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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 

Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/lokalafdelingen/jaegerspris 

Nyhedsbrev: www.aeldresagen.dk/nyt-fra-din-lokalafdeling-�lmelding 

Den 16/9-2020 havde Ældre Sagen  i alt 904.601 medlemmer 

Ældre Sagen i Jægerspris havde 2387 medlemmer 
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IT-Cafeen på Mødestedet (En typisk dag på kontoret). 

Jeg starter med at låse mig ind. Forberede med forlængers�k, så kunderne 
kan få strøm �l deres pc’er. Så kommer mine medhjælpere. I øjeblikket er vi 
tre i alt, som har forskellige kompetencer. 

Hen ad vejen kommer vores kunder, hvor de fleste er gengangere. Heldigvis 
kommer der også nogle nye indimellem. De gengangere, der kommer, er her 
også for hyggens skyld, men selvfølgelig har de også problemer, som vi 
hjælper dem med.  

Et stort problem for de ældre er, at de ikke 
forstår engelsk. Mange gange kommer der 
på skærmen et skilt op, hvor der står 
noget på engelsk, som de ikke forstår, og 
så ignorerer de det. Det er ikke så godt, 
for det kan være vig�gt. Så når de 
kommer første gang, skal deres pc’er 
opdateres og det tager virkelig lang �d. De 
tre �mer, vi har �l rådighed, er ikke al�d 
nok. 

De typiske problemer, kunderne har, er at 
fly�e billeder fra mobilen �l computeren 
og opdateringer både af Windows og 

andre programmer, samt at få installeret virusprogram. Hvis de har købt en 
ny computer, skal de have lagt deres mail ind på den, men de kan måske ikke 
huske koden �l mailen. Andre problemer er e-Boks, sundhed.dk.,  NemID og 
sociale medier. Det, som jeg ikke helt forstår, er, at der ikke kommer flere, for 
der må da være mange, der skal have hjælp �l deres pc’er. Som det er i dag, 
er det simpelthen et must, at man skal have en pc’er, når man skal ind på 
kommunen, e-Boks, bank og mange andre steder. 

Afslutningsvis vil jeg sige, at vi holder en frokost den sidste gang, som 
afslutning på sæsonen. 

Gudmund 



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 fællesspisning.  

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 lækre platter. Drikkevarer er for egen regning. 
På grund af coronaen er der desværre højst plads til 50 personer, så 
derfor: Først til mølle……. 

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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Hvorfor skal borgere diskrimineres, hvis de ikke kan benytte 
internettet? 

Siden august 2018 har grundtaksten for en flextur været 36 kr. inkl. 10 
km kørsel. Ekstra km. koster 6 kr. pr. km. For at reducere 
smittespredning med Corona virus, er det midlertidigt ikke muligt at 
betale med kontanter. Det betyder, at alle flexture skal bestilles på 
internettet, og hvis man ikke kan bruge internettet, skal man bede en 
pårørende om at oprette sig som kunde, samt at bestille turene. Ældre 
Sagen i Jægerspris har både bedt Tina Tving Stauning (Byrådet) og 
Ældrerådet i Frederikssund om hjælp, men tilsyneladende kan ingen 
overbevise Movia om, at det er en urimelig behandling af medborgere, 
der ikke bruger internettet. Kører man privat med en taxa, kan man 
bruge sit betalingskort, men hvis en flextur foretages med en taxa, skal 
man altså først ulejlige en pårørende, hvis man har brug for en 
flexkørsel. 

Jeg har nu henvendt mig til vores hovedforening og fået svar. Læs 
næste side. 

Aase 
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Kære Aase 
 
Situationen med manglende mulighed for at bestille Flextrafik over 
telefonen er os desværre velkendt. Rigtig mange ældre uden digital 
adgang har i mange måneder været uden mulighed for at benytte 
Flextrafik, fordi de ikke har internet. 
 
Trafikselskabernes begrundelse for at fjerne telefonbestilling og 
betaling i bilerne er funderet i frygt for smitte ved kontantbetaling og 
transportministerens anbefaling fra marts måned om at undgå 
kontanter. 
 
Denne anbefaling blev dog trukket tilbage i slutningen af juni måned, 
ligesom de sundhedsfaglige beviser for smitte via kontanter stadig er 
mangelfulde. Dette har vi fra Ældre Sagens side arbejdet for at gøre 
trafikselskaberne (og medierne) opmærksomme på.  
  
Indtil videre er det lykkedes i det omfang, at telefonbestilling og 
kontantbetaling nu er genindført på Fyn og i det meste af Jylland.  
Tilbage står Sjælland og Københavnsområdet. Vi er i stadig dialog med 
Movia, der håndterer Flextrafikken de pågældende steder, og 
eksemplet med jeres stavgænger er endnu et udtryk for situationens 
alvor.  
 
Movia har foreløbig orienteret om, at de har sat ekstra mandskab af til 
at hjælpe kunder, der ringer ind med at foretage bestilling, men dette 
finder vi naturligvis ikke tilfredsstillende, da mange fortsat efterlades 
uden reel mulighed for bestilling.  
 
Venlig hilsen  
 
Michael Bo Christensen 
Seniorkonsulent – Transport og mobilitet 
Samfundsanalyse 
Mobil: 50 89 90 91 
mbc@aeldresagen.dk 

 

5 



 

 

6



 

TIRSDAGSGYMNASTIK  PÅ  MØDESTEDET 

klokken 10-11.30 

Tirsdag den 6. oktober starter Ældre Sagen i Jægerspris med at tilbyde 
gymnastik, men på grund af coronaen bliver det et hold med max. 10 
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. 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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Sikkerhed på nettet 

Desværre er der mennesker, der forstår at udnytte teknologien, så de 
bruger internettet til at begå IT-kriminelle handlinger. En af metoderne 
er, at de ringer op og fortæller, at man skal have penge tilbage fra 
SKAT. De tilbyder at hjælpe med at overføre pengene, og beder derfor 
om personlige oplysninger. 

Svindlerne kan også finde på at udgive sig for, at de ringer fra din 
bank, og de fortæller, at din konto er blevet hacket. For at stoppe det, 
skal du udlevere NemID og 
nøgler fra dit nøglekort. Med 
de oplysninger kan de hæve 
penge fra din konto!  

En tredje metode er, at 
svindlerne studerer 
dødsannoncer, og finder frem 
til pårørende, som står i en sorgproces. Her udgiver svindlerne sig for at 
være fra skifteretten og beder om personlige oplysninger. På den måde 
kan de via dine oplysninger hæve penge på bankkontoen. En fjerde 
metode er, at svindlerne udgiver sig fra at være fra en forening, f.eks. 
Ældre Sagen, hvor de beder om dit CPR-nummer. 

Derfor: Vær på vagt, hvis du får opringning fra banker, 
forsikringsselskaber, offentlige instanser eller lignende. Banker, 
SKAT og lignende ringer aldrig og beder om personfølsomme 
oplysninger. Du skal være forberedt på, at svindlerne ofte taler dansk 
og opfører sig roligt og yderst troværdigt, så man får tillid til det, de 
siger, men husk, at du aldrig må udlevere oplysninger som 
bankoplysninger, nemID og CPR-nummer over telefonen. 
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SENIOR  BIO  2020 – 2021 
Biografen åbnes kl. 13.00. Filmen begynder kl. 13.30. 

Prisen for alle 7 forestillinger er 385 kr. og 70 kr. for løssalg. 

Filmens handling kan ses på: 

https://www2.skibbykino.dk/program/seniorbio/2020-2021 

Yderligere oplysninger: Esther Teilmann 21463360 

5.+6.oktober: De forbandede år              2.+3.november: Parasite 

4.+5.januar: Mandskoret                         1.+2. februar: Kollision 

1.+2. marts: Knives out: Var det mord?  6.+7. april: Downton Abbey 

 



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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          Jægerspris arrangerer 
 
 

JULETUR TIL HUMLEMAGASINET PÅ FYN 
Onsdag d. 18.11. 2020 

 

TUREN ER GRATIS  
MAKS 2 BILLETTER PR. HUSSTAND – først �l mølle 

 

Afgang med bus kl. 8.30 
fra SuperBrugsen, Jægerspris 

 
Når vi ankommer �l Humlemagasinet  

får vi kaffe og en bolle 
 
 
 

 
 

E�er af have set den flo�e uds�lling 
kører vi �l Gelsted kro, hvor vi får serveret: 

Kalvesteg stegt som vildt  
Hjemmelavet vaniljeis m/frugter 

 
Bindende tilmelding �l Jane Niemi Petersen  

på mail ptjn@pc.dk eller tlf.: 60 85 19 99 
Fra 1.10. 

 
Bille�er kan også hentes på Mødestedet  

Parkvej 2, Jægerspris 
Den 2.10. kl. 9.30 – 11.30 

AF
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ÆLDRESAGENS  ÅRSMØDE i Kignæshallen 
9/9-2020 

Flot medlemsfremgang trods et 
turbulent år med corona og 
omstrukturering af bestyrelsen i 
september 2019, da den siddende 
formand pludselig meldte sig ud af 
foreningen. Det var den røde tråd, 
da formand Helle Christensen fra 
Ældre Sagen aflagde beretning.  

Det samlede medlemstal i Jægerspris er lige nu 2387, med rigtig mange 
frivillige. I stedet for selv at fortælle om aktiviteterne i forbindelse med 
Mødestedet, havde Helle valgt, at aktivitetslederne selv kunne fortælle 
om deres område. Hvis en aktivitetsleder var forhindret i fremmøde, 
blev aktiviteterne præsenteret af frivillige fra gruppen.  De 58 
stemmeberettigede fremmødte fik på denne måde et levende og 
inspirerende indtryk af arbejdet, nemlig: Besøgsvenner, 
bisidderordning, bridge, besøgsvenner hos demensramte, den hjælpende 
hånd, It-cafeen, stolegymnastik hjemme, telefonstjernen, vågetjenesten, 
gå med de grå, strikkeklubben, stavgang, tirsdagsgymnastik på 
Mødestedet, rejser, udflugter, og kursus i hjertestarter.  

Der var afleveret et enkelt forslag, nemlig et ønske om en månedlig 
frokost i cafeteriet. Forslagsstilleren arbejder videre på sit forslag. 

Der blev valgt 5 nye bestyrelsesmedlemmer, og efterfølgende 
konstituerer bestyrelsen sig den 28/9-2020. 

Efter årsmødet var der spisning og hyggemusik med John-E-musik, 
hvor man desværre ikke måtte synge med!  

Årsmødet forløb utrolig godt, selvom der måtte være stor afstand 
mellem de fremmødte. 

Aase 
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EFTERLYSNING 

En af vores ”hjælpende hænder” er 
stoppet, så derfor efterlyser vi en 
hjælpsom person, der kan hjælpe med 
små, praktiske opgaver, f.eks. skifte 
en pære, ophængning af billeder og 
andre lignende opgaver. Ikke 
havearbejde! Kontakt vores formand 
Helle: tlf. 40233395  

______________________________ 

Vi vil gerne oprette en litteraturkreds på 
Mødestedet. Har du lyst til at lede en 
gruppe på 6-8 personer? I samarbejde 
med vores bibliotek bestiller du bøger til 
gruppen, og der bliver mulighed for, at 
gruppen kan mødes den anden mandag i 
måneden kl. 10.00-11.30, hvor I drøfter den læste bog. Kontakt vores 
formand Helle på tlf. 40233395 og tilbyd din hjælp. Du må også meget 
gerne kontakte Helle, hvis du vil være med i litteraturkredsen, men 
uden at være leder.  

_________________________________________________________ 

Spise sammen? 

Vi er nogle, der har lyst til at mødes i Kignæshallens cafeteria den 
første mandag i hver måned, med start mandag den 2. november kl. 
13. Hvis vi kan blive ca. 20 personer, kan vi sammen hygge os med 
Kignæshallens dejlige varme mad og lækre råkostsalater. Vi skal 
kun betale 100 kr. inkl. en øl eller vand. Menuen kan læses på 
hjemmesiden. Ring til Aase på tlf. 24 24 18 26 senest søndag og tilmeld 
dig. Oplys telefonnummer i tilfælde af ændringer i denne coronatid! 
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Bestyrelsen 
Helle Christensen, tlf. 40233395 / hellechristensen114@gmail.com                                 

Aase Friedrichsen, tlf. 24241826 /aa-c-f@mail.tele.dk 

Jane Niemi Petersen, tlf. 60851999/ ptjn@pc.dk 

Poul Herskind, tlf. 47531521 /poul@herskind.net 

Leila Hansen, tlf. 26249015 / leilabent.jyllinge@hotmail.com 

Vibeke (Vibs) Lyngaae, tlf. 21423311 / vibeke.lyngaae@gmail.com 

Dorthe Kehler, tlf. 61400076 / fam.kehler@gmail.com 

Lillan Brandt, tlf. 51949218 / lillanbrandt@hotmail.com 

Formand: Helle Christensen 

Næstformand: Aase Friedrichsen 

Sekretær: Jane Niemi Petersen 

Kasserer: Leila Hansen 

Hjemmeside: Gudmund Petersen 

Rejser: Sonja Otte 

Blad: Aase Friedrichsen 

Ture/arrangementer: Jane Niemi Petersen 

 

Redaktion af Ældre Sagens blad i Jægerspris  

Helle Christensen & Aase Friedrichsen 

Bladet er printet og samlet af Proventus Grafisk 


