksne over 21 år blev 
begrænset til højst 10 personer. Det betød 
f.eks., at Bridge blev aflyst. 
Tirsdagsgymnastikken halverede holdet, og 
man mødte hveranden uge.  

Vandregrupperne måtte også højst være på 
10 personer, selvom man gik ude i naturen. 
Her er et billede at Stavgangsgruppen den 
29. oktober 2020.           Aase 
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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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Hvad sker der i Ældre Sagen, Jægerspris? 
Besøgsven / besøgsvært 

Mangler du en besøgsven til at komme og besøge dig og få en snak eller 
gå en tur med? Eller har du selv lyst til at være besøgsven? 

Lillan Brandt, 51 94 92 18 

Besøgsven til demente, der bor i eget hjem 

Ældre sagens demensvenner er besøgsvenner, der besøger en dement. 
Har du lyst til at blive demensven? 

Kirsten Holst, 40 36 59 66 

Bisidder 

Du kan få hjælp af en bisidder ved kontakt med en offentlig myndighed 
eller ved lægebesøg. Bisidderen har tavshedspligt og rådgiver ikke, men 
kan hjælpe med at forstå og overskue konsekvenserne af dine valg. 

Poul Herskind, 47 53 15 21 & Vibeke Lyngaae 21 42 33 11 

Bridge 

Mandage kl. 12.30-16, Mødestedet, Parkvej 2, Jægerspris 

For let øvede. 

Pris: 250 kr. årligt inkl. klubbens fester. 

Irene Kristiansen, 28 69 68 24 

Fællesspisning 

Første mandag i hver måned, cafeteriet i Kignæshallen, kl. 13-14.30 

Pris 100 kr. for en varm ret m/ salat, en øl eller vand Tilmelding til 
Aase Friedrichsen, 24 24 18 26 ugen før 
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Gå med de grå 

Fra Mødestedet hver torsdag kl. 10. Vi går ud i skoven, hvor vi træner 
balancen og bruger hele kroppen ude i naturen når vi går over 
træstubbe, går op og ned ad jættestuer, altså laver spændende øvelse 
med de ting, vi møder på vejen. Vi går ca. 5 km. 

Susanne Ovesen, 40 79 63 28 

Hjælpende hånd 

Hjælp til opgaver i hjemmet, du ikke selv kan klare. Materialer og 
kørsel er for egen regning. Havearbejde udføres ikke. 

Flemming Ovesen, 20 87 35 81 

IT og PC-cafe 

Fredage kl. 9-12 på Mødestedet, Parkvej 2, Jægerspris. 

Hjælp til alle med it-problemer. Pris 10 kr. pr. gang (it-adgang),samt 10 
kr., hvis man vil deltage i cafeens afslutningsfrokost. 

Gudmund Petersen, 28 57 85 52 

Seniorbio i Skibby Bio 

Se programmet side 7 

Stavgang 

Fra Mødestedet hver torsdag kl. 9.30. Vi går i eget tempo ca. 4 km. Du 
kan også deltage uden stave. 

Leila Hansen, 26 24 90 15 
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Stolegymnastik hjemme 

Ca. en times ugentligt for borgere, der ikke har mulighed for at deltage 
på et hold. Sammen øver vi et lettere træningsprogram og styrker den 
daglige funktionsevne. Højst 10 gange. 

Lillan Brandt, 51 94 92 18 

Strikkeklub 

2. fredag i hver måned kl. 13-15.30 på Mødestedet. 

Kom og vær med i et hyggeligt samvær. Tag dit strikketøj med og gerne 
opskrifter og garnrester, du vil dele med andre. 

Inge Bailey, 50 72 78 29 & Birgit Hansen, 40 10 41 89 

Telefonstjernen er tilknyttet Samrådet på Mødestedet. 

Har man brug for en frisk morgenhilsen, bliver man ringet op hver 
morgen kl. 8-8.30 af en af de seks friske damer, der skiftes til at ringe. 

Inge Bailey, 50 72 78 29 

Tirsdagsgymnastik 

Hensyntagende gymnastik: Opvarmning, workout, stolegymnastik, 
styrketræning med elastikker m.m. 

Tirsdage kl. 10-11 på Mødestedet. Efter gymnastikken er der en halv 
times socialt samvær. Tilmelding til Aase Friedrichsen, 24 24 18 26 

Vågetjenesten 

Ældre Sagens vågekoner og –mænd støtter døende uden pårørende og 
pårørende, der har brug for et hvil. 

Inge Merete Askjær, 22 37 61 88 
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