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Synsprøven er afgørende, når du  
skal have briller. Jo flere punkter 
i dit øje, der måles på, desto 
bed re brilleglas kan vi lave til 
 netop dit syn. Hos Nyt Syn fore-
går alle synsprøver med vores 
ZEISS i.Profiler, som måler dit 

syn på 1.500 målepunkter. Vi 
overfører målingerne til dine 
ZEISS brilleglas, og giver dig et 
markant skarpere syn end med 
standardglas. Kig forbi Nyt Syn 
Nyborg eller book en synsprøve 
på nytsyn.dk/nyborg.

Et godt syn starter  
med en grundig synsprøve
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SPAR15%
på brillestel

SPAR10%
på brilleglas

Nyt Syn Nyborg Optik 
Nørregade 18, 5800 Nyborg 65 
31 10 10, nytsyn.dk/nyborg
Besøg os på facebook
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ÆLDRE SAGEN NYBORG-ULLERSLEV
Adelgade 6, 5800 Nyborg. Telefon 6331 0555 - e-mail: as.nyborg@mail.dk.
Hjemmeside: ældresagen.dk/nyborgullerslev. Kontoret er åbent tirsdag og onsdag kl. 10-12 samt torsdag kl. 13-15. 
Kontoret er lukket onsdag 4. marts på grund af forårshøjskole.

Bestyrelsens medlemmer:

Ib Kruse, formand 2467 4997 ib.kruse@mail.dk
Peter Enevold, næstformand 4081 8675 peen@tietgen.dk
Irma Trebbien, 2. næstformand 2085 3554 itrebbien@skovparknet.dk
Bodil Roed Sindal, sekretær 6070 8266 sindal@os.dk
Tommy Gedsø, kasserer 2163 5174 tommy.gedsoe@gmail.com
Birgit Laugesen 6064 3583 laugesenbirgit99@gmail.com
Lizzi Petersen 2295 0967 lizzi.petersen@gmail.com
Dorit Myltoft 6530 1088 dorit.myltoft@turbopost.dk
Karin Jensen 5329 6536 oveogkarin@gmail.com
Sten Sørensen 4020 7984 steensorensen@godmail.dk
Bo Thygesen 2162 7180 bothygesen13@gmail.com

Søren Torpe, webmaster 2227 2432 kstorpe@outlook.com

Koordinationsudvalg til Nyborg Kommune:

Peter Enevold, formand 4081 8675 peen@tietgen.dk
Sonja Lykkegaard Hansen, Ørbæk, næstformand 6533 2046 sonja.pedal@os.dk 
Kirsten Holst, Ørbæk, sekretær 2047 7767 kullerup.by@gmail.com
Ib Kruse 2467 4997 ib.kruse@mail.dk

Redaktion:

Hanne Grove, redaktør 6531 3865 hannegrove@mail.dk
Søren Torpe 2227 2432 kstorpe@outlook.com
Irma Trebbien 2085 3554 itrebbien@skovparknet.dk
Bodil Roed Sindal 6070 8266 sindal@os.dk
Ansvarshavende Ib Kruse 2467 4997 ib.kruse@mail.dk

Social og juridisk rådgivning i København tlf. 8030 1527 Gratis

Næste nummer af Ældre Sagens blad udkommer 26. marts 2020. Deadline 5. marts. 
Indlæg (max. 530 ord) bedes sendt til hannegrove@mail.dk eller afleveret skriftligt til Ældre Sagens kontor.
Vore medlemmer er velkomne til at deltage i Ældre Sagens arrangementer over hele landet.

X betyder, at der er adgang for kørestolsbrugere.

Betalingsregler. Ældre Sagens arrangementer kan betales kontant til kontoret eller til Ældre Sagens konto: 
Nordea Bank, reg. nr. 5875, konto 8982 507 732 med angivelse af navn og arrangementsnummer. Betalingskort 
kan ikke anvendes. Betaling bedes ske inden for 5 hverdage efter tilmeldingen. Hvis det ikke sker, overføres man 
til venteliste og kan kun deltage, hvis der er plads. Både tilmelding og betaling er en forudsætning for at kunne 
deltage i arrangementerne. Henvendelse om adresseændringer e.l. rettes til kontoret i åbningstiderne. Annonceteg-
ning kan ske ved henvendelse til Erik Pres, tlf. 5134 6998, mail: epr@c.dk.
Forsidefoto: Anders Schlottmann: Forårshøjskole i Ældre Sagens lokale 2019.
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Endnu engang besparelser på ældreområdet i Nyborg Kommune
Da budget 2020 blev fremlagt, og til sidst vedtaget af et enigt byråd, stod det desværre klart, 
at der endnu engang skulle spares på ældreområdet. Denne gang ca. 4,5 millioner. Af en el-
ler anden grund, som hver især kan have sine tanker om, er ældreområdet også i 2020 det om-
råde, som skal spare mest af alle. Ældre Sagen fandt denne besparelse helt uacceptabel, og vi 
forsøgte ved møder med alle byrådets partier, at argumentere for, at de foreslåede besparelser 
skulle falde bort. Men det skete desværre ikke. Ældre Sagen har set med stor glæde på, at alle 
hjemmeboende ældre, som havde behov herfor, var blevet visiteret til gåture, som et led i deres 
genoptræning. Disse gåture er ved budgettet blevet frataget disse ældre borgere. Ligeså har po-
litikerne inddraget 1 mill. af de af Folketinget bevilgede penge til ”klippekortordningen”, som 
er den pulje, der kunne bruges i samarbejde med de ældre, til at ”forsøde dagligdagen” med, 
f.eks. ekstra bade, gåture eller andre oplevelser. Sluttelig vil jeg nævne, at Ældre Sagen påpe-
gede nødvendigheden af, at der i budgettet blev taget højde for etablering af nyt plejehjems-
byggeri, samt at der også burde afsættes penge til byggeri af et sundhedshus. Desværre vandt 
vores synspunkter ikke grobund i forbindelse med byrådets vedtagelse af budgettet.

Senior Info i Arkaden
En epoke og en stor indsats er slut. I starten af 2014 tog Ældre Sagens lokalbestyrelse i sam-
arbejde med Nyborg Kommune beslutning om, at der skulle oprettes et infocenter, hvor bor-
gerne kunne komme og spørge til råds om, hvor man skulle gå hen for at få løst de konkre-
te ting eller spørgsmål, som de havde til en sagsbehandler på Rådhuset. Der var enighed om, 
at man ville forsøge centeret bemandet med frivillige fra Ældre Sagen. Ældre Sagen ”ansatte” 
en leder, og det var dejligt at opleve, at der hurtigt meldte sig ca. 20 frivillige, som gerne ville 
være en del af dette nye og spændende initiativ. Man var enige om, at stedet skulle være åbent 
dagligt mellem 10 og 13. I de første mange år, kom der stadig en del borgere, som havde be-
hov for at få klaret konkrete problemer på et kontor på Rådhuset. Disse borgere var meget til-
fredse med den modtagelse, de fik af vores frivillige, hvor de også blev tilbudt såvel kaffe som 
bolsjer. Men i takt med, at de fleste ting nu kan klares digitalt, er der færre, der kommer fy-
sisk til stede. Jeg kan oplyse, at der i de første par år kom ca. 1600 borgere, men i 2019 var der 
langt færre besøgende i SeniorInfo, som stedet senere kom til at hedde. Samtidig skal det da 
også siges, at de aktiviteter, som nu foregår i SeniorInfo, klart har ændret karakter i forhold til 
ovenfor nævnte. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi i de seneste par år har oplevet, at 
flere af vores frivillige samt vores leder, har sagt farvel til opgaven. Og det har ikke været mu-
ligt at rekruttere nye. 
Vi besluttede derfor i samråd med de frivillige at ophøre. Vi blev på vores sidste møde med 
de frivillige endnu engang bekræftet i, at der på kryds og tværs er skabt rigtig mange og gode 
venskaber. Og jeg tilkendegav på mødet, at jeg håbede, at disse venskaber ville blive fastholdt, 
og at Ældre Sagen håber at kunne få glæde af deres engagement og indsats i andre opgaver 
som frivillige. Endnu engang rigtig mange tak for jeres store og vedholdende indsat for Ældre 
Sagen, og som sagt håber vi at se jer i andre sammenhænge som frivillige. 

Kommentar og nyt fra formanden
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Årsmødet afholdes torsdag 26.marts
Endnu et år er gået. Og det er endnu engang blevet til indkaldelse til årsmøde. Side 15 i bladet 
kan I se dagsorden, og hvem der er på valg mv. Jeg håber at se rigtig mange af jer ovennævnte 
dato på Hotel Nyborg Strand.

Fællesskaber
Jeg har lyst til at referere vores landsformand Preben Staun. Han siger et sted: ”Fællesska-
ber kommer ikke af sig selv. Fællesskaber er noget man gør sammen. Hvor mange har du væ-
ret med til at skabe? Fællesskaber er en præmis for menneskers trivsel sammen, og sådan har 
det nok altid været. Langvarige fællesskaber kommer af lyst og oprigtig forbindelse mellem 
mennesker. I fællesskaberne er vi forbundet via holdninger og interesser, og vi kan finde sam-
menhold og mening. Det kan vel siges utvetydigt, at Ældre Sagen er et stort homogent fæl-
lesskab, når vores lidt over 20 tusinde frivillige hver dag byder på mange fællesskaber ved at 
gøre disse synlige, og ikke mindst brugbare for rigtig mange af vores ældre medborgere. Lad 
os alle være med til, at gøre disse fællesskaber endnu mere synlige. Og lad os sammen fejre 
den energi og de kræfter, der hver dag giver os endnu større appetit på at hjælpe andre. Ældre 
Sagens fællesskaber kan ruste frivillige indbyrdes, og jo bedre vi er til at være noget for hin-
anden, desto mere kan vi også være noget for andre. Fællesskab, naboskab, venskab? Lad os 
således i fællesskab bekæmpe ensomhed og fordomme om ældreliv, og sammen hjælpe dem, 
der hver dag har brug for os.”

Delegeretmøde 28. og 29. november 2019
Når I læser dette, har samtlige formænd i hele landet, samt landsbestyrelse, gæster og interes-
sepersoner været samlet ovennævnte dage. Det er en stor forsamling, ca. 350, der samles for 
sammen at gøre aktiviteterne i 2019 op. Samt drøfte de nye fremlagte strategier og indsatser 
for fortsat fremgang for Ældre Sagens arbejde i de kommende år.

Velkommen til nye medlemmer
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige 
hjertelig velkommen til alle de nye medlem-
mer af Ældre Sagen i Nyborg-Ullerslev.
Vi er meget glade, ydmyge og taknemmelige 
for, at I har meldt jer ind. Jeg er selvfølgelig 
helt bevidst om, at der kan og vil være man-
ge årsager til jeres indmeldelse. Men vi til-
lader os at være så ubeskedne, at vi håber, at 
noget af motivationen til jeres indmeldelse 
skyldes, at I har set noget om vores mange 
lokale aktiviteter og tilbud til medlemmerne. 
Jeg udtrykker håb om, at se nogle af jer til 
vores arrangementer.
 Jeg ønsker alle et godt nytår.
 Ib Kruse, formand

KOM TIL NYTÅRSSLANKEKUR HOS SUZUKI
DEN 9. OG 10. JANUAR KL. 11-16

Et godt bilkøb. Hele vejen rundt.

Nyborg Bilcenter A/S
Alsvej 2 - 5800 Nyborg - Tlf. 65 30 22 00 - 22 35 15 75

KOM TIL NYTÅRSSLANKEKUR HOS SUZUKI
DEN 9. OG 10. JANUAR KL. 11-16

Et godt bilkøb. Hele vejen rundt.

Nyborg Bilcenter A/S
Alsvej 2 - 5800 Nyborg - Tlf. 65 30 22 00 - 22 35 15 75

mh@nyborgbilcenter.dk
Tlf. 65 30 22 00 - 21 25 36 61

Alsvej 2 - 5800 Nyborg
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Nørregade 9 • 5800 Nyborg • tlf. 65 31 02 61

nyborg@vinspecialisten.dk

• Danmarks bredeste og mest varierede sortiment af vine
i alle prisniveauer fra stort set alle verdenshjørner

• Vinsmagning hver den 1. lørdag i måneden
• GRATIS udbringning ved køb af minimum 12 flasker
• Fuld returret på alle uåbnede, kurante flasker
• Professionel, kvalitetsbevidst service, der giver sikkerhed fra køb til levering
• STORT UDVALG AF GAVELØSNINGER / GAVEKURVE
• Xocolatl – dansk chokolade i topkvalitet
• Lakrids fra Johan Bülow, og andre lækre specialiteter...

SOM KUNDE HOS VINSPECIALISTEN NYBORG ER DU BL.A. SIKRET:

Vinspecialisten Nyborg • Nørregade 9 • 5800 Nyborg • 65 31 02 61 • nyborg@vinspecialisten.dk

PRØV!
NYBORGKAFFE

48,-
500 gr.

NYBORG
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B E O S O U N D  S T A G E

V i  p r æ s e n t e r e r  e n  s m u k t  d e s i g n e t  s o u n d b a r ,  d e r  o p t i m e r e r  d i n  T V -

o p l e v e l s e  m e d  d e n  f y l d i g e  o g  a u t e n t i s k e  B a n g   &   O l u f s e n  l y d .

b a n g - o l u f s e n . c o m

VEJL .  UDSALGSPR IS :  KR .  1 1 .000

BANG &  OLUFSEN NYBORG — KORSGADE 15  —  5800  NYBORG

TLF  653 1  2324  —  BEONYBORG.DK
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BEOSOUND STAGE 

Vi præsenterer en smukt designet 
soundbar, der optimerer din TV- 
oplevelse med den fyldige og 
autentiske Bang & Olufsen lyd.

bang-olufsen.com

VEJL. UDSALGSPRIS: KR. 11.000

G U L D  -  S Ø L V  -  U R E

KONGEGADE 33
5800 NYBORG
TLF. 65 31 12 70

Flemming Eriksen
Statsaut. ejendomsmægler (MDE) og valuar

RealMæglerne Nyborg APS
handler med omtanke ..!

Vestergade 32, 5800 Nyborg, 

telefon 65 30 34 35, 

www.realmaeglerne.dk/nyborg

* Flere års erfaring i firma- og foreningskørsel

       * Grupperejser i ind- og udland

 * Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1206

                                                      * E-mail: erikhlund@ehlbus.dk  tlf. 65 33 14 09

* Flere års erfaring i firma- og foreningskørsel

       * Grupperejser i ind- og udland

 * Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1206

                                                      * E-mail: erikhlund@ehlbus.dk  tlf. 65 33 14 09

•  Flere års erfaring i
firma- og foreningskørsel

•  Grupperejser i  
ind- og udland

•  Medlem af Rejsegaranti-
fonden nr. 1206

E-mail: erikhlund@ehlbus.dk
Tlf. 65 33 14 09

Nyborg afdeling
Nørregade 19
5800 Nyborg
Tlf. 6531 1111 • Fax 6331 1199
www.fynskebank.dk

FYNSKE BANK – CVR 2580 2888

NYBORG
CAREPOINT Nyborg - Lyøvej 12 - 5800 Nyborg

www.skoda-nyborg.dk - Tlf.: 65315458

Autoriseret ŠKODA forhandler og ŠKODA Servicepartner

NYBORG
CAREPOINT Nyborg - Lyøvej 12 - 5800 Nyborg

www.skoda-nyborg.dk - Tlf.: 65315458

Autoriseret ŠKODA forhandler og ŠKODA Servicepartner

NYBORG
CAREPOINT Nyborg - Lyøvej 12 - 5800 Nyborg

www.skoda-nyborg.dk - Tlf.: 65315458

Autoriseret ŠKODA forhandler og ŠKODA Servicepartner

Zoneterapeut og Massør

Helle Lyngvang

Nymarksvej 51  Nyborg 
Tlf. 28 87 81 82

Også hjemmebehandlinger

16 17

Skal du sælge
din bolig?

10 % rabat 
på salæret til 
medlemmer af
Ældre Sagen

RealMæglerne Nyborg
Vestergade 32 / 5800 Nyborg / Tlf. 65303435 / 5800@mailreal.dk
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Skæbner på kanten
Aktivitetsleder: Dorit Myltoft.

Program

Onsdag 4. marts
Vi mødes kl. 10 i Ældre Sagens lokaler, 
Adelgade 6 og starter med kaffe og småkager. 
Fællessang med Ruth Bruun ved klaveret.

Kl. 10.30: Historiker Maria Rytter fortæl-
ler om H.P. Carlsen. Maleren uden farve og 
lærred. Han kaldes også ”Den tredje maler-
bror”, fordi han gik sammen med L.A. Ring 
og Brendekilde på Kunstakademiet, men han 
endte som tvangsanbragt i 58 år på Tvangs-
anstalten i Odense.

Kl. 12.30: Frokost i Hotel Villa Gulle.
Drikkevarer for egen regning.

Kl. 13.30-15: Forstander Mette Guul fortæl-
ler om ”Reden” i Odense, hvor prostituerede 
kan få støtte og hjælp i den hårde hverdag. 
Under foredraget bliver der en kort pause , 
hvor der serveres kaffe med småkager.

Torsdag 5. marts
Vi mødes kl. 10.00 på busholdepladsen i 
Toldbodgade og kører til Forsorgsmuseet 
i Svendborg. Her er der rundvisning. På til-
bagevejen spiser vi på Majorgaarden i Oure. 
(Kongelig Privilegeret Kro fra 1761) Drikke-
varer for egen regning. Hjemkomst kl. ca. 15.

Fredag 6. marts
Vi mødes kl. 10.00 i Ældre Sagens lokaler.
Da blæsten gik alt for frisk over Limfjor-

dens vande. I 1825 fik en storm Nordsøen til 
at bruse igennem den smalle stribe mellem 
Agger Tange og Harboøre Tange. Det foran-
drede radikalt livet for indbyggerne omkring 
Limfjorden. Dette fortæller professor i mo-
derne historie Bo Poulsen om.

Frokost kl. 12.00 i Hotel Villa Gulle.
Drikkevarer for egen regning.

Kl. 13.30. Vi mødes igen i Ældre Sagens lo-
kaler, hvor musiker Sigrid Haslund vil syn-
ge og fortælle om den folkekære digter Sig-
fred Pedersens viser. Kort pause med kaffe 
og småkager.

Kl. 15.00. Afslutning.

Deltagerpris: 950 kr. 
Tilmelding og betaling til kontoret fra tirs-
dag 14. januar (gerne lige penge) og senest 
torsdag 13. februar kl. 16.00. 
Opgiv venligst AK 622 ved tilmeldingen og 
betalingen.

Forårshøjskolen
4. - 6. marts 2020
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Ansvarlig leder: Birgit Laugesen.

Tur til Cirkusrevyen 2020
Aktivitetsleder: Birgit Laugesen.
Ældre Sagen sender i år to busser til Cirkus-
revyen, den ene onsdag 3. juni og den anden 
onsdag 10. juni. Turene udgår fra Toldbod-
gade kl. 11.30. Kl. 13.30 spiser vi en læk-
ker frokost i Staldknægten (drikkevarer for 
egen regning), og efter lidt tid på egen hånd 
ser vi revyen kl. 17.00. Kl. 19.15 mødes vi 
igen ved bussen for at køre tilbage til Ny-
borg. Undervejs spiser vi en lækker sand-
wich med 1 øl eller 1 vand. Vi håber at kun-
ne være hjemme ca. kl. 22.00.
Billetsalg fredag 7. februar kl. 10 i Ældre 
Sagens kontor, Adelgade. 2 billetter pr. per-
son. Pris: 900 kr. pr. person for hele arran-
gementet.
Tilmelding og betaling til kontoret. (Gerne 
lige penge).Opgiv venligst AK640 vedr. 3. 
juni og AK641 vedr. 10. juni.
Turhjælper 3. juni: Birgit Laugesen. 
Turhjælper 10. juni: Karin Jensen.
Billetterne kan afhentes på kontoret fra ons-
dag 19. februar kl. 10.00.

Syng Med i Svanedammens
Aktivitetsrum
Aktivitetsleder: Birgit Laugesen.
Alle er velkomne til Syng Med. Vores dyg-
tige pianist Ruth Bruun fortæller små finur-
ligheder, og ”hver fugl synger med sit næb”. 
Vi synger hver anden tirsdag kl. 14.30-
16.15. 14. januar, 28. januar. 11. februar, 25. 
februar, 10. marts. 24. marts. 7. april. 21. 
april. 5. maj. 19. maj. Der serveres kaffe/the 
med spiseligt. Pris 10 kr. der betales på ste-
det. Ingen forhåndstilmelding.

Skrivegruppe
Aktivitetsleder: Jane Rosendahl,
tlf. 2553 1552.
Skrivegruppen fortsætter torsdag 16. januar 
kl. 16 i Ældre Sagens lokale.
Mange mennesker har en tanke og et ønske 
om at skrive deres erindringer til glæde for 
børn og børnebørn, men er ikke rigtig kom-
met i gang. I denne skrivegruppe hjælper vi 
hinanden med at komme i gang med at hu-
ske begivenheder og særlige minder, der kan 
skrives ned. Alle interesserede er velkomne. 
Man kan bare møde op.

Gode Film i KinoVino
Aktivitetsleder: Dorit Myltoft.
Billetter kan købes i KinoVino i ugen før 
forestillingen. De kan også forudbestilles på 
KinoVinos hjemmeside (www.kinovino,dk), 
så man kan sikre sig den gode plads man øn-
sker, men betaling og afhentning kan kun ske 
i foyeren. Pris: 60 kr. inkl. en kop kaffe.
Torsdag 23. januar kl. 13.00: Dronningen.
Dansk drama med Trine Dyrholm i hovedrol-
len som Anne. Hun indleder en affære med 
sin 17-årige stedsøn og bliver langsomt vik-
let ind i et spind af løgne og bedrag. 2 t. og 8 
min.
Torsdag 20. februar: kl. 13.00: Jagtsæson.
Tre veninder tager på Wellness Weekend, og 
deres venskab bliver sat på en voldsom prøve. 
Humor med et strejf af drama. Morsom film. 
En del af den er optaget i Nyborg. 1t. og 32m.
Torsdag 26. marts kl. 13.00: Downton Ab-
bey. Fortsættelse af den populære tv-serie 
ved samme navn om Crawley-familien og 
dens tjenere. Oplagt, hvis man har fulgt med 
i TV-serien. Kært gensyn med Maggie Smith. 
2 t. og 3 min.

Kulturelle tilbud
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Formiddagscaféer
Aktivitetsleder: Dagny Løvkvist, tlf. 2371 
5747. Formiddagscaféerne holdes i Ældre 
Sagens lokale. Der serveres kaffe med bag-
værk. Pris: 10 kr. der betales på stedet. Ingen 
forhåndstilmelding.

Program
Torsdag 16. januar kl. 10: Palle Venne-
kilde holder foredrag: ”Fra Amalienborg 
til Landevej”.
Torsdag 6. februar kl. 10: Tove Jensen 
fortæller om nye og andre interessan-
te bøger.
Torsdag 5. marts kl. 10: Jette 
Seidenschnur fortæller: ”Min vej ud af 
Jehovas Vidner”.
Torsdag 2. april kl.10: Ole Olsen for-
tæller om sit liv som sejler.

Fortælle- og oplæsningskreds
Aktivitetsleder: Dorit Myltoft. Fortælle- og 
oplæsningskredsen mødes næste gang onsdag 
29. januar kl. 15.00 i Ældre Sagens lokale. Vi 
kan tale om ”Hvor var du, da muren faldt?” 
eller ”Erindringer om dine bedsteforældre”.

Foredragsrække
I et samarbejde mellem Ældre Sagen, Se-
niorrådet og Nyborg Kommune er der plan-
lagt en række oplysende foredrag:

Torsdag 16. januar 2020, kl. 14.-16.30
i Aktivcenter Nyborg, Nydamsvej 1.
Muligheder for hjælp og tilbud fra kom-
munen. Der vil blive oplyst om kriterier for 
hjælp til personlig pleje, ansøgning om kør-
sel, hvad er forebyggende hjemmehjælp? 
Hvilke tilbud giver demenskoordinatorer-
ne? Ansøgning om ældre- eller plejebolig. 
Tilmelding senest 10. januar på nedenståen-
de adresse. 

Torsdag 27. februar 2020 kl. 14-16.30
i Aktivcenter Ørbæk, Kløvervej 1.
Det gode liv med kronisk sygdom. Lær at 
leve med kronisk sygdom, få gode råd om, 
hvordan du bevarer din livskvalitet med 
f.eks. diabetes, gigt eller hjerteproblemer. 
”Lær at tackle” kurser. Tilmelding senest 21. 
februar på nedenstående adresse. 

Tirsdag 24. marts 2020 kl. 14-16.30
i Aktivcenter Ullerslev, Egevangsvej 1.
Det gode fællesskab. Hvorfor er det vigtigt 
med sociale fællesskaber? Hvordan fore-
bygger vi ensomhed? Hvordan håndterer vi 
at miste en ægtefælle eller et voksent barn? 
Tilmelding på senest den 16. marts på ne-
denstående adresse.

Tirsdag 28. april 2020 kl. 14-16.30
i Aktivcenter Egeparken, Egeparken 96,
Nyborg.
Arveret og fremtidsfuldmagter. Oplysning 
om alle ting vedrørende vigtigheden af at 
have fuldstændig styr på testamenter, arve-
personer m.v. Tilmelding senest 20. april.
Tilmeldingsadresse til alle foredragene på 
sund@nyborg.dk eller tlf. 6333 7555.

Vestergade 39   Tel. 65 31 27 07
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HVAD KOSTER  
LEVERINGEN?

For levering af mere end 3 poser,  
koster hver pose leveret 5.- ekstra.

 1 pose .......................... 19.- 
2 poser .......................29.- 
3 poser .......................39.-

PRØV 
IDAG
FØRSTE 

LEVERING ER 
GRATIS

shop.rema1000.dk

Frisengårdsvej 19 
5800 Nyborg

Svaneparken 2
5800 Nyborg

Købmand
Nicolai  
Christensen

Købmand
Jacob Refshammer 
Larsen

Meget mere discount!

HAR DU IKKE MULIGHED FOR AT HANDLE SELV? 
BESTIL VARER FRA REMA 1000 HJEMMEFRA

ENDNU MERE  
BRUGERVENLIG 
BESTIL PÅ 
COMPUTEREN  
OG BETAL MED 
DANKORT
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G U L D  -  S Ø L V  -  U R E

KONGEGADE 33
5800 NYBORG
TLF. 65 31 12 70

Flemming Eriksen
Statsaut. ejendomsmægler (MDE) og valuar

RealMæglerne Nyborg APS
handler med omtanke ..!

Vestergade 32, 5800 Nyborg, 

telefon 65 30 34 35, 

www.realmaeglerne.dk/nyborg

* Flere års erfaring i firma- og foreningskørsel

       * Grupperejser i ind- og udland

 * Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1206

                                                      * E-mail: erikhlund@ehlbus.dk  tlf. 65 33 14 09

* Flere års erfaring i firma- og foreningskørsel

       * Grupperejser i ind- og udland

 * Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1206

                                                      * E-mail: erikhlund@ehlbus.dk  tlf. 65 33 14 09

•  Flere års erfaring i
firma- og foreningskørsel

•  Grupperejser i  
ind- og udland

•  Medlem af Rejsegaranti-
fonden nr. 1206

E-mail: erikhlund@ehlbus.dk
Tlf. 65 33 14 09

Nyborg afdeling
Nørregade 19
5800 Nyborg
Tlf. 6531 1111 • Fax 6331 1199
www.fynskebank.dk

FYNSKE BANK – CVR 2580 2888

NYBORG
CAREPOINT Nyborg - Lyøvej 12 - 5800 Nyborg

www.skoda-nyborg.dk - Tlf.: 65315458

Autoriseret ŠKODA forhandler og ŠKODA Servicepartner

NYBORG
CAREPOINT Nyborg - Lyøvej 12 - 5800 Nyborg

www.skoda-nyborg.dk - Tlf.: 65315458

Autoriseret ŠKODA forhandler og ŠKODA Servicepartner

NYBORG
CAREPOINT Nyborg - Lyøvej 12 - 5800 Nyborg

www.skoda-nyborg.dk - Tlf.: 65315458

Autoriseret ŠKODA forhandler og ŠKODA Servicepartner

Zoneterapeut og Massør

Helle Lyngvang

Nymarksvej 51  Nyborg 
Tlf. 28 87 81 82

Også hjemmebehandlinger

16 17

Jeres ønske – min opgave

Tlf. 65 92 32 11
Kan kontaktes alle ugens dage.

Eksamineret bedemand
V/ Karsten Ottosen 
Assensvej 35, 5853 Ørbæ
Hovedgaden 9, 5853 Ørbæk
karstenottosen@gmail.com 
www.bedemandottosen.dk

FØDDERNE
I FOKUS
 Behandling
 Velvære
 Pleje

NYT 
i Ullerslev-
Centret

Klinik for Fodterapi
v/statsautoriseret fodterapeut

Lotte Hansen
Ullerslev-Centret 4 - 5540 Ullerslev

Tidsbestilling tlf. 40 41 50 80
ullerslevfodterapi4@gmail.com

Tilskud ved lægehenvisning
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Mindeord ved Jørgen  
Jacobsens død  
2. oktober 2019

Meddelelsen om vores 
tidligere næstformand 
Jørgen Jacobsen, Uller-
slevs død blev modtaget 
med stor sorg i Ældre 
Sagen Nyborg Ullerslev.
Jørgen blev 80 år, og 
som de fleste ved, har 

han brugt en meget stor del at sit voksne 
liv på at lave forenings- og organisations-
arbejde.
Heldigvis fik Ældre Sagen i Nyborg Uller-
slev i flere år også glæde af Jørgens organi-
satoriske forståelse og viden.
I 2007 blev Jørgen valgt ind i vores besty-
relse, og straks sagde han ja til at repræ-
sentere Ullerslev i det vigtige koordinati-
onsudvalg, hvor vi sammen med Ørbæk 
afdelingen har den vigtige kontakt med æl-
drerelevante kontaktpersoner i Nyborg 
Kommune, herunder socialchef og social-
udvalgsformand, som det hed dengang.
Vi satte også Jørgen til at være vores kon-
takt til kommunens forsøg på at oprette et 
frivilligudvalg, og med sin baggrund som 

uddannet lærer gjorde Jørgen en stor ind-
sats specielt med henblik på inddragelse i 
Ældre Sagens store frivilligkorps. Jørgen 
gjorde et stort arbejde for at skaffe nye lo-
kaler til vort lokalkontor, hvilket på bedste 
vis lykkedes.
Jørgens arbejdsmæssige baggrund var til 
stor gavn for os, da man på landsplan an-
befalede, at der blev nedsat et korps af lek-
tiehjælpere, et arbejde der stadigvæk bærer 
hans håndaftryk ude på skolerne.
Jørgen gjorde en stor forskel, da han på 
Ældre Sagens vegne trådte ind i en arbejds-
gruppe bestående af Ældre Sagen, Politiet, 
Handelsstandsforeningen, DSB og Nyborg 
Kommune, hvor der blev udarbejdet en 
plan for, hvordan man som ældre kan sikre 
sig mod lommetyverier m.m.
For sit store arbejde fik Jørgen ved sin af-
gang i 2018 tildelt det meget anerkendte 
”æresbevis” fra landsledelsen for sit store 
arbejde i organisationen.
Kære Jørgen – tak for dit fremragende ar-
bejde i din periode som næstformand, tak 
for din store indsats for Ældre Sagen i Ny-
borg Ullerslev og en sidste tak for din ue-
gennyttige indsats som frivillig i Ældre Sa-
gen til bedste for vores ældre medborgere.
 Ib Kruse formand

IT-aktiviteter – forår 2020
Ansvarlig leder: Bodil Roed Sindal.

IT-café Nyborg:
IT-cafe i Arkaden, Nr. Voldgade 14.
Hver fredag kl. 10.00-13.00.
Aktivitetsleder: 
Jens Slotmann, tlf. 2622 1821.
Formålet er at mødes med dig, der har pro-
blemer med mobiltelefon, tablet eller com-

puter eller blot har interesse i at mødes med 
ligesindede. Sammen vil vi hjælpe hinan-
den, lære nyt og give gode råd. Erfaringsud-
veksling over en kop kaffe i en afslappet at-
mosfære. Medbring egen bærbar computer/
tablet. Deltagelse er gratis. Pga. ringe frem-
møde er det besluttet at nedlægge it-caféer-
ne i Ullerslev og Egeparken Nyborg. 
Alle er velkommen til at besøge caféen i 
Nyborg. (Fortsættes side 19)
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Ullerslev Centret 30
5540 Ullerslev

Telefon 65 35 14 71

Åbent kl. 7 til 21

Åbent mandag - fredag 10.00 - 17.00
eller efter aftale. Lørdag 9.00 - 12.00

Vita’s Fodpleje
Behandling på klinik eller privat

Der kan søges tilskud fra kommunen

Vita's Fodpleje
Behandling på klinik eller privat
Der kan søges tilskud fra kommunen

Kildemøllevej 5, Kragelund
5853 Ørbæk
61 66 17 31
www.vitasfodpleje.dk

Kildemøllevej 5, Kragelund
5853 Ørbæk
Telefon 61 66 17 31
www.vitasfodpleje.dk

Svendborgvej 50-54
5540 Ullerslev

Telefon 6535 1471

Delikatessen telefon 65 35 11 04

LUNDSAGER 10
5540 ULLERSLEV
TLF. 65 35 16 87

Gulle Simonsen
Indehaver

Hotel Villa Gulle
Østervoldgade 44 
5800 Nyborg 
Telefon: 65 30 11 88 
Fax: 65 30 11 33
post@villa-gulle.dk www.villa-gulle.dk

Villa Gulle Visitkort  26/03/08  15:50  Side 1
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Vestergade 33,
 tlf. 65 30 22 23

Nyborg

Hårde hvidevarer køber man hos

Lotte’s Blomster

Telefon 30 54 17 99

Nederbyvej 15, Aunslev, 5800 Nyborg

22 23

Nyborg, Vestergade 33, tlf. 65302223

FAX0Ei�k¥ 
KONGEGADE 33 - 5800 NYBORG - TLF. 65311270 

WWW.FAXOES.DK 

FAX0Ei�k¥ 
KONGEGADE 33 - 5800 NYBORG - TLF. 65311270 

WWW.FAXOES.DK 

KONGEGADE 33
5800 NYBORG

TLF. 65 31 12 70

Vestergade apotek
Vestergade 28, 5800 Nyborg 

Tlf. 32 22 11 53

Mandag 09:00 - 19:00
Tirsdag 09:00 - 19:00
Onsdag 09:00 - 19:00
Torsdag 09:00 - 19:00

Fredag 09:00 - 19:00
Lørdag 09:00 - 14:00
Søndag 10:00 - 14:00

Apoteket har lukket på helligdage. 

Vestergade apotek • Vestergade 28 • 5800 Nyborg • Tlf. 32 22 11 53

Velkommen til Vestergade apotek

Åbningstider

Åbent mandag-fredag 10.00-17.00 eller efter aftale. Lørdag 9.00-12.00. Se vores � lm!

Nye gulve, bliv inspireret af vores mange opgaver

Alt i tæpper og
gulvbelægninger!

Ring efter
tæppebussen

Vi måler op og 
giver tilbud!

det er uforpligtende

Åbent mandag-fredag 10.00-17.00 eller efter aftale. Lørdag 9.00-12.00. Se vores � lm!

Nye gulve, bliv inspireret af vores mange opgaver

Alt i tæpper og
gulvbelægninger!

Ring efter
tæppebussen

Vi måler op og 
giver tilbud!

det er uforpligtende
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Ansvarlig leder: Karin Jensen.

Bridge på Dalgaard i Ullerslev
Der spilles bridge på Dalgaard hver onsdag 
kl. 13.00 - 16.30. Spillet er for øvede og let 
øvede. Prisen er 10 kr. pr. deltager pr. gang 
inkl. kaffe. Tilmelding er nødvendig til Ka-
ren Olsen tlf. 65 35 16 25. Nye spillere er 
velkomne. 

Syng med på Dalgaard
Aktivitetsleder: Helle Hansen, tlf. 9398 1145.
Sammen med månedens pianist er der Syng 
Med på Dalgaard mandage i ulige uger kl. 
14-16. I denne periode er det 13. og 27. ja-
nuar, 24. februar, 9. og 23. marts. Der er 
vinterferie i uge 7 og derfor aflyst. Det er 
ikke nødvendigt at tilmelde sig, man møder 
bare op, alle er velkomne. Man bliver i godt 
humør af at synge! Prisen er 10 kr. pr gang 
inkl. kaffe og kage. 

Spis Sammen i 
Ullerslev Forsamlingshus
Første torsdag i måneden er der Spis Sam-
men-arrangement for pensionister i Uller-
slev Forsamlingshus kl. 12.00. (6. februar og 
5. marts). Prisen for at deltage er 60 kr. pr. 
deltager pr. gang, og der betales på stedet. 
Beløbet dækker en hovedret og kaffe med 
lidt sødt. Tilmelding senest mandagen før til 
Marna Rasmussen tlf. 2173 8193. Man kan 
evt. selv medbringe drikkevarer. 

Læsekreds på 
Sdr. Skole i Ullerslev
Vi mødes ca. en gang om måneden og dis-
kuterer den læste roman. Tidspunktet er 
tirsdage kl. 10. (7. januar, 4. februar og 3. 

marts). Der er plads til flere, så nye delta-
gere skal være velkomne. Er du interesse-
ret, kan du kontakte Karin Jensen. tlf. 5329 
6536. 

Afløsere for bladbude søges
I tilfælde af sygdom eller ferie blandt vore 
bladbude i Langtved eller Kissendrup, har vi 
brug for et par afløsere. Er du interesseret, 
så henvend dig til Winnie Andersen,
tlf. 6535 2488.

Træ- og snedkerværkstedet
Ansvarlig leder: Ib Kruse.
Aktivitetsleder: Finn Ammentorp, 
tlf. 2483 0488.
Mandage kl. 9.00 – 11.30 i Husflidssko-
len, Carlsmindevej. Brug dine hænder til no-
get kreativt – kom og vær med på træværk-
stedet. Der kreeres mange spændende ting, 
nogle renoverer gamle møbler, andre bruger 
fine drejebænke til at lave skåle, fade, figu-
rer osv. Der er desuden tid til hyggeligt sam-
vær. Henvendelse til Finn Ammentorp, am-
mentorp@os.dk Her kan du få oplyst, om 
der er ledige pladser. Pris: 600 kr. for hele 
sæsonen, der slutter 31. maj.

Ny frivillig på kontoret
Helga Dokkedal, vores tro-
faste kollega på kontoret i de 
sidste 19 år, har valgt at stop-
pe, og vi takker hende for 
mange dejlige timer sam-
men. Vi har været så heldige, 

at Inga Andersen har sagt ja til at hjælpe os 
som frivillig på kontoret fremover, og vi øn-
sker Inga velkommen. Lizzi Petersen

Arrangementer i Ullerslev
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Zoneterapeut og Massør

Helle Lyngvang

Nymarksvej 51 • Nyborg
Tlf. 28 87 81 82

helle_lyngvang@hotmail.com

Også hjemmebehandlinger

Vestergade 33 C · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 51 11
Tæpper og Gardiner

Vestergade 33 C · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 51 11
Tæpper og GardinerVestergade 33 C · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 51 11

Tæpper og Gardiner

Nyborg  Hudpleje v. Heidi Wichmann tlf. 25 78 12 18
Duus Fodpleje v. Anna Marie Duus Thomsen tlf. 51 89 37 00
Massør/Sportsmassør Yvonne Lehmann tlf. 25 21 10 59
Lykkes Fodklinik v. Lykke Andersen tlf. 22 43 25 41

Strandvejen 18 – Nyborg

Når man skal være god ved sig selv

.  Forebyggelse af faldulykker.  Hjælpemidler til demente.  Ældrevenlige mobiltelefoner

8 9

VARMEPUMPER & SOLCELLER
Forbedre din bolig med GRØN energi.

Vi har stor erfaring med løsninger 
der passer ind i din bolig 

eller sommerhus.

BYNKEL EL ApS har EL-VAGT / DØGNSERVICE
på telefon: 23 37 40 81

Medlem af:
TEKNIQs
Garanti-

ordning EL

Anders Ammentorp Rasmussen
BYNKEL EL ApS - Lillemøllevej 7 - 5800 Nyborg - Tlf. 23 37 40 81

bynkel@bynkel.dk - www.bynkel.dk
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VARMEPUMPER & SOLCELLER
Forbedre din bolig med GRØN energi.

Vi har stor erfaring med løsninger 
der passer ind i din bolig 

eller sommerhus.

BYNKEL EL ApS har EL-VAGT / DØGNSERVICE
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VARMEPUMPER & SOLCELLERForbedre din bolig med GRØN energi.
Vi har stor erfaring med løsninger der passer ind i din bolig eller sommerhus.

BYNKEL EL ApS har EL-VAGT / DØGNSERVICE
på telefon: 23 37 40 81

Medlem af:TEKNIQsGaranti-ordning EL
Anders Ammentorp Rasmussen

BYNKEL EL ApS - Lillemøllevej 7 - 5800 Nyborg - Tlf. 23 37 40 81

bynkel@bynkel.dk - www.bynkel.dk

Slotsgade 27  •  5800 Nyborg  •  tlf. 65 31 01 71
E-mail: nyborg.begravelsesforretning@mail.dk

v/ Annette og Ulrik Grundahl

Se information og priser på:
www.nyborgbegravelsesforretning.dk

Ingen ekstra betaling 
for aften, weekend og 
helligdage.
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Carepoint Nyborg
Lyøvej 12, 5800 Nyborg 
Tlf. 6531 5458
cm@carepoint-nyborg.dk
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Årsmøde
Torsdag 26.marts kl. 17.00 på Hotel Nyborg Strand.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om lokalbestyrelsens og koordinationsudvalgets virksomhed til godkendelse.
3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse.
4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke.
5. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: Birgit Laugesen, Peter Enevold,  

Tommy Gedsø og Irma Trebbien.
7. Valg af 2 suppleanter. På valg er Steen Sørensen og Bo Thygesen.
8. Evt.

Som gæster er inviteret: Formanden for ældreudvalget Carsten Kudsk og Ældre- og sund-
hedschef Mette Bill Ladegaard.
Ældre Sagen er vært ved et mindre traktement for tilmeldte medlemmer. Af hensyn til serve-
ringen er tilmelding nødvendig til Ældre Sagens kontor senest onsdag 18. marts kl. 12.
 Ib Kruse, formand

Spis Sammen
Ansvarlig leder: Irma Trebbien.
Spis Sammen på Villa Gulle. Alle enlige 
mænd er velkomne til Spis Sammen arran-
gement på Villa Gulle i Østervoldgade, Ny-
borg. Der bydes på god mad og hyggeligt 
samvær for 50 kr. plus drikkevarer. 
Vi spiser sammen sidste søndag i måneden, 
26. januar, 23. februar, 29. marts. Alle gange 
kl. 12. Tilmelding og yderligere oplysninger 
hos aktivitetsleder Ib Kruse.

Spis Sammen på
Café Danehof i Nyborg
Altivitetsleder: Birgit Holm, tlf. 5091 2267.
Kom og spis sammen på Café Danehof. 
Onsdage 29. januar, 26. februar, 25. marts, 
Der serveres en varm ret og en kop kaffe 
med småkage for 65 kr. + drikkevarer. 
Tilmelding på tlf. 5159 9193 eller personligt 

i caféen. Vi hygger os og synger med frivilli-
ge forsangere og musikere fra Ældre Sagen.

Spis Sammen i Ullerslev
Se side 13.

Fri
BikeShop
JENS J. HOSEASSEN
Indehaver

Fri BikeShop
Vestergade 37
5800 Nyborg

Tlf: +45 65 31 78 22
Fax + 45 65 31 78 45
info5800@fribikeshop.dk
www.fribikeshop.dk
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Social-humanitære tilbud

Ansvarlig leder: Irma Trebbien. 

Demenscaféer

Aktivitetsleder: Jonna Holtze, tlf. 6160 5863.
Ældre Sagens demenscaféer afholdes i Pleje-
center Tårnparken i samarbejde med Nyborg 
Kommune. Personer med begyndende de-
mens samt deres pårørende og/eller bekend-
te er velkomne. Pris for deltagelse i caféen er 
30 kr. Mulighed for transport til og fra hjem-
met ved henvendelse til Lis Damgård, tlf. 
2844 0306. Pris for kørsel 20 kr. der opkræ-
ves sammen med betalingen for kaffen.

Program:
Mandag 13. januar kl. 14.30 – 16.15.
Jørgen Jepsen underholder.

Mandag 27. januar kl. 14.30 – 16.15.
Det Sorte Guld underholder. 

Mandag 10. februar kl. 14.30 – 16.15.
Nymarkens Harmonika underholder.

Mandag 24. februar kl. 14.30 – 16.15.
Astrid og Børge spiller og synger. 

Mandag 9. marts kl. kl. 14.30 – 16.15.
Toner i takt underholder. 

Mandag 23. marts kl. kl. 14.30 – 16.15.
Tommy og Karen underholder. 

Handyman – en hjælpende hånd
Har du små praktiske problemer i hjemmet, 
kan du få hjælp til småreparationer.
Har du ikke kræfter til ”gør det selvopga-
ver”, så bed om en hjælpende hånd. 
Der udføres dog kun småreparationer, hvor 
man almindeligvis ikke vil rekvirere fagud-
dannet personale.
Hjælpen er gratis, men bruger skal levere de 
nødvendige materialer. Desuden skal der be-
tales 20 kr. til kørsel. 

Henvendelse kan ske til: 
Finn Ammentorp på telefon 2483 0488.
Preben Andersen på telefon 2693 1055.
Bor du i Ullerslevområdet bedes du kontakte 
Niels Jørgen Nielsen på telefon 6133 2124.
Henvendelser i weekenden og på helligda-
ge frabedes.
Har du i øvrigt lyst til at blive ”handyman”, 
så kontakt venligst Irma Trebbien.

Hjælp til mindre
reparationer i sytøjet

Ryster du på hånden, kniber det med at se,  
eller har du andre gener, når du gerne vil sy, 
er du velkommen til at ringe til Ellen By-
skov, tlf. 6154 9217.
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Ledsagertjenesten
I samarbejde med Nyborg Kommune tilby-
der Ældre Sagen at stille ledsagere til rådig-
hed ved besøg hos læger, ved sygehus og 
lignende, hvis borgeren ikke har nogen til at 
ledsage sig. Det er en forudsætning, at man 
bor i Nyborg Kommune, på plejecenter eller 
hjemme med bevilget hjælp fra kommunen. 
Henvendelse til aktivitetsleder Birgit Rob-
son, tlf. 5040 3249.

Velkommen i telefonkæden
med start kl. 8.00 eller kl. 9.00
Tryghedsopkald kan redde liv
Bor du alene, er du velkommen i en af Æl-
dre Sagens to telefonkæder. Du kan vælge, 
om du vil ringes op hver morgen kl. 8.00 el-
ler kl. 9.00. Når du har modtaget et opkald, 
ringer du videre til den næste på listen. Den 
sidste på listen ringer til opstarteren. Hvis 
et medlem i kæden ikke har svaret, tilkalder 
opstarteren hjælp. Normalt er kæden slut kl. 
8.20/9.10. Vil du være med, eller ønsker du 
at vide mere, er du velkommen til at ringe 
til aktivitetsleder ved kæden kl. 8.00 Han-
ne Grove, tlf. 6531 3865 eller 5058 3278 el-
ler aktivitetsleder ved kæden kl. 9.00 Birgit 
Robson, tlf. 5040 3249.
Mange ”børn” føler sig trygge ved at vide, 
at deres forældre modtager et sådant opkald 
hver morgen.

Besøgsvenner
Er du ensom, eller savner du selskab, så 
prøv at få en besøgsven. P.t. er der 55 be-
søgsværter og 43 aktive besøgsvenner, der 
aflægger besøg en gang om ugen eller hver 
anden uge, men vi har brug for flere. Har du 
lyst til at være besøgsven, så ring til aktivi-
tetsleder Jørgen Sund Christensen, tlf. 6531 
4520. ”Vi gi´r lidt og får meget tilbage”.

Vågetjenesten
Ældre Sagens vågere kan være med til at 
gøre den allersidste tid mere tryg for den 
døende og de pårørende. De frivillige kan 
give de pårørende et pusterum og være med 
til at skabe ro og nærvær for den døende. En 
frivillig fra vågetjenesten kan rekvireres af 
sygeplejersken på vågetjenestens vagttele-
fon: 4049 4622 inden kl. 17.

Bisidderordningen

Ældre Sagen stiller gerne en bisidder til rå-
dighed for dig, når du skal til diverse møder i 
forbindelse med evt. sygdom eller med sags-
behandlere. Bisidderne har naturligvis tavs-
hedspligt. Hvis du ønsker at høre mere om 
ordningen, er du velkommen til at ringe til 
aktivitetsleder Bo Thygesen, tlf. 2162 7180.

Vita’s Fodpleje
Behandling på klinik eller privat

Der kan søges tilskud fra kommunen

Vita's Fodpleje
Behandling på klinik eller privat
Der kan søges tilskud fra kommunen

Kildemøllevej 5, Kragelund
5853 Ørbæk
61 66 17 31
www.vitasfodpleje.dk

Kildemøllevej 5, Kragelund
5853 Ørbæk
Telefon 61 66 17 31
www.vitasfodpleje.dk

Svendborgvej 50-54
5540 Ullerslev

Telefon 6535 1471

Delikatessen telefon 65 35 11 04

LUNDSAGER 10
5540 ULLERSLEV
TLF. 65 35 16 87

Gulle Simonsen
Indehaver

Hotel Villa Gulle
Østervoldgade 44 
5800 Nyborg 
Telefon: 65 30 11 88 
Fax: 65 30 11 33
post@villa-gulle.dk www.villa-gulle.dk
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Vestergade 33,
 tlf. 65 30 22 23

Nyborg

Hårde hvidevarer køber man hos

Lotte’s Blomster

Telefon 30 54 17 99

Nederbyvej 15, Aunslev, 5800 Nyborg

22 23
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Mon du får brug for hjælp i fremtiden?

Har du sikret din sidste vilje?

www.juridisk-bistand.dk

Hjallesevej 85, 5230 Odense M
Nørrevoldgade 32, 5800 Nyborg
Telefon +45 69 134 135
info@juridisk-bistand.dk

En fremtidsfuldmagt er set som et privat alternativ til 
værgemål. Fuldmagten kan i særdeleshed være vigtig i de 
tilfælde, hvor enten du, eller du og din ægtefælle er ejer af 
jeres ejendom. Uden en fuldmagt, bliver ægtefællens 
disponering stærkt begrænset og næsten umulig.

Økonomiske forhold omfatter bl.a. adgangen til at 
lave betalingsaftaler med banker, omlægge lån i fast 
ejendom og ansøge om offentlige ydelser. 

Personlige forhold omfatter 
derimod adgangen til at 

søge om offentlig hjælp, fx 
hjemmehjælp, komme med 
ønsker til pleje og omsorg 
af dig og bede om aktindsigt 
i din patientjournal.

Der findes mange forskellige slags testamenter. Hvad enten du er gift, ugift, har børn, bonus-
børn eller ingen børn, kan vi rådgive dig om, hvilket testamente der passer bedst på din situati-
on. Vi sikrer, at testamentet afspejler din sidste vilje.

Vi kan blandt andet hjælpe dig med at udarbejde:
§  Testamente for samlevende med fællesbørn

§  Testamente for samlevende med særbarn og fællesbørn

§  Testamente for gifte med særbørn

§  Testamente for enlige

Fast
lav priskr. 2.950,-

kr. 2.000,-

Tilbuddet er gældende indtil 31/12/2019
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PC-hjælp
Lokalt har vi en del frivillige, der gerne kom-
mer hjem og hjælper dig med at løse mindre 
problemer, hvis du er kørt fast. Gælder borgere 
i både Ullerslev og Nyborg-området.
Henvendelse til kontoret i kontortiden  
– tlf. 6331 0555.

Workshop
Hver torsdag kl. 14-16 mødes vi i edb-loka-
let, Adelgade 6, Nyborg. 
Evt. mulighed for at fortsætte til kl. 17 for inte-
resserede. Deltagelse er gratis. Ingen tilmelding.
Fra torsdag 9. januar og frem til marts afholder 
Ældresagen workshops hver uge.

I januar omhandler workshoppene, hvordan du 
kommer godt i gang med din mobiltelefon eller 
tablet, og hvordan du gennem brug af forskel-
lige apps kan få mere nytte af den. På den før-
ste workshop starter vi fra grunden, så alle kan 
være med. Og i de følgende workshops går vi 
videre med de mange spændende muligheder. 
Undervejs vil vi også se på, hvordan telefonen 
kan opsættes, så den er lettere at finde rundt på.
Vi forventer, at du medbringer din egen telefon 
eller tablet, så du med det samme kan afprø-
ve de ting, vi gennemgår på din egen telefon el-
ler tablet.

Til februar fortsætter vi med mere generel-
le emner, hvor nogle i højere grad retter sig 
mod anvendelse af PC. Du vælger selv, hvilke 
workshops du ønsker at deltage i. 
I det følgende beskrives det foreløbige pro-
gram. Det endelige og mere præcise program 
udsendes før hver måned i digitalt nyhedsbrev.

Hvis du ikke allerede modtager nyhedsbrevet, 
men ønsker at holde dig orienteret, så tilmeld 
dig på Ældresagens hjemmeside: 

https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/
nyborg-ullerslev. 
Se efter den mørke boks nede på siden.
Det er også her vi meddeler, hvis vi undtagel-
sesvis er nødt til at aflyse en workshop.

Torsdag 16. januar: 
Bliv dus med din iPhone eller iPad.
En iPhone eller iPad kan bruges til mange ting, 
men det kan være svært at komme i gang.

Torsdag 23. januar: 
Din telefon er fuld af muligheder.
De ”knapper”, du finder på skærmen på din te-
lefon eller tablet kaldes ikoner. Når du klikker 
på en ikon, åbnes den funktion, ikonet symbo-
liserer. En funktion kaldes en app. På den måde 
har du adgang til rigtigt mange funktioner på 
din telefon eller tablet. På denne workshop gen-
nemgår vi de vigtigste apps, som er på telefo-
nen eller tabletten ved køb.

Torsdag 30. januar: 
Få mere ud af din iPhone eller iPad.
Når du er blevet dus med din IPhone eller IPad, 
åbner sig en verden af nye muligheder i form af 
apps. Apps er en sammentrækning af det engel-
ske ord applikations, som på dansk bedst kan 
oversættes med tilføjelser eller programmer. 
Apps tilføjer således ny funktioner til din iPho-
ne eller iPad. Det helt centrale i denne works-
hop er, hvordan du finder og anvender de bed-
ste apps. 
Programmer for februar og marts udmeldes i 
digitalt nyhedsbrev. 
Der tages forbehold for evt. ændringer eller af-
lysninger. Medbring din egen telefon, tablet, 
iPad eller Apple PC. Og husk alle dine bruger-
navne og adgangskoder (password). Husk også 
oplader. Kontakt: Hvis du har spørgsmål, er du 
velkommen til at skrive til hansjuhl@mail.dk.

IT-aktiviteter – forår 2020 (fortsat fra side 11)
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Ansvarlig leder: Tommy Gedsø.

Svømning
Aktivitetsleder: Tommy Gedsø.
Tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-11. 
Sted: Nyborg Svømme- og Badeland, Store-
bæltsvej. Som noget nyt er der også opret-
tet et hold om torsdagen. Forårets svømning 
begynder 7., 9. og 10. januar, og slutter 26., 
28. og 29. maj (minus uge 7 og helligdage). 
Tilmelding og betaling til kontoret pris 
kr. 300. (AK330). 

Cykelture i Nyborg og omegn
Aktivitetsleder: Ole Poulsen, tlf. 2135 8825.
Tirsdag kl. 9.30 til 12.00. Sted: Lauses Grill. 
Turlængde på tirsdage er 30-35 km. pr. gang 
og torsdage 10-15 km. Pause undervejs med 
tid til forfriskning og toiletbesøg m.m. (til-
melding er unødvendig).

Traveture
Aktivitetsleder:
Gerner Svendsen, tlf. 3068 2049.
Onsdag kl. 14.00. Sted: Lauses Grill. Mu-
lighed for en længere tur på ca. 5 km. eller 
kortere på 2,5 km. Første onsdag i måneden 
køres ud i privatbiler til gåtur i Nyborg og 
omegn. Sidste onsdag i måneden gåtur først 
og derefter fælles kaffebord. (I juli og de-
cember er der ingen traveture).

Krolf
Aktivitetsleder: Villy Olsen, tlf. 6531 4159.
Krolf er en blanding af kroket og golf. Der 
spilles med specielle kroketkøller og kroket-
kugler, men på en bane med forhindringer 

og huller. Der spilles om mandagen: 
kl. 10.00 til 11.30.
Forårssæsonen begynder 23. marts og slutter 
29. juni. Tilmelding og betaling til kontoret. 
Pris 50 kr. (AK380). Sted: Aktivcenter, Ny-
damsvej 1, Nyborg.

Billard
Aktivitetsleder: Allan Bours, tlf. 30 13 48 69. 
Mandag kl. 9-12. Sted: Billard huset, Johs. 
Højrupsvej 90, Nyborg. 
Billard for begyndere og øvede. 
Forårssæson: 6.januar - 29. juni. Pris 50 kr. 
pr. sæson. Pris 20 kr. pr. gang, der betales på 
spillestedet.

Stolegymnastik

Tilbydes i Tårnparken hver onsdag kl. 9.30.
Pris 10 kr. pr. gang inkl. kaffe med småka-
ger, der betales på stedet. 
Instruktør Lene Torup tlf. 2020 6122.
Stolegymnastik tilbydes også i Jernbanebo
hver torsdag kl. 9.30. Pris 10 kr. pr. gang 
inkl. kaffe med småkager, der betales på ste-
det. Instruktør: Hanne Thomsen, tlf. 3013 
1667.

Motion

Stolegymnastikholdet i Tårnparken. Desværre er 5 fra-
værende. Foto: Vibeke Bastrup.
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Petanque
Aktivitetsleder: Bent Pedersen tlf. 7170 2410.
Vi har fået mulighed for at tilbyde en ny ak-
tivitet, nemlig Petanque på banerne ved 
Skolen i Vindinge. Der er allerede tilsagn 
fra 18 personer, og vi håber, der kommer fle-
re før sæsonstart. Der spilles hver onsdag kl. 
16.00 til kl. 18.00. Sæsonen begynder 1. maj 
2020 og varer til 1.oktober 2020.Tilmelding 
og betaling til kontoret. 60 kr. for sæsonen 
(AK 371).

Bordtennis
Aktivitetsleder: Tommy Gedsø.
Efter en vellykket opstart har vi nu fundet 
en aftale med Nyborg Bordtennisklub for 
perioden 7. januar – 7 juni. 
Hver tirsdag kl. 10.45 – 11.45 i Landporten. 
Husk at medbringe indendørs sko. Klubben 
stiller borde, bats og bolde til rådighed. 

Pris 150 kr. for hele sæsonen. Tilmelding og 
betaling til Ældre Sagens kontor. Opgiv ven-
ligst AK383 ved tilmeldingen og betalingen.

Foto: Kasper Friis

NYBORG BLOMSTER – FRA VUGGE TIL GRAV
Hos Nyborg Blomster finder du altid friske buketter, sammenplantninger og delikatesse 
gaver. Vi tilbyder også alt inden for begravelsesbinderi, kistepynt, båredekorationer, kran-
se og bårebuketter.

Åbningstider:
Mandag til fredag 9.30-17.30
Lørdag og søndag 9.30-16.00

Helligdage følger ugens 
almindelige åbningstider

Vi ses hos
Nyborg Blomster, Odensevej 51, 5800 Nyborg, tlf.  24 20 25 33
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Hos danbolig Nyborg får du
 kr. 10.000,- i rabat på salæret

Som medlem af Ældre Sagen får du rabat på salæret. 
Tilbuddet er inkl. moms

Skal vi også sælge din bolig?
tlf.:65312800/e-mail: nyborg@danbolig.dk

Kortspil
Pris for deltagelse i kortspil: 10 kr. pr. gang, 
inkl. kaffe. Betaling på stedet.

Bridge i Ældre Sagens lokale
Mandage kl. 13.30 -17.30. 
Aktivitetsleder Lizzi Madsen, 
tlf. 4276 4506.
Tirsdage kl. 14.00 -17.30. 
Aktivitetsleder Bjarne Sørensen, 
tlf. 4010 9801.
Enkelte ledige pladser på begge hold.
Vi søger en lærer til et evt. nybegynderhold. 

L´hombre for let øvede og øvede
Mandage kl. 9.30 - 12 i Ældre Sagens lokale. 
Aktivitetsleder Erna Nielsen, tlf. 2348 0408.

L´hombre for begyndere
Har du lyst til at lære at spille l´hombre og 
måske komme med på vores hyggelige hold, 
er du velkommen til at ringe til Knud Erik 

Madsen, tlf. 2621 8801 for en uforpligtigen-
de samtale og høre om spillet og evt. afta-
le nærmere.

Bridge på Dalgaard i Ullerslev
Se side 13. 

Se med på www.dethalvekongerige.dk,
    acebook eller kontakt Rie for åbning 

af butikken på tlf. 23 41 69 90

Dårligt blodomløb, hedeture, smerter, 
gavetid eller selvforkælelse?

Det Halve Kongerige beriger 
dig med:
• De dejligste Mohair sokker 
• Beklædning i Merino uld 
• Flotte tørklæder i uld og silke 
• Produkter mod møl
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www.hjertingrejser.dk · Tel. 7022 6710
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1717

Tlf.: 7022 6710  ·  www.hjertingrejser.dk 
Torvet 9, 5800 Nyborg  ·  Medlem af rejsegarantifonden nr. 1717

Costa del Sol inkl. halvpension

El Puerto er beliggende direkte ud til strand-
promenaden i hjertet af Fuengirola. 
Fra hotellet har man en formidabel udsigt 
over vandet, kysten, byen og de nærtliggende 
områder.

Pris pr. person 14 nætter FRA kr. 6.498,- 
Pris pr. person 21 nætter FRA kr. 8.998,- 
Pris pr. person 28 nætter FRA kr. 9.998,-

Turen inkluderer:
• Fly Malaga direkte t/r
• Hotel El Puerto***+, Fuengirola 
• 1 x dobbeltværelse
• Morgenmad 
• Aftensmad inkl. 1/4 vand og 1/4 vin 
• Transport t/r hotellet

Enk.værelse: spørg for pris

 
Rejseperiode: fra januar - maj 
Afrejse fra Kastrup, Billund og Aalborg

LANGTIDS- OG UGEREJSER 
MED HJERTING REJSER

Andalusiens Bedste

 
Kastrup: 14/4, 5/5  
Billund: 14/4, 5/5 
Aalborg: 14/4, 5/5

Vores mest populære tur. Vi skal besøge den 
smukke bjergby Ronda, Gibraltar og byen 
Granada med det mauriske palads Alhambra 
samt Mijas hvor der er ølsmagning og tapas 
inkluderet.

Turen inkluderer:
• Fly Malaga direkte t/r
• 7 nætter, Monaque Fuengirola Park****
• 1 x dobbeltværelse
• Morgenmad og aftensmad inkl. vand og vin
• 4 udflugter: Granada m/Alhambra, Ronda,  
 Gibraltar og Mijas med ølsmagning samt   
 tapas
• Transport samt dansk guide med på 
 udflugterne

Pris pr. person FRA kr.
Enk.værelse: +kr. 1.250,-

6.998,-

Oplys koden ”ÆS1” 
ved bestilling

Oplys koden ”ÆS1” 
ved bestilling



Afsender: Ældre Sagen, Adelgade 6, 5800 Nyborg

Cikorievej 22 A  •  5220 Odense SØ  •  tlf. 63 38 39 40
post@prografisk.dk  •  www.prografisk.dk

Design  •  Magasiner  •  Kataloger 
Nyhedsbreve  •  Webdesign  •  CMS

Grafisk kommunikation
på tryk og interaktive medier

Vi takker annoncørerne for støtten.

Få din helt 
personligt 
tilpassede 
hvilestol

Den sunde måde at sidde på®

Få besøg af Stolebussen 
og få demonstreret stole 
i dit eget hjem.
Kontakt Heidi og få en aftale.

v. Lars og Heidi Hansen

Ringvej 2 · 5853 Ørbæk · Tlf. 65331147
www.joergenhansenmoebler.dk

Afsender: Ældre Sagen, Adelgade 6, 5800 Nyborg

Cikorievej 22 A  •  5220 Odense SØ  •  tlf. 63 38 39 40
post@prografisk.dk  •  www.prografisk.dk

Design  •  Magasiner  •  Kataloger 
Nyhedsbreve  •  Webdesign  •  CMS

Grafisk kommunikation
på tryk og interaktive medier

Vi takker annoncørerne for støtten.

Få din helt 
personligt 
tilpassede 
hvilestol

Den sunde måde at sidde på®

Få besøg af Stolebussen 
og få demonstreret stole 
i dit eget hjem.
Kontakt Heidi og få en aftale.

v. Lars og Heidi Hansen

Ringvej 2 · 5853 Ørbæk · Tlf. 65331147
www.joergenhansenmoebler.dk

Medlemskontingent pr. halvår til Ældre Sagen:
125 kr. for enlige, 205 kr. for par.

Redaktionen ønsker alle et godt nytår.


