
     

  

               
 
 
  

     

Bestyrelsen 

Helle Christensen, formand, tlf. 40 23 33 95.Mail: hellechristensen114@gmail.com 
Aase Friederichsen, næstformand,  Askevej 51, tlf. 24241826.  
Mail: aa-c-f@mail.tele.dk 
Bernhard Mikkelsen, kasserer. tlf. 47 52 12 80. Mail: bernhard@mikkelsen.mail.dk 
Gudmund K. Petersen,  IT/webmaster, tlf. 28 57 85 52. Mail: aeldresagen@gupeit.dk 
Jane Niemi Petersen, sekretær. tlf. 60 85 19 99. Mail: ptjn@pc.dk 
Inge Lise Hjerrild Hansen, bestyrelsesmedlem. tlf. 47 17 37 55.  
Mail: il.hjerrild@gmail.com. 
Frýbjørg Jonita Kruse, Bestyrelsesmedlem, tlf. 24213765. Mail: frybjoerg@gmail.com 
Poul Herskind,  suppleant, tlf. 47531521. Mail: poul@herskind.net 
 

 
 
DÆ 

Jægerspris Afdeling 

  Kontor:  
  Mødestedet, Parkvej 2, 3630 Jægerspris 
 

  Kontor den første onsdag i hver måned  
   kl. 09:30 - 11:00.  
  Telefon 47 56 10 15. Dog ikke juli og august. 
 

  Her vil du altid møde en repræsentant for bestyrelsen. 
 

  Hjemmeside: 
  www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/jaegerspris 
 

 December  2019 

 

Formandens klumme . . . 
 

På årsmøde i marts i år blev Michael Søgård Larsen valgt til formand, men han har valgt 
at trække sig her i efteråret 2019.  Da jeg var næstformand, blev jeg den nye formand. 
Jeg hedder Helle Christensen. Jeg er født og opvokset i Korsør i en søskendeflok på 4, 
og  både min mor og min far var meget aktive i foreninger og i  politik. Første gang jeg 
var i Jægerspris, var jeg med som hjælper i børnelejren for handicappede børn fra Tysk-
land, Danmark og Norge. Lejren blev afholdt ved Over Dråby Strand i en stor teltlejr, og 
der mødte jeg min senere mand,  Kaj Christensen. Vi blev gift i foråret1971, og vi fik 4 
børn sammen. 
Kaj har deltaget i JIK fodbold lige til sin død i 1999. Hele mit liv næsten har jeg været 
spejder, der er faktisk  kun 9 år i mit liv, hvor jeg ikke har været spejder. I dag er jeg 
leder i 1. Frederikssund gruppe og har været det siden 1971. Jeg er uddannet først som 
sygehjælper og arbejdede i flere år på Østergården i Frederikssund. Siden blev jeg ud-
dannet pædagog fra Jægerspris Seminarium og har været leder på Vester Mose Fritids-
hjem og skovbørnehaven Siflingen i Uggeløse skov. 
Jeg glæder mig til at gå i gang med arbejdet i Ældre Sagen sammen med bestyrelsen. Det 
er nyt for mig, da jeg ikke har siddet i  bestyrelsen i lang tid, men jeg har erfaring fra 
arbejdet i andre bestyrelser. Man er altid velkommen til at kontakte mig, samt at komme 
med forslag til ture og ideer til aktiviteter.  
Venlig hilsen Helle 

Ansvarshavende  redaktør er Helle Christensen 
Hvor intet andet er nævnt, er tekst og billeder af  hende. 

Tlf.   40233395         Mail: hellechristensen114@gmail.com 
Bladet er printet og samlet af :  

WWW.bjerreforlag.dk 
 
                                                                

 

Nyt tiltag i Ældre Sagen 
 

Ældre Sagen inviterer alle interesserede, til at være med til stolemotion i 
eget hjem. 

 Stolemotion er skånsom, men effektiv træning, hvor man sidder på stolen eller 
står ved den. Det styrker både muskler, smidighed, balance og kondition. 

 Målet er at styrke den daglige funktionsevne, så du kan klare hverdagens aktivi-
teter længst muligt og undgå faldulykker. 

 Alle kan være med, uanset hvor mange skavanker, man har. Ideen er netop, at vi 
tilpasser øvelserne til det niveau, som passer til dig. 

Og med stolen ved hånden, behøver man ikke frygte at falde eller blive over an-
strengt. Vi træner ca. 1 time hver uge, tilmelding til Lillan Brandt på  

mail lillanbrandt@hotmail.com eller tlf. 51 94 92 18 
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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 

Tur til Folketeatret søndag d. 2.2. 2020 
Afgang med bus kl. 13:30 fra SuperBrugsen, Jægerspris 
Vi skal se forestillingen ”Så længe mit hjerte slår”. 
En musical, bygget op omkring mange af de 
kendte sange afspillet i Giro 413. 
Der er elevator i teatret. 
Pris for billet og bus 400 kr. 
Tilmelding til Jane Niemi Petersen 
på mail ptjn@pc.dk eller tlf.: 6085 1999 
Senest 30.12.2019 
______________________________________________ 
 

Kursus i genoplivning 
Lørdag den 28. marts afholdes 3 kurser i livreddende førstehjælp på Mø-
destedet.  
KURSUS 1: Klokken 12-13. Max. 10 
deltagere 
KURSUS 2: Klokken 13-14. Max. 10 
deltagere 
KURSUS 3: Klokken 14-15. Max. 10 
deltagere 
Instruktør Jens Lund Tvilling Vinther fra Hjerteforeningen. 
Hver dag falder omkring 10 danskere om med hjertestop udenfor hospita-
let, men kun 11 % overlever, hvis ingen træder til, før ambulancen kom-
mer!  
Men får du hjælp med hjertestarter og hjertelungeredning indenfor 3
-5 minutter, så stiger dine chancer med 50-70 %. 

Tilmeld dig til Aase Friedrichsen på tlf. 2424 1826 eller 
E-mail: aa-c-f@mail.tele.dk.  

Tilmelding efter princippet ”Først til mølle…” 
Oplys: fornavn, efternavn. E-mail, mobil tlf. og fødselsår 

___________________________________________________________ 
 

Årsmøde i Jægerspris 
Husk allerede nu at notere datoen i din kalender.  
Lørdag den 14. marts 2020 klokken 12 i Kignæshallen.  
Yderligere oplysninger kan læses på hjemmesiden. Der bliver udsendt et 

Nyhedsbrev, og mere info i Lokalaviserne, når datoen nærmer sig. 
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SAMMENKOMST FOR FRIVILLIGE  
5. oktober 2019 i Mødestedet 

Næstformanden Aase indledte mødet med at fortælle om den aktuelle situation. Der er 
2113 medlemmer pr. 1/10, og vi har 43 frivillige i forskellige arbejdsopgaver: Demens-
venner, vågetjenesten, tryghedsopkald, IT-cafe, hjælpende hånd, stavgang, bridge, bi-
sidder, rejser, besøgsvenner, udflugter og kurser, strikkeklub. Bestyrelsen har konstitue-
ret sig, efter at formanden pludselig valgte at forlade både Ældre Sagen og formands-
skabet den 11.august. Ny formand er Helle Christensen, og Aase fremhævede, at samar-
bejdet i den siddende bestyrelse nu fungerede godt, samt at der også blev arbejdet på et 
nyhedsbrev. Bestyrelsen havde oplevet en meget stressende periode, men at den nu vir-
kelig var begyndt at virke.  
Herefter var der forskellige indlæg: 
Jørn Nygaard fortalte om at være besøgsven til demensramte i eget hjem. 
Birgit Harfot gav os et indblik i de mange frivilliges arbejdsopgaver på De tre Ege. 
Inge  Askjær, der koordinerer vågetjenesten i vores område, fortalte om det at være vå-
gekone m/k. 
Anne Hastrup fra 4H fortalte om madskolerne for børn 8-12 år i skolernes sommerferie. 
Der blev også udleveret materiale om både demensvenner, vågetjenesten og madskoler-
ne. 
Flere af de fremmødte bidrog også med at fortælle om deres aktiviteter indenfor Ældre 
Sagen, og desuden leverede duoen ”Kosten og Skovlen”, nemlig Hans Vest Hansen og 
Bjarne Lund, et dejligt musikalsk indslag. 
En rigtig spændende dag, hvor de fremmødte heldigvis også udtrykte stor tilfredshed 

med dagens program.  
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  Få din varme mad fra cafe Kignæs 
 

Er du træt af at varme den færdige mad i mikroovnen, så grøntsagerne 
ikke er sprøde og friske? Så er det måske en ide, at få den varme mad fra 
Cafe Kignæs. 
Vi har besøgt Signe og Henrik for at høre nærmere om den madordning, 
som mange af vores ældre allerede har glæde af. 
Der er tale om mad, der bliver lavet ”helt fra bunden” og leveret lige til 
døren mellem klokken 17-18 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. 
Maden leveres varm i små Thermo bokse, og den indeholder både grønt-
sager og frisk 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. Desuden 
skal Cafe Kignæs have et telefonnummer til en pårørende, i det tilfælde, 
at der ikke bliver reageret, når maden leveres. Det er altid Signe eller 
Henrik, der kommer med maden. 
Man bestiller maden til en hel måned, og man kan få mad leveret 3 til 5 
gange på en uge. Maden betales forud. Det betyder, at der betales 80 kr. 
pr. gang – 10%, altså kun 72 kr. Denne pris gælder alle, der er bosat in-
denfor byskiltet til Jægerspris. Har man bolig længere væk fra Kignæs-
hallen, aftales der individuelt omkring et mindre tillæg for kørsel. 
Det er muligt at lave en prøvespisning på 1-2 gange, inden man melder 
sig til månedspakken. Prøvemåltiderne betales så senere, sammen med 
månedspakken. 
Ring på 28 73 66 47, hvis I vil vide mere, eller evt. have besøg fra Cafe 
Kignæs. 
 

 

 

 

 
Bisidder 
Du kan få hjælp af en bisidder ved kontakt med en offentlig myndighed og andre eller 
ved lægebesøg. Bisidderen kan være behjælpelig med at kontakte en myndighed enten 
telefonisk, skriftligt eller personligt. Bisidderen har tavshedspligt, han rådgiver ikke, 
men kan hjælpe med at overskue konsekvenserne af dine valg. 
Al henvendelse til Poul Herskind, tlf. 47 53 15 21. 
 

Besøgsven 
Mangler du en besøgsven til at komme og besøge dig og få en snak eller gå en tur med? 
Eller har du lyst til at være besøgsven? 
Lillan Randt Søbovej 3 Kulhuse Tlf. 51949218 Mail: lillanbrandt@hotmail.com 
 

Den hjælpende hånd 
Hjælp til feks. udskiftning af elpærer eller pakninger, som du ikke selv kan klare.  
Materialer og/eller kørsel er for egen regning. Havearbejde udføres ikke. 
Flemming Ovesen, tlf. 20 87 35 81. 
Per Kruse, tlf. 20 97 07 65. 
 

Telefonstjerne - en frisk morgenhilsen 
Har du lyst til at få en opringning hver morgen mellem kl. 8:00 og 8:30, så ring til Inge 
og kom med på listen. Vi er 6 friske damer, der skiftes til at ringe. Du fortæller os, 
hvem vi skal kontakte, hvis du ikke tager telefonen. Vi mødes også til en kop kaffe to 
gange om året, så vi kan sætte ansigt på stemmerne 
Inge Bailey, tlf. 50 72 78 29. 
 

Bridge 
Mandage kl. 12:30 - 16:00. Mødestedet, Parkvej 2, 3630 Jægerspris. 
For let øvede. Starter igen mandag 2. september 2019. Pris 250,00 kr. for hele året inkl. 
klubbens fester.  Der er  pt. 20 deltagere til bridge. 
Irene Kristiansen, tlf. 28 69 68 24. 
 

Stavgang 
Vi går alle onsdage fra kl. 9:30 til ca. kl. 11:00, når dagen ikke falder på en helligdag.  
Mødestedet, Parkvej 2, 3630 Jægerspris. Hold dig i form i hyggeligt samvær. Vi går ca. 
4 km i eget tempo i og omkring Jægerspris. 
Lis Erlang (Sus), tlf. 42 17 09 42. 
 

It og pc-cafe  
Fredag kl. 09:00 - 12:00 i Mødestedet, Parkvej 2, 3630 Jægerspris.  
Pris 10,00 kr. pr. gang, for internet og 10 kr. hvis man vil være med til vores afslut-
ningsfrokost. 
Vil du vide mere kontakt Gudmund Petersen Mail: aeldresagen@gupeit.dk  
Tlf: 28578552 

 Du er også  velkommen til at deltage i andre 
lokalafdelinger af Ældre Sagens arrangementer. 
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LI-HA  

Hasse Mortensen 
Nørhaven 2, 3630 Jægerspris 

Tlf. 70 209 201 - Mobil 26 144 731 
Mail hasse.mortensen@gmail.com 

Besøg vores hjemmeside 

www.liha-service.dk 

 
 

Søndagskaffestue 
Søndage kl. 13:30 - 16:00 i Mødestedet, Parkvej 2, 3630 Jægerspris. 
Vi sludrer over en kop kaffe med kage og fortæller om store og små  
oplevelser. Arrangeret af Samrådet i Jægerspris. Alle er velkomne. 
 
 

Endagsture 
Vi planlægger endagsture i løbet af året. 
 Første tur er d. 02-02-2020 Folketeateret 
 

Ældre Sagen inviterer alle interesserede til at være med til stolemotion i eget hjem. Vi 
træner ca. 1 time hver uge, tilmelding til Lillan Brandt på mail lillanbrandt@hotmail.com 
 

Rejse til Den polske Riviera 
Søndag 24.. til torsdag 28. maj 2020 Tilmelding: til Sonja Otte. Tlf. 20827043 
 
 

Seniorbio i Skibby Kino.  
Mandage og tirsdage kl. 13:30. Salen åbnes kl. 13:00. Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Program 2020 
6. og 7. januar: Dommerens valg 
3. og 4. februar: The wife 
2. og 3. marts:: Unge Astrid 
6. og 7. april: Green book 
 
Se filmenes handling på www.skibbykino.dk.  Esther Teilmann, tlf. 21 46 33 60. 
Pris for hver forestilling: 65 kr. 
 
 

 

   
 

HVAD SKAL SKE? 

Har du ideer til aktiviteter, som vil være til 
gavn og glæde for Ældre Sagens medlemmer, 
kan du henvende dig til Jane Niemi Petersen, 
tlf. 60 85 19 99 eller via mail ptjn@pc.dk. 
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Kirsten Holst, på mail: mkholst@mail.dk eller  
tlf: 40 36 59 66 
 
 

   

 
 

 
 

EFTERLYSNING 
 

Vi er i Ældre Sagen i Frederikssund en gruppe som er 
frivillige besøgsvenner, der besøger hjemmeboende 
demensramte personer, enlige såvel som ægtepar. Vi 
har hårdt brug for flere demensvenner. Gruppen dæk-
ker alle 4 ældresagsafdelinger i Frederikssund Kom-
mune: Jægerspris, Skibby, Slangerup og Frederiks-
sund.  
For at blive demensven kræver det blot at du har tid og 
lyst til at gøre en forskel ved at besøge en dement per-
son. Besøgene hos de demente giver ofte de pårørende 
et tiltrængt ”pusterum” i hverdagen, ligesom den de-
mente får en ven som kommer regelmæssigt.  
 
Du bliver tilbudt informationer og kurser, så du er 
klædt på til at være demensven.  
 
Hvis du er interesseret i at blive demensven og ønsker 
uforpligtende information, så kontakt den demensan-
svarlige fra Ældre Sagen i Frederikssund:  

ANNONCE 

 Stavgang hygger og holder pause 
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 FLEXTUR 
Er et godt tilbud til dig, der bor i Frederikssund kommune 

 
Du kan blive kørt fra sted til sted, næsten som med en taxi. Desuden er 
det billigt, og du bestemmer selv, hvornår du vil hentes, og hvor du vil 
køres hen. 
 
Flextur kører alle dage fra klokken 06.00 – 23.00. Turen skal være påbe-
gyndt inden for dette tidsrum. 
 

Disse kommuner er med i Flextur-ordningen: 

 
 

*Betyder, at taksten er kommunetakst. Ellers spørg ved bestilling. 
  

Når du bestiller Flextur, skal du fortælle nøjagtig adresse og tidspunkt for, 
hvornår du vil hentes, og hvor du vil køres hen. I travle perioder kan det 
blive nødvendigt at skubbe lidt til tiderne, men i de fleste tilfælde kommer 
tiderne til at passe til dine ønsker. 
 
Du kan bestille en tur ved at ringe til Flextur på tlf. 70262727 alle dage 
mellem kl. 08.00 – 18.00. Husk at fortælle, at du ønsker en Flextur. 
 
Du kan også bestille en tur på www.moviatrafik.dk/flextur, hvor du kan 
blive oprettet som kunde, når du indtaster person- og dankort-oplysninger. 
 

 

 

Allerød* Ballerup Brøndby* Dragør Egedal* 

Fredensborg* Frederikssund* Furesø* Gladsaxe* Greve* 

Gribskov* Guldborgsund* Halsnæs* Helsingør* Holbæk 

Høje Tåstrup* Hørsholm* Kalundborg* Køge* Lejre* 

Lolland* Lyngby-Tårbæk* Næstved* Odsherred* Ringsted* 

Roskilde* Rudersdal* Slagelse Solrød* Sorø 

Stevns Vordingborg       
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Vores rejse til Spreewald 
 i Tyskland 18. til 22. august 

 
Med start i Jægerspris 5.45 og senere os i Skibby var vi 40 glade forventningsfulde 
gæster, der med Per ved rattet kørte mod Gedser. På færgen fik vi dejlig morgenmad. 
Så gik turen øst om Berlin mod vores bestemmelse sted Cottbus, dog ikke uden proble-
mer, vejarbejde, og omveje gav en 3 timers forsinkelse.  
Kl. 20 nåede vi frem, sultne og trætte, men i ”Kartoffelkisten” var maden parat, dejlig 
kartoffelsuppe, schnitzel og dessert. 
Vi boede på Hotel Sorat i Cottbus. Hyggeligt hotel med dejlig udendørs plads, hvor 
flere af os nød aftnernes godnat drink. 
 Cottbus var ”hovedstad” for det sorbiske mindretal i Tyskland, hvis historiske rødder 
kan føres næsten 2000 år tilbage, og på gadeskiltene står alt stadig både på tysk og på 
Sorbisk. 
Første oplevelsesdag gik til naturområdet Spreewald , som er et fantastisk område på 
480 km2 med et finmasket net af kanaler åer og bække. Her skulle vi på en oplevelses-
rig sejltur på kanalerne i en turbåd staget frem af lokal guide som vidste alt om områ-
det. Motorsejlads er kun tilladt for ambulance båden. Vi spiste frokost på en af øerne 
og flere af os smagte de berømte syltede agurker (jeg synes nu min mors opskrift er 
bedre). Det er et imponerende område, stille og fredeligt at blive staget rundt, mens vi 
nød en lille en. 
Inden vi kørte til Cottbus, nåede vi lige et besøg i Lubbenaus smukke kirke samt se de 
specielle aluminiums sagn skulpturer på torvet udenfor. 
Hjemme i Cuttbus nåede vi lige en guidet rundtur og så bl.a. flot renoveret kirke med 
genbrug fra andre kirker. 
Vi spiste igen i ”Kartoffelkisten” og fik igen 3 retter med kartoffel, dejlig mættende. 
En god dag med dejligt vejr. 
Dag 3 besøgte vi først Meissen og fik en super interessant rundvisning på fabrikken, 
der fremstiller det fine og dyre Meissen-porcelæn. Her er alt fra brugsgenstande til 
skulpturer til smykker, men du skal virkelig have den store tegnebog frem, hvis du ville 
have et minde med hjem. 
Så gik turen til Dresden som indtil 1871 var hovedstad i det selvstændige Sachsen. 
Byen blev bumpet i krigens sidste tid i 1945, men er fantastisk smukt genopbygget. 
Dresden er en flot kulturby med berømte bygningsværker bl.a. Frauenkirken og slottet 
Zwinger. Desværre havde vi alt for lidt tid til at nyde den flotte by, flere af os nød fro-
kost med udsyn til floden Elben i smukt vejr. 
Hjemme igen nød vi aftenen på hotellet og udenfor til godnat drink. 
Turens sidste udflugtsdag gik til Bad Muskau, vi skal se den kæmpestore Muskaur  
landskabspark som er på Unescos verdensarvliste. Parken ligger omkring floden Lau-
sitzer Neisse som danner den tysk-polske grænse. Parken er på godt 5 km2, så noget 
stor at overskue. Og desværre var det umuligt at få fat i et af de hestekøretøjer, der kun-
ne have kørt os en tur. I parken ligger slottet, hvor grundlæggeren Herman Furst Puck-
ler- Muskaus  har boet, meget smukt. 
Flere af os benyttede lejligheden til at gå over grænsen og handle i byen Leknicas loka-
le marked. De havde den gode champagne, så lageret blev lige fyldt op. 
 

Derfra skulle turen have gået til Rokotzbrucke i Rododendron parken Kromlau, men 
broen var under renovation, og vi syntes ikke, der var så meget ved at besøge en rodo-
dendron park i august, derfor besluttede vi i stedet at se et af tysklands største brunkåls-
brud, men ak, de var ikke til at finde, vi spurgte om vej og kørte en hel time for igen at 
ende ved indgangen til Muskauer parken. Så kørte vi direkte mod Cottbus, her kunne vi 
så nå en lille bytur før vi skulle hen i ”Kartoffelkisten” og spise, og vi fik ikke kartoffel-
suppe, men kartoffel klatkager til dessert. 
Hjemturen startede tidligt og gik uden vejarbejde og ”stau” og vi var hjemme først på 
aftenen. 
Mættet med indtryk og med bussen fuld af gode sager både fra det polske marked og fra 
Bordershoppen. 
Tak til alle der deltog, for godt humør og dejligt selskab, det er det, der gør turene dejli-
ge. 
Næste tur går til den Polske riviera, så skynd dig at melde dig på. 
Lene Lindedam/Sonja Otte 
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