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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Kontoret har åbent hver tirsdag kl. 10-12 for personlige og telefoniske 
henvendelser på tlf. nr. 51 43 66 12.

Postadresse: Posthuset - Stationspladsen 7 - 2750 Ballerup 

Kontorets mail er: aeldrebal@gmail.com. 

Kassereren Marianne Hein træffes hver tirsdag kl. 15-17 på kontoret.

Husvært Mogens Kruse træffes ligeledes tirsdag eftermiddag på kon-
toret eller på mail: m_kruse@hotmail.com.

Henvendelser om reservation af lokaler sker til kontoret.

Formanden træffes lejlighedsvis mandag formiddag eller tirsdag ef-
termiddag eller efter aftale.
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Formandens side

Det var en brat opvågning fra Paradiset, da vi lige før jul med 
dags varsel blev bedt om at rømme lokalerne i Ll. Baltop, fordi de 
skulle bruges til vaccinationscenter. 

Det hele blev pakket i containere og flyttet til Tapeten, hvor vi var 
lovet nye lokaler. Men inden det blev sat i værk, lukkede kommu-
nen samtlige lokaler for brug, og vores ting blev stående i contai-
neren. Der har de så stået indtil den 9. juni, hvor vi endelig kunne 
flytte dem ind på Posthuset.

Vi havde håbet på, at vi i juni kunne komme helt i orden og endog 
starte nogle aktiviteter op, men nej. Posthuset var langt fra ”køre-
klart”, og nu går spekulationerne på, om det bliver det til septem-
ber. Det håber og forventer vi naturligvis.

Derfor har alle vores aktiviteter på nær nogle ganske få været 
lagt på is, og vi glæder os til at få dem tøet op igen. Heldigvis har 
mange af vores aktivitetsgrupper holdt kontakten med hinanden 
og glæder sig til at mødes igen, ligesom vi ikke har haft noget fra-
fald blandt gruppelederne.

Så nu ligger efterårssæsonen klar foran os. Udnyt den og lær de 
nye lokaler at kende. Det skal nok ende med at blive godt igen.

Så tag et kik i bladet og se på de mange tilbud. Måske er der et 
netop for dig.

Og så ser vi frem til en åbent hus dag, hvor det hele kan vises 
frem i færdig stand.
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Årsmøde
Det bebudede årsmøde den 15/3 måtte desværre udsættes, men 
da restriktionerne nu er lempede, håber vi at kunne afholde det 

Søndag den 5. september kl. 14.00 

i Posthusets st. mødesal (stuen)

Alle af lokalafdelingen medlemmer er velkomne, og borgmeste-
ren har lovet at indlede mødet.

Dagsorden:

Valg af dirigent1. 

Bestyrelsens beretning2. 

Regnskab for lokalafdelingen (til orientering)3. 

Bestyrelsens planer for det kommende år4. 

Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 5. 
den 1. sept.)

Valg af bestyrelsesmedlemmer6. 

På valg er Henning Broman, Jan Byvard, Birthe Passer og 
Ingrid Jensen.

Alle er villige til genvalg

Valg af suppleanter7. 

Finn Petersen, Hanne Arnstrøm og Marianne Hein er på 
valg og villige til genvalg, men nye interesserede er også 
meget velkomne.

Eventuelt8. 

Traktementet er det samme som hidtil. Mød op og giv din mening 
til kende eller kom med nogle gode forslag.

Vel mødt og på gensyn

Bestyrelsen



6



7

Venner    Venner   Venner   

Venner   Venner

I Ældre Sagen har vi mange vennegrupper, dvs. grupper af folk, 
der hjælper eller tager sig af andre. Nogle forgår og andre kom-
mer til, og for tiden har vi 3 særlige vennegrupper:

Besøgsvennerne er et gammelt fænomen, og dem har vi haft 
længe. De har en besøgsvært, som de besøger i hjemmet ca. en 
gang om ugen og får en snak og en kop kaffe med. Der har været 
nogle problemer med at holde kontakten i disse coronatider, men 
telefonen har jo også kunnet bruges. Skulle du få lyst til at blive 
besøgsven, skal du henvende dig til Ingrid, 20 57 59 05.

I forbindelse med vaccinationerne så vaccinationsvennerne 
dagens lys. De møder op ved vaccinationscentret på Baltorpvej på 
udvalgte dage og hjælper de, der har behov for det, gennem hele 
forløbet og sætter dem i bilen igen, når de skal hjem. Det giver 
stor tryghed hos de, de hjælper. Hvis du har lyst til at være med 
– eller har brug for hjælp – så kontakt også Ingrid, 20 57 59 05. 
Bemærk at vennerne ikke bistår med transport.

Endelig har vi så biblioteksvennerne, der først nu er ved ”at 
gå i luften”. De henter efter forudgående aftale nogle bøger på 
biblioteket og bringer dem ud til de, der har bestilt dem, men har 
svært ved at få dem hentet. Og så tager de naturligvis de læste 
med tilbage. Denne tjeneste er blevet aktualiseret, efter kommu-
nen nedlagde parkeringspladsen foran biblioteket. Hvis du har 
lyst til at være med eller vide mere, så ring til Vivi, 25 15 75 44.

Vi overvejer også at lave en telefonstjerne, som er en tjene-
ste med en daglig opringning til de, der gerne vil være i daglig 
kontakt med andre. Hvis opkaldet ikke besvares, bliver der slået 
alarm. 

Også her er det Vivi, 25 15 75 44, der modtager henvendelser.
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SÅ ER VI FLYTTET – IGEN
Lige inden jul blev vores dejlige lokaler i Ll. Baltop omdannet til 
vaccinationscenter, og vi blev med dags varsel flyttet i en contai-
ner med lovning om lokaler på Tapeten. Det blev bare ikke til no-
get, for nu blev de kommunale lokaler låst af, og det har de været 
indtil den 26. maj.
Bestyrelsen og andre grupper har derfor ikke kunne mødes. Be-
styrelsen nedsatte et forretningsudvalg bestående af formand, 
næstformand, sekretær, kasserer og besøgsvenne ”leder” med fri-
villigkoordinatoren som tilforordnet.
Det er stort set umuligt at lede og drive en forening, når besty-
relsen ikke kan samles, og man er låst ude fra alt, hvad man skal 
bruge. Og det er en meget utilfredsstillende situation, politikerne 
har sat os i. Vi er en politisk forening og har derfor en grundlovs-
sikret ret til at mødes, men nogen på rådhuset kan åbenbart ikke 
læse grundloven.
En kommunal forespørgsel om hjælp til vaccinationer løste en 
smule op for det, idet vi i forbindelse hermed betingede os, at vi 
fik et koordinationssted, og kommunen stillede herefter et lokale 
til rådighed for os på rådhuset. Der måtte imidlertid højst være 
4 personer til stede ad gangen, så det var stadig ikke muligt at 
samle flere.
Den 9/6 flyttede vi så ind på posthuset, hvor vi har fået 2 lokaler 
for os selv, som skal bruges til kontor og mindre mødelokale til 
bestyrelse, vejledning, besøgsvenner o. lign. Og der er så adgang 
til en masse andre lokaler, hvor de forskellige grupper kan udøve 
deres aktiviteter. Se det fyldige program her i bladet. IT-afdelin-
gen er gået i samarbejde med bibliotekets frivillige IT-gruppe og 
har fået fælles lokale og café, hvor man kan søge hjælp og kurser.
Vi glæder os til at komme i gang, og lokalerne ser meget indby-
dende ud. Men helt det samme som før bliver det ikke, da facilite-
terne skal deles med mange andre og indtil videre ukendte grup-
per. Det plejer ikke at være noget problem for os at samarbejde 
med andre, og vi har også allerede planlagt nogle fælles aktivite-
ter. Men vi er noget skeptiske med hensyn til tilsynet med stedet 
og administrationen af det i øvrigt. Men som altid skal vi have det 
bedste ud af det, og det skal vi også nok få.
Fmd.
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VALGMØDE OM ÆLDRE-POLITIKKEN
Traditionen tro holder vi igen en paneldiskussion om de ældres 
forhold her i kommunen op til kommunevalget.
Og det sker i Posthusets st. sal

Onsdag den 13. oktober kl. 14 - ca. kl. 16.

Alle er velkomne, og dørene lukkes, når der er fuldt hus. Der er 
adgang fra kl. 13.30, og coronarestriktioner skal overholdes, her-
under evt. krav om mundbind, coronapas m.v.
Der bliver serveret kaffe med brød og forhåbentlig også en lille 
en.

Panelet med borgmesteren i spidsen består af en repræsentant 
for alle de partipolitiske partier, der opstiller til kommunalvalget. 

Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål fra salen, men kun 
vedr. de emner, der vedrører ældre og har generel interesse.

Deltagelse er gratis, og der skal ikke reserveres plads på forhånd. 
Vel mødt til en begivenhedsrig eftermiddag.

TEATERBILLETTER
Det er stadig muligt at få ”i sidste øjeblik” teaterbil-
letter til Temas forestillinger til reduceret 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.
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STEM VORES KANDIDATER 
IND I SENIORRÅDET
Seniorrådet repræsenterer alle de ældre over 60 år i kommunen 
og altså os.
Rådet giver udtalelser om alt på ældreområdet til kommunen og 
modtager mange vigtige informationer om, hvad der rører sig på 
området.
Derfor er det vigtigt, at vi er repræsenteret der.
I sidste periode har vi været repræsenteret af vores formand, 
Henning Broman, der har været næstformand i rådet. Det har 
været en stor fordel både for rådet og for Ældre Sagen.
Henning Broman genopstiller for endnu en periode, men så næp-
pe længere. Derfor er det vigtigt, at vi får valgt en ”afløser” allere-
de nu, og Finn Petersen, der er formand for vores ældrepolitiske 
udvalg, har indvilget i at stille op. Da han også er noget yngre end 
Henning, passer det jo fint.
Du stemmer ved at møde op til kommunevalget og stemme til se-
niorrådsvalget samtidig. Der kan også brevstemmes.
Så stem på vores kandidater. Her er de:

Henning
Broman

Finn
Petersen

Brevduerne mødes næste gang 
torsdag d. 9 december.
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MELD DIG SOM TILFORORDNET 
TIL SENIORRÅDSVALGET
Det er lykkedes seniorrådet at få gennemført det næste valg som 
et fremmødevalg, samtidig med valget til kommunalbestyrelse og 
region den 16. november kl. 8.00 – 20.00.

For at det skal kunne lykkes, skal vi bruge nogle tilforordnede, 
der skal klare de praktiske ting ved valget på stedet, men ikke op-
tælling af stemmer.
Hvis tilstrækkelig mange melder sig, har vi tænkt os at opdele 
de tilforordnede i grupper på 3, der så møder på (de forskellige) 
valgsteder enten til en formiddagsvagt (7.30-13.00) eller en efter-
middagsvagt (13.00-20.00).

Du bliver modtaget og vist til rette på stedet og får diæter og fuld 
forplejning undervejs.

Det kan blive en hyggelig dag, og hvis du vælger dit eget valgsted 
kan du stemme til alle 3 valg samtidig.

Interesserede må meget gerne snarest muligt henvende sig til 
Tina Lohse, tlf. 44 77 34 96, eller tlo@balk.dk og opgive navn, 
adresse, tlf. 
og evt. mail og hvilket tidspunkt, der foretrækkes.

Endelig minder vi om, at vi har opstillet 2 kandidater, som vi me-
get gerne ser valgt ind i seniorrådet (se side 13), nemlig vores for-
mand Henning Broman og formanden for Ældrepolitisk udvalg 
Finn Petersen. 

Så selv om du ikke melder dig som tilforordnet, så mød op og 
stem på en af dem.
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TAG MED PÅ EN ÆLDREPOLITISK GÅTUR
Torsdag den 26. august vil solen givet vis skinne fra en skyfri 
himmel, og derfor vil der være mulighed for at gå en tur i Vest-
skoven på en del af Kringelstien med Ældrepolitisk udvalg.

Vi mødes på parkeringspladsen på Ballerupvej ved Orchidevej kl. 
11.00. Derfra går vi samlet til madpakkehuset, som ligger i kort 
afstand derfra. Her vil der blive fortalt en lille historie om tilbli-
velsen af Vestskoven samt om Kringelstien.

Derefter inddeler vi os i hold og går en tur på mellem 2 og 4 km. 
Undervejs er der rig mulighed for at drøfte de ældrepolitiske for-
hold i kommunen med udvalgets medlemmer. 
Når vi er tilbage, spiser vi medbragt mad og drikke i madpakke-
huset (selvforplejning! – så husk mad og drikke).

Hvis nogle er dårligt gående, er det muligt at få hjælp til at kom-
me til madpakkehuset og at blive der under gåturen.
Turen er gratis, og man skal selv sørge for transport til P-pladsen. 
Tilmelding på SMS til turleder og udvalgsformand 
Finn Petersen på 22 20 24 60.

Gruppeledermøde
Vi mødes den 3. september kl. 17 i posthusets st. mødesal på 1. sal til 
den årlige sammenkomst. 

Der vil være rundvisning og udlevering af nøglebrikker og formanden 
vil redegøre for den aktuelle situation. Drøftelse af fremtiden og øko-
nomi og brugen af huset. 

Desuden håber vi på et seriøst eller underholdende indslag undervejs, 
og der er som sædvanligt noget godt at spise og drikke. 

Der kommer særskilt indbydelse til den enkelte. 

Tilmelding og evt. afbud sker til sekretær Kirsten.  

vh Henning/formand
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DINE 5 VEJLEDERE
….sidder stadig klar hver mandag kl. 10-12 på kontoret, nu igen i 
nye, fine omgivelser. 
Men ind i mellem holder nogle af dem fri, så derfor kan det godt 
betale sig at bestille tid, hvis du vil tale med en bestemt eller har 
et problem, der kræver særlig ekspertise. 
Du kan bestille tid mandag og tirsdag kl. 10-12 på 51 43 66 12 (nyt 
nr.)
Der er kun vejledning om mandagen. Om tirsdagen kan der kun 
aftales tid til et mandagsmøde.
Vi tager også gerne en snak med dig, hvis du er modløs, deprime-
ret, i ubalance eller bare trænger til en at snakke med en udenfor 
familie- og vennekredsen.
Ferielukket omkring jul.

Grethe Henning Laila Lili Peter

ÅRETS OPLEVELSE PÅ HØJSKOLE
Højskoleopholdet i 2022 vil blive i uge 24 på Mors højskole (altså 
ikke din mor, men øen Mors i Limfjorden). 

De har et begrænset antal pladser, men 
da tilslutningen de sidste år har været 
vigende, forsøger vi det alligevel.
Vi forventer at holde det sædvanlige 
informations- og tilmeldingsmøde i 
Posthusets st. mødesal, søndag den 16. 
januar kl. 14.00.

Mors og omegn har meget at byde på, og højskolen ligger næ-
sten på øens højeste punkt, så der er altid udsigt til noget godt og 
smukt. 
På gensyn.
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VI SØGER BIBLO-VENNER

FÅ EN BIBLO-VEN
Har du svært ved at komme på biblioteket selv, kan en Biblo-Ven 
være noget for dig.
Vi, på Ballerup bibliotekerne, sætter dig i kontakt med en frivillig 
Biblo-Ven, som kan hjælpe med at låne og aflevere bøger eller an-
det fra dit lokale bibliotek.
Vores Biblo-Venner er helt almindelige mennesker i dit nabolag, 
som har lyst til at give lidt af deres tid for at hjælpe andre.

BLIV BIBLO-VEN
Vær med til at gøre en stor forskel for et andet menneske og sam-
tidig dele din glæde ved litteratur.
Rundt omkring i dit nabolag er der mennesker, som har svært 
ved at komme på biblioteket.
Som Biblo-Ven giver du lidt af din tid for at hjælpe dem med at 
hente, låne og aflevere bøger på biblioteket og sprede en smule 
glæde.

KONTAKT
Vil du høre mere om Biblo-Venner eller have en sådan, 
så kontakt Ballerup bibliotekerne på 44 77 33 33 eller skriv en e-
mail til Iben på: ikh@balk.dk
Hvis du får lyst til at blive biblo-ven, skal du kontakte Anette Bro-
man på tlf. 60 78 76 15.

Denne bog kan du desværre 
ikke låne på biblioteket.
Det er nemlig Gutenbergs 
originale bibel - trykt om-
kring år 1455.

Men næsten alle andre øn-
sker kan vi opfylde!
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NU SKER DER NOGET IGEN.
Nu trænger vi til at se hinanden og hygge os lidt sammen. Derfor 
har Seniorrådet og vi indgået en aftale om, at vi 

Torsdag den 30. september kl. 14.00

holder et fællesarrangement for alle ældre i kommunen. 

Advokat Jonas Christoffersen, der tidligere har været ansat i for-
brugerrådet, kommer og fortæller om forbrugerens retsstilling, 
altså om hvordan du undgår at blive snydt, når du handler. 

Som sædvanlig er der god forplejning og fælles hygge undervejs. 

Deltagelse er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig, men dørene 
lukkes, når der er fuldt hus. 

Mødet afholdes i Posthusets st. mødesal i stuen. 

Arrangementet vil blive annonceret i Ballerup Bladet også.

KULTURFORMIDLINGEN
Kom til årets aktivitetsmøde 

d. 8.september kl. 14.00 i Posthuset møde lokale 5.    

Gå ikke glip af denne enestående mulighed for at være med til at 
præge næste sæsons kultur aktiviteter og samtidig se vores nye 
lokaler på posthuset.
Du behøver ikke at tilmelde dig og vi serverer kaffe og lidt kage.
På kultur gensyn

Anette 
tlf. 60 78 76 15.



24

7. sept. Banko

14. sept. Sidste nyt på ældreområdet ved viceborgmester 
Lolan Ottesen.

21. sept. Gospelmusikkens historie og dens budskab 
leveret af Mogens Sørensen.

28. sept. Tribini`s datter Åse fortæller om sin far og et 
liv i gøgl og trylleri.

5. okt. Banko

12. okt.
E.H. Clausen kommer og fortæller om sit ar-
bejde og oplevelser som Dronningens vagtme-
ster.

19. okt. Efterårsferie

26. okt. Musiker og pianist Nikolai Bang kommer og 
hygger med glade toner.

24

TIRSDAGS
ARRANGEMENTER

Kl. 13 - 15
Kirsten
tlf. 2619 1036

vedr. Corona: 
Selvfølgelig overholder vi alle gældende 
retningslinier.
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2. nov. Banko

9. nov. Spændende historier om Roskilde Domkirke for-
talt af Inger Spring.

16. nov. Sangskriver og sanger Peter Abrahamsen for-
tæller og synger ”gamle kendte sange”.

23. nov.
Hans Henrik Damgaard fortæller anekdoter 
fra sit liv i vildmarken i Canada, og foredraget 
krydres med flotte billeder og videoklip.

30. nov.

Mine 10 år i showbiz. 
Historier, anekdoter og oplevelser fra 70`erne 
og om internationale kunstnere fortalt af Peter 
Møller.            

      7. dec. Julebanko.

14. dec. Traditionen tro kommer Kim Preuthun og sør-
ger for julestemningen.

21. dec. Julelukket.

25

Birgit

Dørene åbnes kl. 12
Pris: 30 kr. pr. gang
for arrangement
inkl. kaffe og kage.
Ingen tilmelding –
Bare kom!
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SÅDAN FÅR DU DIT CORONA-PAS
Da mange af os nu er færdigvaccineret, kan vi få udstedt et corona-pas. 
Det kan være nyttigt i mange henseender og er muligvis stadig en be-
tingelse for at deltage i både små og større arrangementer. Så derfor er 
det om at få fat i det og medbringe det, når du går til møder/arrange-
menter. Ellers risikerer du, at vi må afvise dig ved indgangen.
Og hvordan får man så fat i sådan et?
Du skal være vaccineret 2 gange for at få det. Hvis du er fritaget for di-
gital post, skulle det komme automatisk til dig med posten. Ellers må 
du ringe til vaccinationsstedet.

Gå ind på: www.sundhed.dk 
Log på med Nem-ID. 

Så kommer dette billede:

Så kommer dette billede:

Vi anbefaler, at du skriver det ud. 
Det kan også gemmes som PDF-fil -fx  på din mobiltelefon.
Denne vejledning er fra den 3/5. Der kommer utvivlsomt opdaterede 
oplysninger, og måske er de allerede kommet.

Vælg:
Coronapas-covid19 
vaccination

Klik på det røde felt 
med teksten:
Hent dit pas for covid19 her.

Du klikker på det, 
og passet er der.
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ÆLDRE IT
Kom og besøg vores datastue
… eller tilmeld dig et af vores kurser i brug af pc, tablet eller smartphone.Kur-
serne er tilrettelagt af ældre for ældre, og på flere af kurserne medbringer du 
egen bærbar pc, tablet eller smartphone.

Holdene er på 2-4-8 deltagere, og der er 2 lærere tilknyttet hvert hold. 
Undervisningen foregår i en hyggelig og afslappet atmosfære. Bemærk: her 
under Corona er vi max. 4 deltager pr. hold.
Der undervises i Windows (til pc), iOS (til apple-udstyr) og Android (andet 
udstyr).

Uge
program Kursus Varighed Pris

Mandage 10-12 iPad/iPhone begynder
/øvede

5 uger 150

Tirsdage 10-12 Android begyndere
Android individuel/par
Billedbehandling

5 uger
2 timer
10 uger

150
30/person
300

Onsdage 10-12 Windows til Pc 10/5 uger 300/150

Torsdage 13-15 Word begyndere/øvede
Excel
Power Point

10/5 uger
10 uger
10 uger

300/150
300
300

Fredage 13-15 Slægtsforskning 
begynder/øvede

5 uger 150

Andre kurser/møder
Ad hoc Plej din pc 2-3 timer 30 kr.
Ad hoc Temamøder 1-3 timer 30 kr.

Tilmelding:
I Datastuen torsdage og fredage 10-12 eller 29 70 25 94.
På kontoret tirsdage 10-12 og 15-17 eller 51 43 66 12.
Send e-mail til aeldrebal@gmail.com med oplysningerne.
Betaling:
Betaling skal normalt være gjort senest 2 uger før opstart for at sikre 
deltagelse. Du kan betale:
Kontant på kontoret eller i datastuen indenfor åbningstiderne
Via netbank regnr. 5339 kontonr. 0248743
Via mobilepay på telefonnr. 29 85 25 94



30

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 219

FAST PRIS
30 DAGE 179*

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. På 24 minutter får du trænet hele 

kroppen, og så giver vi altid en god kop kaffe bagefter. 

Velkommen i LOOP!

Slap af og træn
Sprit

LOOP Ballerup, Ballerup Centret • LOOP Måløv, Måløv Stationsplads 7 • LOOP Skovlunde, Bybjergvej 6D
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GRUPPELEDER NAVN TELEFON
Besøgstjenesten Ingrid Jensen 20 57 59 05

Bowling I + II Teddy Tange 40 56 74 47

Bowling III Jørgen Mejløe 44 97 45 38

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 II Marianne Kolding 42 36 28 48

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 Verner Alexandersen 20 56 07 72

Litteratur III Didde Reimer 91 56 60 42

Lystfiskerne Jan Byvard 24 91 83 25

Musik/opera Susanna Bang 51 70 70 34

Nørklegruppen Gudrun Petersen 44 97 31 45

Opera/musik Inge Aarslev 27 11 42 78

Skak Kurt Eriksen 26 74 68 80

Slentreture Inge Jørgensen 44 65 21 21

Stavgang Frode Lassen 44 97 68 44

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 I (let øvede) Erik Hendrup 44 94 51 72

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 Gudrun Petersen 44 97 31 45

Ældre IT Jacky Holm Sebak 25 89 24 25

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 Bowling Hver uge

Engelsk II* Ulige uger

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 Lige uger

Stavgang Hver uge

Torsdag Bowling Hver uge

Ældre IT Hver uge

Håndarbejde Hver uge

Korsang * (Vennekoret) Lige uger

Lystfiskeri 1 gang pr. måned

Motionscykling* Hver uge

Tysk I (Let øvede)* Ulige uger 

Tysk III (øvede)* Lige uger

Fredag Ældre IT Hver uge

Slentreture Hver uge

Tegning/akvarel Hver uge

Whist Hver uge

Ikke
faste

Nørklegruppe Hjemmearbejde

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:
Verner Alexandersen
tlf. 20 56 07 72
mail: vaprivat@mail.tele.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

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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Jeg behandler følgende
fod- og negleproblemer:

- Nedgroede negle 
- Hård hud
- Fortrykkede negle 
- Ligtorne
- Revnet eller tør hud 
- Lak på neglene

 

Alle er velkomne hos mig, både med små eller
store fodproblemer, eller hvis du bare trænger
til at blive forkælet

BEAUTY LOUNGE
FODPLEJE
Centrumsgaden 35, 2750
Ballerup 
Tlf. 44 84 84 44
Mobil:  71 65 09 19 
Mail:
senem3ler@gmail.com

Trænger dine fødder til en
professionel fodbehandling?

FODPLEJE

Pensionister har mulighed for at få tilskud med op til 85%
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TIRSDAG
*Grupper med venteliste omtales ikke på denne side.

Bowling I
Hver uge kl. 12-13
Tempovej 35

Kontakt:
Teddy Tange 
tlf. 40 56 74 47

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

Vi starter igen d. 7/9 og slutter 
d. 13/12.

Kontakt:
John Sørensen
tlf. 44 65 08 48

Whist

Hver tirsdag 15 - 17

Kontakt:
Gudrun Petersen
tlf. 44 97 31 45
(sommer 20 25 30 24)
mail: gudrunp@mail.tele.dk

Under John Sørensens ledelse fortsæt-
ter frimærkeklubben stadig.

Og Gudrun elsker stadig 
whist.
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Bowling II
Hver uge kl. 12-13 
Hver uge kl. 13-15 
Tempovej 35

Kontakt:
Teddy Tange 
tlf. 40 56 74 47

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 
aftenhold 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:
Inge Aarslev 
tlf. 27 11 42 78
mail:
inge.aarslev@live.dk

Skak
Vi mødes lige 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:
Frode Lassen
tlf. 44 97 68 44
Mobil: 23 24 32 44
mail: frode.lassen@gmail.com

*Grupper med venteliste omtales ikke på denne side.
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TORSDAG

Bowling III
Hver uge kl. 11 – 12
Tempovej 35 

Kontakt:
Jørgen Mejløe 
tlf. 44 97 45 38

Håndarbejde
Hver uge kl. 14 - 16

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

Ældre IT
Hjælp til Pc, tablet og 
SmartPhone.
Hver torsdag kl. 10-12

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

*Grupper med venteliste omtales ikke på denne side.
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RealMæglerne Viggo Axelsen
Hold-An Vej 87 / 2750 Ballerup / 4465 2000 / 2750@mailreal.dk

Sidder din opsparing
fast i mursten?

Det forstår vi godt, det har for mange været en 
rigtig god måde at få sparet op til pensionen...

Hvis du synes, at du trænger til at få lidt af 
den opsparing ud, og måske flytte i noget 

mindre - så hjælper vi dig gerne. Kontakt os 
vha. kontaktinformationerne herunder eller 

besøg os i vores forretning
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FREDAG

Ældre IT
Hjælp til Pc, tablet og 
SmartPhone.
Hver fredag kl. 10 – 12

Kontakt: 
Alex Tonny Jensen
Tlf. 25 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 
madpakke, drikkevarer og bus-/
togkort.

Kontakt:
Inge Jørgensen
tlf. 44 65 21 21

Whist
Vi spiller fra kl. 13 – 16 

Kontakt:
Gudrun Petersen
tlf. 44 97 31 45
(sommer: 20 25 30 24)
mail: gudrunp@mail.tele.dk
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Sådan kommer du med på tur
Billet til turen bestilles direkte hos turlederen fra onsdag den 
1.september 2021 på telefon eller mail.
Derefter indbetales turens pris til konto nr 5339-0000248786 og 
husk at oplyse turnummer, navn og telefonnummer. Ellers indbe-
tales på kontoret til kassereren på tirsdage kl.15-17. 
Sidste indbetalingdag fremgår af annoncen.
Ved overtegning laves venteliste. Ved for få deltagere aflyses tu-
ren, og du får besked herom og pengene retur.
Det er stadig ”Corona-tid” og alle glæder sig til at komme ud og 
møde andre mennesker.

Men sikkerhedsregler gælder stadig, selv om der er kommet lem-
pelser.

På alle vore ture og møder, ude som inde, følger vi de gældende 
regler med hensyn til Coronapas og testprøver. Ting kan ændre 
sig inden vores ture løber af stablen i løbet af efteråret. Spørg din 
turs leder, hvis du er i tvivl.

Vi er i turudvalget kede af forårets mange aflysninger, og håber at 
se jer til efterårets arrangementer.

Nyt medlem i turudvalget.

Vinnie Larsen fra vores kontorteam har også fået lyst at prøve 
kræfter i vores turudvalg.  Stort velkommen til Vinnie. Hendes 
første tur bliver en tur ”Ud i det blå” i september sammen med 
Kirsten Bøje.

Lene Byvard, turleder.

Tur-nummer
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Bemærk turen er erstatningstur for den aflyste tur 
i foråret og er derfor udsolgt.

Besøg:  Samsø en dejlig solskins-ø                            
Tirsdag den. 31. august 2021 

Kl. 06.30 fra Baltorpvej 18, 2750 Ballerup

Tag med på en endagstur til denne dejlige ø og få en guidet rundvisning 
af en lokal guide, som vil fortælle både om Sydøen og Nordøen.
Vi vil bl.a. opleve Brattingsborg, Samsø Syltefabrik og Svanegården 
med Samsø Gårdbutik. Vi vil endvidere få nogle smagsprøver af lokale 
produkter.
Turen er inkl. kaffe og rundstykke på færgen, frokosten indtages på 
Flinchs Hotel i Tranebjerg.
I Nordby besøger vi den gamle butik ”Smagen af øen”, hvor der bliver 
præsenteret et udvalg af lokale varer. Her vil der også blive budt på kaf-
fe/te. Førstnævnte er helt frisk ristet fra øens eget kafferisteri. Herefter 
går turen igen sydpå, hvor vi vil passere flere attraktioner og til sidst 
Ballen, hvor vi igen tager færgen tilbage til Kalundborg.
Vi sejler fra Ballen Havn ca. kl.17.30 
og er tilbage i Ballerup ca. kl. 20.00
Pris pr. person:  Kr. 575,- som dækker hele turen inkl. morgenkaffe, 
frokost og  eftermiddagskaffe samt smagsprøver. (alle øvrige drikkeva-
rer er for egen regning). 

Beløbet indbetales på konto:  Reg.nr. 5339 konto 0000248786 

Husk at oplyse tur-nr. og navn ved indbetalingen samt telefon eller 
mail. 

Mødested:          Baltorpvej 18, 2750 Ballerup kl. 06.30 

     bussen kører kl. 06.45

Deltagere:          Min. 40 pers. Max 56 pers. 

Turleder:            Bent Jakobsen tlf. 42 36 65 27 

                              eller mail: bentjakobsen46@gmail.com
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Sensommertur ud i det blå   
Torsdag den 23. september 2021 
kl. 09.15 hjemkomst ca. kl. 15
Bustur til Køge, Vallø Slotspark, Gjorslev Gods og Stevns Klint, Unesco 
Verdensarv.

Vi kører fra Ballerup senest kl. 09.30 til Køge, hvor vi skal høre lidt 
om Køge ”Danmarks hyggeligste handelsby”. Derefter kører vi til Vallø 
Slotspark, som oprindeligt er anlagt i 1700 tallet - senere omlagt til 
den nuværende åbne Engelske Have. Der bliver et kort ophold, så vi 
kan se lidt af parken. Derfra videre til Gjorslev Gods, som er Danmarks 
største middelalderslot. Vi slutter ved Stevns Klint, hvor vi har et lille 
ophold, inden vi kører videre til en restaurant, hvor vi får serveret en 
frokost bestående af Kokkens æggekage med flæsk, purløg, tomat mv. 
Drikkevarer for egen regning.

Mødested:       Ballerup, Banegårdspladsen ved Taxaholdepladsen 

Pris pr. person:  300,-kr. som indsættes på konto 5339-0000248786 
(husk navn, tur nr., tlf. og evt. mailadr.)

Deltagere: Min. 40 Max 50 personer

Turleder:              Kirsten Bøje Petersen – tlf. 26 19 10 36 eller 
mail:Kirstenbp13@gmail.com

Tilmelding: Til turlederen fra onsdag d. 1.september kl. 9, sidste frist 
for tilmelding og betaling er den 9. september 2021.
Bemærk den korte tidsfrist.

Gjorslev Gods
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Sommerbird Chokolade
Magasin, Kgs. Nytorv
Mandag d. 22. november kl. 10.45
Vi har fået en ny aftale med Summerbird efter første coronaaflysning og 
skal nu besøge deres chokoladeunivers, som holder til i H.C. Andersen 
lounge i Magasin på 3. sal. Vi får et foredrag om chokolade og mange 
lækre smagsprøver. Turen varer ca. 1-1½ time.

Mødested: Indenfor i Magasin (ved indgangen fra Metroen) kl. 10.45

Pris pr. person: 165,- kr. som indsættes på konto nr. 5339-0000248786 
(husk turnummer-navn-tlf.nummer og evt. mailadresse.

Deltagere: Min. 15 personer.
Turleder: Lene Byvard 61 50 12 12 eller mail: lenebyvard@gmail.com
Tilmelding: Til turlederen fra onsdag d. 1. september kl. 10.
Sidste tilmeldingsfrist og indbetaling er mandag d. 8. november.

Frihedsmuseet                 
Esplanaden 13, 1263 København
onsdag den 20.oktober 2021 kl. 10.00
Tag med på en guidet omvisning: ”Frihedsmuseet – en introduktion” 
gennem besættelsestiden i Danmark under 2. verdenskrig fra 1940-
1945. Hvordan reagerer regeringen og kongen på tyskernes ultimatum: 
Overgiv jer, eller vi bomber jer sønder og sammen, og hvordan reagerer 
befolkningen efterfølgende på deres beslutning, og det var her begrebet 
frihedskæmpere opstod, da de gik imod denne beslutning og kæmpede 
i det skjulte imod tyskerne gennem sabotageaktioner og ved at smugle 
bl.a. jøder til Sverige.

Mødested:           Esplanaden 13, 1263 København
Pris pr. person:   kr. 130,- som indsættes på konto 5339-0000248786  
      (husk navn, tur nr., tlf.nr., og evt. mailadresse)
Deltagere:     Min. 15, max. 20 personer.                    
Turleder:    Jørgen Midtgaard – tlf. 23 70 32 22 
     eller mail jorgenmidtgaard@gmail.com
Tilmelding:    Til turlederen fra onsdag den 1.september 2021 mel-
lem kl. 16.00 og 18.00. Sidste frist for tilmelding og betaling er søndag 
den 10.oktober 2021
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