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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Kontoret er åbent hver tirsdag kl. 10-12 for personlige og telefoniske 
henvendelser på tlf. 44 66 66 12 eller mail: aeldrebal@gmail.com. 

Vores postadresse er 
Posthuset, Banegårdspladsen 7, 1. sal, 2750 Ballerup.
Kassereren træffes pr. mail, eller telefon (se side 4). Billetter sælges fre-
mover fra kontoret i kontortiden (gælder ikke ture).

Den nye husvært træffes pr. mail eller tirsdage kl. 13-15 (se side 4)
Henvendelser om reservation af lokaler sker til 
Tina Eckhaus: tec@balk.dk.

Formanden træffes lejlighedsvis mandag formiddag eller tirsdag efter-
middag eller efter aftale.
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Så skulle corona være overstået, indflytningen på plads og tiden være til, at 
tingene nu begynder at gå deres vante gang igen. 
Men det gør de nu ikke helt.
Vi bliver alle ældre, og det bliver gruppelederne også, og på et tidspunkt 
er det tid at stoppe. Der skal så findes en ny, men frivillige hænger ikke på 
træerne for tiden. 
Faktisk er det næsten umuligt at skaffe frivillige mere trods annoncering, 
rundspørger m.v.

Det vil derfor være naturligt at spørge gruppen, om ikke et af deres med-
lemmer kan tage over. Men her løber vi ind i det problem, at mange ikke 
ønsker at påtage sig det (noget beskedne) ansvar, det er at være leder af en 
gruppe. 

Og ingen gruppeleder = ingen gruppe. Det er bestyrelsens faste holdning, 
at en gruppe kun kan eksistere, hvis den har en (og der stod én) leder. 
Man må gerne fordele ledelsesopgaverne på flere, men kun en kan være 
kontaktperson.

Da alle andre i lokalafdelingen også er frivillige, skal det også være så nemt 
for dem som muligt. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at understrege, 
at formanden også er frivillig.

Vi har brugt vores ”ekstrapenge” til en række koncerter, udflugter og 
events, og vi kan skønsmæssigt regne med, at ca. 1.000 ældre har haft 
meget glæde af det. Så vi overvejer en gentagelse, så også de, der gik 
forgæves, får en chance mere.

Og så venter der jer som sædvanlig en masse spændende oplevelser, når vi 
nu skyder sæsonen i gang igen. 
Velkommen.

Henning Broman

Formandens 
side
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NYE ANSIGTER
Vi har fået nye ansigter på betydningsfulde poster. 

Henning Dinesen er vores nye kasserer. Han overtog 
posten ved årsskiftet og er kommet godt i gang og fik 
vores årsregnskab for 2021 gjort færdigt. Henning er 
meget digitaliseret og ser gerne, at regninger og bilag 
kommer pr. mail og har derfor ingen ”træffetid” på kon-
toret. Når vi sælger billetter tager kontorets personale 
sig af det. 
Henning kontaktes på: henning.dinesen@gmail.com 
eller tlf. nr. 5184 2576.

Vi siger tak til Marianne Hein for de mange år, hun 
passede jobbet sammen med nu afdøde Lola Karlssen.

Povl Larsen er vores nye husvært og nu også 2. sup-
pleant til bestyrelsen. 
Husværten bistår med at få løst praktiske problemer i 
lokalerne, har lagerstyring, foretager diverse indkøb og 
administrerer adgangsbrikkerne. 
Han træffes hver tirsdag kl. 13-15 i eller omkring konto-
ret eller på: povl.larsen@mail.tele.dk 
eller tlf. nr. 5168 3815.

Vi siger tak til Mogens Kruse for de mange ihærdige år 
som husvært.
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Alex Tonny Jensen administrerer stadig vores ka-
lendere og dermed vores lokalereservationer. Han er 
fungerende frivilligkoordinator og varetager de 
administrative ting i forbindelse med holdene. 
Alex træffes tit på stedet 
og ellers på: alextonny@gmail.com eller 2985 2594.

Vi siger tak til Vivi Lykke for den tid, hun sad på posten.

Ole Strømme overtager det ene musikhold fra denne sæson og Arne 
Kjems, Anette Markling og Ellen Nordstrøm slentreholdet pr. 
15/10. 
Anette Markling er kontaktperson. 

Også her tak til de afgående ledere.



6

 
 

 
 
                        
                www.jandohlmann.dk          

Malerfirmaet  
Jan Dohlmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trænger boligen til  
at blive frisket lidt op? 

 
Så ring til den  

dygtige malermester 
 

Tlf.: 60 12 66 77 

Dit ønske 

- mit mål ! 
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NYVALGT BESTYRELSE 
KLAR TIL AT TAGE FAT
Endelig kunne vi den 24. marts holde et årsmøde under normale om-
stændigheder, og fremmødet var fint. 
I år var der sandwich og øl/vand til at klare sulten.

Vi fik også valgt en ny bestyrelse, som bød på genvalg af Jacky Holm 
Sebak og Birgit Lass. Kirsten Bøje Petersen forlod bestyrelsen, og det 
havde Mogens Kruse også gjort tidligere på året. Stor tak til dem for en 
mangeårig indsats. Jane Hyldnæs havde også valgt at stoppe efter kort 
tid p.gr.a. arbejdsmæssige forhold.

Nyvalgte blev Henning Dinesen, Stephen Mortensen og Erik Dahl. Som 
suppleanter blev Hanne Arnstrøm genvalgt, Povl Larsen (vores nye 
husvært) og Henrietta Thomsen nyvalgte. Bestyrelsen har senere kon-
stitueret sig med Henning Broman som formand, Jacky Holm Sebak 
som næstformand, Henning Dinesen som kasserer og Erik Dahl som 
sekretær.
Den nye bestyrelse har besluttet at afprøve foreningens bookingsystem 
på udvalgte arrangementer, og har indført mobil pay på nummeret 89 
76 65.
Der vil desuden ske ændringer i træffetiderne. Kassereren vil frem-
over kun træffes efter aftale, men man kan lægge bilag og beskeder i 
hans dueslag på kontoret.

Husværten træffes fremover tirsdag eftermiddag kl. 13-15 eller efter 
aftale.

Formanden træffes sidste mandag i hver måned kl. 10-12 og lejlig-
hedsvis andre mandag formiddage og tirsdage eftermiddage, men er 
i øvrigt tit til stede på Posthuset. Og man kan altid få en aftale om et 
møde.

Kontoret har åbent hver tirsdag formiddag kl. 10-12 og formidler 
gerne kontakt til andre, man vil tale med.

Vejledningen har åbent hver mandag formiddag kl. 10-12. Hvis du 
har et lidt større eller specielt ærinde kan det betale sig at bestille tid i 
forvejen.
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Seniorboliger og Seniorbofællesskaber
Den 10. marts holdt Ballerup kommune informationsaften om Seniorbofæl-
lesskaber. I Ballerup findes 7 almene-, 1 andel- og 1 ejer bofællesskab. Der vil 
blive bygget almene på Baltorpvej. 
I Skovlunde på Bybjergvej er Rosenly snart klar til indflytning. 

For at komme i betragtning til en seniorbolig i det almene skal man være skre-
vet op i Ballerup kommune, og når der er ledige lejligheder giver kommunen 
en liste til foreningen, som ud fra blandt andet aldersmæssige kriterier fore-
tager udvælgelsen.  Disse aldersmæssige kriterier gav på mødet anledning til 
utilfredshed.  
Da mange seniorer er meget interesseret i boformen, har jeg deltaget i en kon-
ference for at finde ud af, hvordan man gør det i andre kommuner, og mine 
indtryk vil jeg derfor dele med jer læsere.

Ud over “traditionelle” seniorbofællesskaber bliver der bygget fællesskaber, 
hvor flere generationer bor sammen, og hvor bygningerne giver mulighed for 
fællesskab. Et eksempel er Generationernes hus i Århus, hvor en bygning på 
30.000 m² danner rammen for det. Her er plejeboliger, ældreboliger, ung-
domsboliger, familieboliger, børnegrupper, vuggestuegrupper m.m.

I Herlev kommune planlægger man et kvarterfællesskab (Hammergården), 
hvor flere forskellige boformer indgår og skal “spille sammen”.
Da der er et meget stort marked for seniorboliger bliver forskellige private 
investorer tiltrukket af disse muligheder, og der findes seniorboliger i mange 
kommuner, fx i Helsingør, Albertslund og Ishøj, der ejes af private investorer, 
hvor man er lejer.  
Nogle steder er der mulighed for at tilkøbe ydelser, som rengøring, vindues-
pudsning og lign. så det bliver en del af huslejen. Det var mit indtryk fra konfe-
rencen, at de private udlejere ønsker en bred alderssammensætning af lejerne, 
det giver derfor mulighed for at flytte ind i et bofællesskab, hvis man ikke op-
fylder de aldersmæssige kriterier i den almene sektor. 

I Valby og Køge samarbejder Realdania med pensionskasser om projekter 
målrettet en mangfoldig kundegruppe, her skal 10 % af lejlighederne kunne 
betales af folk, der kun har en almindelig folkepension. 

I Ballerup kommune har vi endnu ingen private seniorbofællesskaber, men 
firmaet Koncenton planlægger at starte et projekt op i Ballerup kommune her 
i 2022.  
Hvor det kommer til at ligge, antal lejligheder m.m. har jeg ikke kunnet få op-
lyst, da det er på forhandlingsstadiet. 

Finn Petersen (ÆSPU) 
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FOR OS DER 
ELSKER AT TRÆNE

ISÆR NÅR DET ER 
OVERSTÅET

ENKEL OG EFFEKTIV CIRKELTRÆNING

*Gælder medlemmer af Ældre Sagen, der er fyldt 50 år. Oprettelse er  
199 kr. Minimum 2 x 30 dages træning. Betaling skal ske med betalingskort. 

lo
op

fi
tn
es
s.
dk

Følg os på 

NORMALPRIS 239

FAST PRIS
30 DAGE 199*

SOM MEDLEM AF 
ÆLDRE SAGEN TRÆNER 
DU MED RABAT I LOOP

Selv os, der kun bliver bedre med alderen, har godt af bevægelse. 
LOOP er skabt til dig, der gerne vil træne hurtigt og effektivt i 

behagelige omgivelser. Du får trænet hele kroppen, og så giver  
vi altid en god kop kaffe bagefter. 

Velkommen i LOOP!

Slap af og træn

LOOP Fitness Ballerup  •  Ballerup Centret , Banetoften 30  •  2750 Ballerup  •  Tlf: 41 74 63 39
LOOP Fitness Skovlunde  •  Bybjergvej 6D  •  2740 Skovlunde  •  Tlf: 41 74 62 56
LOOP Fitness Måløv  •  Måløv Stationsplads 7  •  2760 Måløv  •  Tlf: 41 74 63 36
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VEJLEDNING FOR SENIORER
- vi er blevet et stærkt team.

Vi sidder stadig klar hver mandag kl. 10-12 på kontoret i Posthuset, 1. sal, og 
giver råd og vejledning om jura, økonomi, boligforhold, pensioner, handelsfor-
hold og meget andet. 
Men der er også tid til et trøstens ord, hvis du er ked af det eller deprimeret.
Vi er blevet 3 vejledere mere og er nu bemandet med 2 hver mandag. 
Du kan bestille tid på 44 66 66 12, (mandag og tirsdag kl. 10-12), hvis du vil 
tale med en speciel rådgiver, eller skrive til os på: vejledningbal@gmail.com, 
så kontakter vi dig.

Laila Lili Grethe

Henning Erik Peter

Marianne
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NY DUEHØG
Birgit Lass har nu i mange år stået for vores blad-distri-
bution med hjælp af det korps af brevduer, vi har. Og 
de har bragt rigtig mange blade ud og dermed i høj grad 
bidraget til at vores mange aktiviteter og nyheder bliver 
kendt af alle.
Men alting har en ende, og Birgit synes nu, at hun har 
”aftjent sin værnepligt”. Så sidste gang hun står i spidsen 
bliver næste gang den 8/12.

Til at overtage hendes job har Marianne Petersen meldt 
sig som ny duehøg. Nu er det ikke tanken, at hun skal 
jage brevduerne, men have det overordnede overblik 

over og tilrettelæggelsen af, hvordan det foregår og servicere den enkelte brev-
due. 
Så vær ikke bange. Det bliver en meget godsindet ”høg”, der kommer til at 
svæve over jer.
Marianne kan træffes på tlf. 40 50 39 05 
eller på mail: 2019marianne@gmail.com 
eller når brevduerne mødes næste gang. Hvis nye skulle få lyst til at være brev-
due også, hører Marianne gerne fra dem.

Marianne
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Besøgsvenner savnes

Selv om Coronaens isolation nu næsten har slubbet sit tag i os, er 
manglende social kontakt og deraf følgende ensomhed desværre stadig 
aktuel for mange af vore ældre medborgere.

Et besøg om ugen af en god ven, er et stort ønske for mange, der ikke er 
i stand til at deltage i aktiviteter uden for hjemmet. Gennem Ældre Sa-
gens besøgsvenner dækker vi så mange behov vi har mulighed for, men 
vi mangler besøgsvenner.

Ring og hør nærmere om hvad det indebærer at være besøgsven, vi til-
passer dage og tider efter dine muligheder, så selv om du stadig er på 
arbejdsmarkedet, studerende eller andet, så skal vi nok finde en ældre 
borger, der vil blive meget glad for dine besøg.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Ingrid Jensen, Ældre Sagens besøgstjeneste, Tlf. 20 57 59 05      

Mail: ingrid.jensen13@gmail.com
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LIDT OM AT MELDE AFBUD ELLER BARE 
BLIVE VÆK

(og hvordan administrerer vi billetsalg)

Vi har i det forløbne år haft rigtig mange arrangementer, der krævede 
tilmelding eller køb af billet. Og rigtig mange har gjort brug af det. Des-
værre så mange, at der ikke var plads til alle. Det skyldes bl.a., at billet-
prisen har været meget lav p.gr.a. et offentligt tilskud.

Når der ikke er plads til alle, laver vi gerne en venteliste, og så får de, 
der står på den, tilbudt pladsen, hvis andre melder fra. Men det forud-
sætter, at man melder fra så betids, at det kan nås.

Desværre er der nogle, der gør det i sidste øjeblik – eller slet ikke gør 
det – og så har vi tomme pladser, der ikke kan udnyttes. Og det er rigtig 
synd for dem, der stod på ventelisten, og for os, som skal betale for den 
tomme plads med det beløb, som tilskuddet udgør.

Derfor får man ikke pengene tilbage, hvis man melder afbud i sidste 
øjeblik. Hvis man bliver syg – for det kan jo ske – kan vi undtagelses-
vist betale pengene tilbage, hvis pladsen kan benyttes af en anden, eller 
turen giver overskud. 

I alle andre tilfælde er der ingen tilbagebetaling.
Så det var måske værd at overveje, om man måske skulle noget andet, 
den dag arrangementer er, inden man køber billetten.

For at give så mange som muligt mulighed for at få billetter, har vi også 
fra gammel tid haft en regel om, at der højst kan købes 2 billetter pr. 
fremmødt på salgsdagen. Vi vil ikke risikere, at nr. sidst i køen ingen 
billet får, fordi den foran har købt resten (altså mere end 2). Og den 
regel håndhæves stadig.

Endelig vil jeg minde om, at alle i vores forening er frivillige og udfører 
deres job for deres fornøjelses skyld. Derfor er der ingen grund til, at 
man giver udtryk for sin evt. utilfredshed overfor dem. Det skulle gerne 
vedblive at være en fornøjelse at være frivillig hos os.

Henning Broman
Formand
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459 TÆPPELAPPER HJALP UKRAINE

Nogle af vores ihærdige medlemmer 
har strikket 309 tøjlapper og 3 tæpper 
til brug for ukrainere. 
Det har samtidig betydet, at der er do-
neret 2.295 kr. af den sponsor, der ville 
donere 5 kr. pr. lap. 
Lapperne er nu afleveret i Kolding. 

Sådan hjalp vi i første omgang Ukraine.

SÆRLIGE ARRANGEMENTER

Biblioteket Skovlunde:
Vi holder sammen med kulturhuset torsdagssaloner
 i Skovlunde nedennævnte dage kl. 10. 
Billetter á 30 kr. skal købes på biblioteket.
29/9 hører vi om, da Shellhuset blev bombet 
- med historiker Chr. Aagaard.
3/11 fortæller Hanne Faldberg rigtig morsomt om den 3. alder, 
som også er en spændende tid.
24/11 kommer Lise Nees og synger julen ind for og med os.

Så kommer journalist Georg Julin fra Danmarks radio og fortæller om den 
4. alder. Det sker den 21/9 kl. 19.00 på Posthuset. 
Også her kræves billetter á 30 kr. via biblioteket.

3/10 kl. 14 kommer Ellen Garde i Atriet på rådhuset og fortæller om, hvor-
dan du holder hjernen i gang – og hvem vil ikke gerne det! Arrangementet 
er gratis og i samarbejde med seniorrådet.

2/11 kl. 17 holder vi et stormøde i Postsorteringen sammen med Kræftens 
bekæmpelse, hjerteforeningen og lungeforeningen om forholdene for pårø-
rende til patienter eller svækkede. Formanden for Ældreudvalget Lolan 
Ottesen og et par andre indleder og deltager i mødet. Arrangementet er gratis.

Vi holder JULEKONCERT I BALTOPPEN med Tina Siel (søster til Lene) 
og pianist den 5. december kl. 14. Billetter á 50 kr. sælges fra den 15/11 kl. 10 
fra kontoret. Der er naturligvis kaffe og kage i forbindelse med koncerten.
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Prøv en tur i Vestskoven med vores stavgangshold. Vi mødes hver ons-
dag kl.10 på hjørnet af Hold-an Vej og Orchidevej. Se side 35.

Foto: Erik Hendrup



23

TEATERBILLETTER
Det er stadig muligt at få ”i sidste øjeblik” teaterbil-
letter til Temas forestillinger til en reguleret pris. 

Når tilbuddet er der, sender Kirsten besked ud til 
gruppelederne til formidling til holdene. 
Bestillinger sker også gennem Kirsten Bøje Petersen. 
Mail: kirstenbp13@gmail.com

Men vil du være sikker på at få billet, skal du tegne 
abonnement hos Tema til normal pris.

MØD JEANETT ULRIKKEHOLM I MÅLØV

Der skal også være noget for de, 
der bor i Måløv, så onsdag den 
12/10 kl. 19-21 kan I møde Jeanett 
Ulrikkeholm i kulturhuset til en 
festlig aften med sang og musik. 

Vi kender Jeanette fra tidligere, og 
hun er rigtig god.
Denne aften synger hun sange af 
Aakjær, Halfdan Rasmussen og 
Benny Andersen. 
Og så får vi også numre, der har 
været lanceret af Edith Piaf, Elvis, 
Anne Linnet og The Beatles. 
Så kan vi vist ikke komme længere 
omkring.

Arrangementet sker i samarbejde med kulturhuset, og der skal 
købes billetter à 30 kr. på forhånd der eller på biblioteket.
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dato

6.sept. Banko

13. sept. Per Rock er et omvandrende leksikon, når det kommer 
til dans og musik fra tiden omkring Radio Mercur.

20. sept. Dorte fra Det Danske Madhus om ”Mad gør dig glad”, 
og måske får vi også en smagsprøve

27.sept. Gensyn med adjudant E.H. Clausen, som fortæller om 
”Overgangen fra livet til efterlivet i det gamle Ægypten”

4. okt. Banko

11.okt. Trioen ”Halv seks” underholder med sang og musik

18.okt. Efterårsferie

25. okt. 1000 børn under et mangotræ. Oliver Nani fortæller 
om de kulturelle forskelle som lærer i en Ugandisk skole. 
Understøttes af sang, billeder og musik

Posthuset 1ste sal lokale 5
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dato

1.nov. Banko

8. nov. Strejftog gennem dansk humor og satire ved forfatter 
Poul Kragelund

15. nov. N.H.Olsen  m.fl. synger operettesange og inviterer os 
til ”syng med”

22. nov. Kong Christian den IX – hele Europas svigerfar og hans 
efterslægt fortalt af Lisbeth Kjær

29. nov. Torben Juul Andersen beretter om ”mine mange 
spændende år i uropatruljen”

6. dec. Julebanko

13. dec. Traditionen tro kommer Kim Preuthun og sørger for 
julestemningen

Kirsten
tlf. 2619 1036

Birgit
tlf. 2443 0662

kl. 13 - 15
Dørene åbnes kl. 12.00
Pris 30 kr. pr. gang for arrangementet
inkl. kaffe/the og kage.

Ingen tilmelding

25



26

Ny i slægtsforskning – sådan kommer du godt i gang

Slægtsforskning er din private danmarkshistorie. Det er ikke sikkert, du ned-
stammer fra konger og riddere, men det betyder ikke, at dine forfædre er en 
kedelig, grå masse. Rigsarkivets samlinger byder på et væld af spændende 
historier om almindelige mennesker – historier, der bare ligger og venter på 
at blive fortalt.

Din slægt skal findes i forskellige arkivalier. I arkivalierne kan du finde de op-
lysninger, myndighederne har registreret, når dine forfædre af forskellige år-
sager har været i kontakt med myndighederne. For eksempel i forbindelse med 
dåb, konfirmation, vielse, begravelse, folketælling, bopæl mm.

Hvad er slægtsforskning? Den typiske slægtsforsker prøver at finde så 
mange oplysninger om sine egne forfædre som muligt – forældre, bedsteforæl-
dre, oldeforældre, tipoldeforældre og så videre. Nogle går også den anden vej 
og leder efter nulevende slægtninge ud fra en fælles forfader.
Når du har fået samlet de oplysninger, som familien kan give dig, er tiden inde 
til at konsultere arkivalierne – enten på internettet eller på en af Rigsarkivets 
læsesale.

I Ældre Sagen i Ballerup har vi haft kurser i slægtsforskning i mange år, og 
vi arbejder hele tiden på at forbedre vores kurser. Slægtsforskningskurset er 
netop blevet ændret. Vi starter nu med et begynderhold, hvor man bliver ledt 
ind i slægtsforskningens mysterier fra grunden, og hvis der efterfølgende er in-
teresse for specielle emner, vil vi prøve at danne hold ud fra de ønskede emner. 
Undervisningen foregår som klasseundervisning, hvor op til 4 deltagere bliver 
undervist af 2 erfarne slægtsforskere. 

Læs mere om vores undervisning under ÆLDRE IT på næste side.
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ÆLDRE IT
Kom og besøg vores it-stue

… eller tilmeld dig et af vores kurser i brug af pc, tablet eller smartphone.
Kurserne er tilrettelagt af ældre for ældre, og på flere af kurserne medbringer 
du egen bærbar pc, tablet eller smartphone.
Holdene er på 2-8 deltagere, og der er 2 lærere tilknyttet hvert hold. Undervis-
ningen foregår i en hyggelig og afslappet atmosfære. 
Der undervises i Windows (til pc), iOS (til apple-udstyr) og Android (andet 
udstyr).

Uge
program Kursus Varighed

Mandage 10-12 iPad/iPhone begynder /øvede 5 uger

Tirsdage 10-12 Android begyndere
Android individuel/par
Billedbehandling

5 uger
2 timer
5 uger

Onsdage 10-12 Windows til Pc 10/5 uger

Torsdage 13-15 Word begyndere/øvede
Excel
Power Point

10/5 uger
10 uger
10 uger

Fredage 13-15 Slægtsforskning begynder/øvede 5 uger

Andre kurser/møder
Ad hoc Plej din pc 2-3 timer

Ad hoc Temamøder 1-3 timer

Tilmelding:
I it-stuen torsdage og fredage 10-12 eller 29 85 25 94.
På kontoret tirsdage 10-12 eller 51 43 66 12.
Send e-mail til aeldrebal@gmail.com med oplysningerne.

Betaling:
Alle vores kurser er gratis. 
Der betales kun for eventuelle undervisningsmaterialer.
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GRUPPELEDER NAVN TELEFON

Besøgstjenesten Ingrid Jensen 20 57 59 05

Bowling Peter Bille 61 31 65 71

Cykling Flemming Wagner 29 92 69 85

Decoupage Birgit Lass 44 65 01 26

Den 3die hånd Valdemar Petersen 27 29 97 02

Engelsk I Vibeke Wilms 29 21 08 94

Engelsk III Lisbeth Kjærgaard 28 68 35 01

Engelsk IV Vivi Christensen 21 49 43 47

Engelsk VI Bente Lomholt 24 24 43 20

Frimærkeklubben John Sørensen 44 65 08 48

Håndarbejde Anette Broman 60 78 76 15

Kultur I Birthe Nielsen 41 40 82 44

Kulturformidling Anette Broman 60 78 76 15

Litteratur I Tove Pedersen 28 49 91 92

Litteratur II Inger Fangel Larsen 21 49 48 54

Litteratur III Karin Andersen 29 27 94 74

Lystfiskerne Jan Byvard 24 91 83 25

Musik/opera Susanna Bang 51 70 70 34

Opera/musik Ole Strømme 28 89 94 19

Skak Kurt Eriksen 26 74 68 80

Slentreture Anette Markling 26 12 45 88

Stavgang Lone Jensen 50 41 00 12

Sundhed & Motion I Erik Torstensen 23 24 05 75

Sundhed & Motion II Else Bonde 44 98 36 64

Tegning/akvarel Alex Wendrich 21 25 80 03

Tirsdagsarrangementer Kirsten Bøje Petersen 26 19 10 36

Tysk II (begynder) Kirsten Diemer 27 63 15 15

Tysk III (øvede) Finn Eriksson 44 97 05 83

Vennekoret Børge Færch Michaelsen 29 89 87 18

Whist Preben Østerbye 24 62 74 76

Ældre IT Alex Tonny Jensen 29 85 25 94

Ældre politisk udvalg Finn Petersen 22 20 24 60
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Mandag Litteratur I Lige uger

Litteratur II Ulige uger

Litteratur III Lige uger

Sundhed & Motion Hver uge (2 hold)

Tysk II (begynder)* Ulige uger

Tirsdag Engelsk III Lige uger

Frimærkeklubben Hver uge

Whist Hver uge

Onsdag Bowling Hver uge (2 hold)

Decoupage * Hver anden uge

Engelsk I * Ulige uger

Engelsk IV Ulige uger

Engelsk VI Ulige uger

Musik (2 hold) 1 gang pr. måned

Opera (2 hold) 1 gang pr. måned

Skak Ulige uger

Stavgang Hver uge

Torsdag Ældre IT Hver uge

Håndarbejde Hver uge

Korsang * (Vennekoret) Lige uger

Lystfiskeri 1 gang pr. måned

Motionscykling* Hver uge

Tysk III (øvede)* Lige uger

Fredag Ældre IT Hver uge

Slentreture Hver uge

Tegning/akvarel Hver uge

Whist Hver uge

Ikke
fastlagte

Kultur I * Ikke fastlagt

Kulturformidling Ad hoc

Hold med * har desværre pt. ingen ledige pladser, men vi
skriver dig gerne op på venteliste. Kontakt gruppelederen.
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MANDAG
*Grupper med venteliste omtales ikke på denne side.

Litteraturgruppe I
Vi mødes kl. 13.30 – 16
I lige uger
Der er åben for tilmelding

Kontakt:
Tove Pedersen
tlf. 28 49 91 92

Litteraturgruppe II

Vi mødes kl. 14 – 16
I ulige uger

Kontakt:
Inger Fangel Larsen
mail: malif@mail.dk

Litteraturgruppe III
Vi mødes i lige uger
kl. 10 - 12

Kontakt:
Karin Andersen
mail: karinandersen@live.dk

Sundhed og motion
Vi har 3 hold hver uge kl. 10 - 13
Vi er 2 undervisere på holdet.
Vi mødes i Sundhedshuset sal A

Kontakt:
Erik Torstensen
tlf. 23 24 05 75
mail: 
eriktorstensen@webspeed.dk
Else Bonde
tlf. 44 98 36 64
mail: else.bonde@pc.dk
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TIRSDAG
*Grupper med venteliste omtales ikke på denne side.

Engelsk III
Lige uger
Kl. 9.30 – 11.30

Kontakt:
Lisbeth Kjærgård
Tlf. 28 68 35 01
Mail:
lisbethkjaergaard@youmail.dk

Frimærkeklubben 
Møderne i klubben er hver tirsdag 
fra kl. 9 til kl. ca. 11-12

Vi starter igen d. 06.09 og slutter 
d. 13.12 - 2022

Kontakt:
John Sørensen
tlf. 44 65 08 48

Whist

Hver tirsdag 15 - 17

Kontakt:
Preben Østerbye
Tlf. 24 62 74 76
Mail: 
prebenosterbye@gmail.com
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Bowling II
Hver uge kl. 12-13 
Hver uge kl. 13-15 
Tempovej 35

Kontakt:
Peter Bille 
tlf. 61 31 65 71

Engelsk konversation IV
Vi mødes i ulige uger
Kl. 10-11.30
(få ledige pladser)

Kontakt:
Vivi Christensen
Tlf. 21 49 43 47
mail:  vvichr25@gmail.com

Engelsk konversation VI
Vi mødes i ulige uger
Kl. 14-16

Kontakt:
Bente Lomholt
Tlf. 24 24 43 20
Mail: lomholt@privat.dk

Klassisk Musik og Opera
Musikholdet mødes i den 3die uge.
Der afvikles et eftermiddags- og af-
tenhold samme dag. 1ste hold mødes 
kl. 13 og aftenholdet kl. 18.30 
Operaholdet mødes 1ste uge samme 
sted kl. 13 og aftenholdet Kl. 18.30

Kontakt:
Hold kl. 13:
Susanna Bang tlf. 51 70 70 34
mail: sus2bang@gmail.com
Hold kl. 18.30:
Ole Strømme
Tlf. 28 89 94 19
Mail: tegneting@gmail.com

Skak
Vi mødes ulige uger 
kl. 10-13

Kontakt:
Kurt Eriksen
Tlf. 26 74 68 80
Mail: ke-ij@mail.tele.dk

Stavgang
Vi går hele året i Vestskoven.
Mødested: Parkeringspladsen på 
hjørnet af Hold-an Vej og Orchidevej 
kl. 10 Slut: ca. kl. 12

Kontakt:
Lone Jensen
Tlf. 50 41 00 12
Mail: lone.jensen009@gmail.com

*Grupper med venteliste omtales ikke på denne side.
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TORSDAG
*Grupper med venteliste omtales ikke på denne side.

Håndarbejde
Hver uge kl. 14 - 16

Kontakt:
Anette Broman
tlf. 60 78 76 15
mail: bromanette13@gmail.com

IT stuen
Hjælp til Pc, tablet 
og SmartPhone.
Hver torsdag kl. 10-12
Posthuset 1. sal

Kontakt:
Jacky Holm Sebak
25 89 24 25
Mail:
jackyholm@sebak.dk

Lystfiskeri
Vi mødes første torsdag i hver 
måned kl. 13 

Kontakt:
Jan Byvard
tlf. 24 91 83 25 (efter kl.10)
mail: byvard@gmail.com

SÅDAN KOMMER DU MED
Hvis du har lyst til at deltage i en af de aktiviteter, der er nævnt på de 
følgende sider, skal du gøre således:

Ring til gruppelederen og tilmeld dig holdet (nogle hold annon-1. 
cerer med, at man bare kan møde op)

Mød op den første dag eller meld afbud, hvis du er forhindret.2. 

Hvis holdet er overtegnet, kan du blive skrevet på venteliste. 3. 
Så får du en plads, når det bliver ”din tur” og bliver ringet op af 
gruppelederen. Hvis der står mange på venteliste, vil vi forsøge 
at starte et nyt hold op.
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IT stuen
Hjælp til Pc, tablet 
og SmartPhone.
Hver fredag kl. 10 – 12
Posthuset 1. sal

Kontakt: 
Alex Tonny Jensen
Tlf. 29 85 25 94
mail: alextonny@gmail.com

Tegning/akvarel
Hver uge kl. 10 – 12

Kontakt:
Alex Wendrich
tlf. 21 25 80 03
mail: awendrich46@gmail.com

Kom ud og gå en tur
Fredage kl. 9.50-15. 
Mødested: Ud for 7-Eleven ved 
Ballerup Station. Medbring mad-
pakke, drikkevarer og bus-/tog-
kort.

Kontakt:
Anette Markling
tlf. 26 12 45 88

Whist
Vi spiller fra kl. 13 – 16 

Kontakt:
Preben Østerbye
Tlf. 24 62 74 76
Mail:
prebenoesterbye@gmail.com

FREDAG
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RealMæglerne
Ballerup

Skal du købe eller sælge?
Hos RealMæglerne er vi med dig hele vejen, og med vores 3 butikker 

dækker vi derfor hele Ballerup & Egedal Kommune.

Med vores mange års erfaring, står vi klar til at løfte dit boligsalg, men vi står 
også klar til at hjælpe dig gennem købsprocessen. Med andre ord, er vi med dig 

hele vejen, lige fra første underskrift til du får nøglerne til dit nye hjem.

Sæt til salg inden 1/8-2022 og spar 
5 - 10.000 kr. på salæret alt efter boligtypen. 

Eller drag nytte af vores viden og 
spar 25% på køberrådgivning hos os.

RealMæglerne Viggo Axelsen 
Bydammen 8, 2750 Ballerup

2750@mailreal.dk | Tlf. 4465 2000

Spar p
enge 

m
ed RealM

æglern
e 

Viggo Axelse
n
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VELKOMMEN PÅ RY HØJSKOLE I UGE 25
Årets højskole i 2023 går til Ry højskole ved Silkeborgsøerne. 

Vi er ved at sammensætte et rigtig godt program med bl.a. besøg på Skander-
borg bryghus, Them mejeri (dem med den gode ost), tur med Bryrup-Vrads 
banen, Egnshistorier, Jornmuseet, sejltur på Silkeborgsøerne og så naturligvis 
en tur til Himmelbjerget. 
Vi fejrer også Sct. Hans aften der.
Hvis det bliver rigtig varmt, kan man også bade i søen lige 
neden for højskolen.

Kom og hør mere og tilmeld dig i Postsorteringen (Posthusets 
stueetage)

Søndag den 15. januar kl. 14.00

Tilmelding er ikke nødvendig, men entré og kage og kaffe for 
20 kr. Hvis man ikke kan komme, kan man bestille plads hos 
højskolelederen Anette Broman efterfølgende, hvis der er plads.

Da det kneb med pladserne sidste år, har vi sikret os, at der i år er 100 pladser.
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Rundt på indre Nørrebro    
Søtorvet, København

Torsdag den 29.september 2022 kl. 10.45

Turen går rundt i de små gader, hvor vi undervejs får historien om denne 
spændende bydel, der gemmer på mange dejlige grønne gårde og parker. Tu-
ren går bl.a. igennem Blågårds Plads og Folkets Park, og vi dvæler ved nogle af 
de historiske mindesmærker på Assistents Kirkegården. 
På den anden side af Nørrebrogade ser vi på Guldberg kvarteret, og vi stikker 
hovedet ind på den gamle jødiske kirkegård. Turen tager ca. 2 timer og slutter 
på Sct. Hans Torv.
Mødested: Søtorvet ved statuen ”Nilen” ved Dronning Louises Bro

Pris pr. person: kr. 75,- som indsættes på konto 5339 0000248786 (husk 
navn, tur nr., tlf.nr., og evt. mailadresse).

Deltagere: Min. 20, max. 25 personer

Turleder: Kirsten Bøje Petersen – tlf. 2619 1036 

Tilmelding: Til turlederen fra onsdag 7.september kl. 9.00 Sidste frist 
for tilmelding og betaling d. 22.september 2022

* Voxmeter 2022, danskernes foretrukne bank: 
Den mest omfattende undersøgelse af tilfredsheden med de danske banker.

Skal du også være 
kunde i danskernes 
foretrukne bank?
Vi er en anelse mere personlige
Vores nærværende tilgang til rådgivning har gjort os til 
danskernes mest foretrukne bank hvert år siden 2009*.
Se mere på al-bank.dk/bedstebank

Centrumgaden 35  |  2750 Ballerup
38 48 30 39  |  ballerup@al-bank.dk
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Ugens program:
• Puerto de la Cruz, den gamle by- 
 del samt bananplantens betyd- 
 ning for Tenerife
• Vulkanen Teide, og nationalparken 
 Las Cañadas via Esperanzaskven.  
 Retur via den smukke nordkyst
• La Laguna med kolonialhuse fra 
 1700-tallet. Videre gennem 

 “urskoven”, til den tidl. isolerede  
 landsby Taganana. Stop i Santa  
 Cruz
•   Besøg hos bonden Francisco, hvor 

vi sammen tilbereder og spiser 
dagens landfrokost med vin til

•  2 dage til fri disposition

Deltagerpris: Kr. 8.395 pr. person
(eneværelsestillæg kr. 1.600)

 Fantastiske Tenerife 
8. - 15. november 2022

Deltagerpris: Kr. 8.195 pr. person
(eneværelsestillæg kr. 1.350)

Ugens program:
•  Hyggelig halvdagstur op langs 

kysten til Alcudia. Gåtur i den 
gamle bydel. Dagen sluttes af i 
Port Pollensa

•  Mallorca’s ”hovedstad” Palma 
med besøg i katedralen, sightse-
eing i bus og frokost i den hygge-
lige gamle bydel

• Besøg i de smukke byer Port  
 Sóller og Valldemossa, inkl. Cho- 
 pin museet i Karteuserklosteret
• Udflugt til den imponerende grot- 
 te Cuevas del Drach (Dragegrot 
 ten) og frokost i Porto Christo
•  2 dage til fri disposition

Inkl. bus og  rejseleder fra Skovlunde,  Ballerup  og Måløvtil Københavns Lufthavn t/r

Vidunderlige Mallorca 
22. - 29. september 2022

www.bellarejser.dk
Tlf. 27 31 37 05 • info@bellarejser.dk Bella Rejser - Mdl. af Rejsegarantifonden, reg.nr. 2928

Ring efter udførligt rejseprogram

Alt dette er inkluderet i alle vores rejser:
• Bustransport fra din kommune til   
 lufthavnen t/r
• Guide assistance ved check-in i  
 lufthavnen
• Direkte fly til rejsemålet t/r
• Indchecket bagage
• Bustransport til hotellet t/r

• Godt 3 til 4-stjernet hotel i delt  
 dobbeltværelse
• 7 x morgenmad på hotellet 
• 7 x aftensmad på hotellet
• 4 udflugter jf. program, inkl. entréer
• Frokost på alle udflugter
• Erfaren dansk rejseleder
• Godt selskab med ligesindede seniorer

Seniorrejser 
grupperejser til friske og livsglade 

seniorer i Ballerup kommune

Godt selskab for livsglade seniorer

Du bliver hentet centralt i din kommune og får 
hjælpe til check-in og bagageaflevering. På 
rejsemålet har din rejsegruppe jeres helt egen 
erfarne danske rejseleder hele ugen - både på 
hotellet og på udflugterne. 
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Bustur til Thorsvang Samlermuseum i Stege 

Torsdag den 3.november 2022 

Mødetid Ballerup st. ved Posthuset kl. 8.45
Bussen kører kl. 9.00  Forventet hjemkomst 15.30-16.00

Besøg de gode gamle dage på museet, her kan du opleve en verden af i går, gå 
en tur gennem de gamle butikker bl.a. købmandsbutikken og se værksteder 
m.v. Du kan fx. også se gamle luftgynger og dykke ned i et beskyttelsesrum fra 
krigstiden. Der sælges også spændende lokale sager fra Møn i en af butikkerne.
Der bliver serveret en varm ret til frokost (drikkevarer for egen regning)

Pris pr person: 350 kr. (der indsættes på konto 5339 0000248786) (husk 
navn, tur nr., tlf.nr., og evt. mailadresse). 
Max 50 personer
Tilmelding: Fra den 7. september 2022 kl. 9.00 til 
Kirsten Bøje på telefon 2619 1036 (ikke på tlf-svarer).
Max 2 tilmeldinger pr henvendelse
Sidste tilmelding og indbetaling 20.oktober 2022
Turen arrangeres i samarbejde med Valby busser
Turleder: Kirsten Bøje og Vinnie Larsen

Tur til Bakkehuset (Rahbek-huset)  

Rahbeks Allé 23 Frederiksberg

Onsdag den 8.december 2022 kl. 11.
       
Vi skal besøge et hus, som i ældre tid var mødested for datidens kulturperson-
ligheder. Det lå uden for Vesterport og var ejet af Knud og Kamma Rahbek. 
Blandt de mere kendte personer der besøgte dem, var H.C. Andersen, Adam 
Oehlenschläger, Johan Ludvig Heiberg og mange andre. Efter besøget går vi til 
Hansens gamle familiehave på Pile allé, hvor vi spiser frokost. 
Drikkevarer for egen regning.
Mødested: Ved museet. Pris pr. person: kr. 275,- som indsættes på konto      

5339 0000248786 
(husk navn, tur nr., tlf.nr., og evt. mailadresse).
Deltagere: Min. 20, max. 25 personer
Turleder: Jørgen Midtgaard  tlf. 2370 3222  eller mail: 
                               jorgenmidtgaard@gmail.com 
Tilmelding: Til turlederen fra onsdag 7.september kl. 9.00 Sidste frist for 

tilmelding og betaling 25.november 2022
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REDAKTIONELT

Redaktionsfrist for næste udgave er 1. nov. 2022. 
Bladet forventes omdelt fra midten af december og måneden ud.

Redaktør: Henning Broman, bromanhenning@gmail.com

Teknisk redaktør og layout: 
Erik Hendrup, elhendrup@mail.tele.dk

Annoncer: Vivi Lykke, vivi.koordinator@gmail.com.
Tlf. 2515 7544

Oplag:6.500

Henning Erik Vivi

FORHØJELSE AF ANNONCEPRISER
Vi har mange annoncører i bladet, og det er vi rigtig glade for, da det 
betaler produktionen af bladet. Og derfor håber vi også, at I læsere gør 
brug af annoncørernes gode tilbud. Man får kun lov til at annoncere i 
bladet, hvis man har et godt produkt til en rimelig pris og behandler 
sine kunder ordentligt.

Vores annoncer har altid været meget billige, og faktisk har prisen væ-
ret uændret fra før den gamle redaktør tiltrådte for snart 15 år siden. 
Til gengæld er alle øvrige priser steget betydeligt, og nu også trykningen 
af bladet og papir.

Derfor ser bestyrelsen sig nødsaget til at sætte prisen på annoncer op 
fra næste nummer således, at en ½ side fremover vil koste 1.000 kr. og 
en helside 1.750 kr. + moms. 
Vi håber, at vores annoncører kan leve med det.

Redaktionen
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Centrumgaden 11
2750Ballerup

Tlf. 25 690 600
Bymidten 18
4050 Skibby

Krumtappen 4  
2500 Valby

Kniber 
det med 
hørelsen?
Så gør noget ved det i dag 
– det er nemmere, end
du tror. Hos Sund Hørelse
får du tryg og professionel
hjælp til en bedre hørelse.

VI TILBYDER:
• Gratis høreprøve
• 30 dages uforpligtende afprøvning
• Samme hørespecialist i hele forløbet
• Høreapparater i høj kvalitet fra flere producenter

Ring og book en tid

www.sundhørelse.dk . info@bahc.dk20
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