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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Kontoret har åbent hver tirsdag kl. 14-16  for personlige og telefoniske 
henvendelser på tlf. 51 43 66 12. 
Kontorets mail er aeldrebal@gmail.com. 

Postadresse: Banegårdspladsen 7 – 2750 – Ballerup.
Kassereren træffes indtil videre ikke.

Husvært Mogens Kruse træffes tirsdag eftermiddag på kontoret eller på 
mail m_kruse@hotmail.com.

Henvendelser om reservation af lokaler sker til 
Tina Eckhaus, tec@balk.dk

Formanden træffes lejlighedsvis mandag formiddag eller                                             
tirsdag eftermiddag eller efter aftale.

Artikler m.v. Side Artikler m.v. Side
3die Hånd 22 Kirkekoncert 21

Ballerup Bladet 43 Mors Højskole 15

Besøg på Lauritz.com 20 Møbelklodser 31

Besøgstjenesten 9 Møde nye medlemmer 13

Bornholm - tur 39 Praktiske Oplysninger 2

Brevduer 11 Redaktionelt 46

Brug af posthus 17 Teaterbilletter 19

Ekstra arrangementer 11 Tirsdags
-Arrangementer 24-25

Formandens Side 3 Ture 41-45

Frivilligkoordinator 21 Vejlederne 19

Højskole 2022 15 ÆSPU 7

IT for Ældre 22-23 Årsmøde 5
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Formandens 
side

Corona spøger igen, og i skrivende stund ved vi ikke, hvordan si-
tuationen ser ud i januar. Men da langt de fleste af vores medlem-
mer er vaccinerede (og det anbefaler vi også, at man bliver), kla-
rer vi os nok igennem, måske med et coronapas og et mundbind.

Til de, der endnu ikke er vaccineret, kan vi kun anbefale, at de 
bliver det. 

Vores holdledere er berettiget til at kræve coronapas for delta-
gelse, og ved større arrangementer er det en betingelse, at man 
enten er vaccineret, nytestet eller har haft corona (altså har coro-
napas).

Vi har nu taget hul på at bruge de puljer, vi har fået til opmun-
tring af ældre, og der har været run på tilbuddene. Der er flere 
inde i bladet, så gør brug af dem.

Og så er vi ved at vænne os til vores nye omgivelser, som kræver 
nogen tilpasning og ændret syn på mange ting og et godt samar-
bejde med de andre brugere af huset. 

Vi synes, det er ved at lykkes. Det vigtigste er, at alle bidrager til 
det gode miljø, herunder rydder op efter sig og efterlader tingene 
i den stand, man selv forventer at finde dem i.

Det var vi vant til fra Præstevænget, så hvorfor ikke også her?

Henning Broman
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ÅRSMØDE – IGEN, IGEN.

P.gr.a corona er årsmøderne i de sidste år faldet meget uregel-
mæssigt, og derfor skal vi allerede til det igen. Og det sker

Torsdag den 24. marts kl. 17.00
i Posthusets st. mødesal i stuen.

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. 
10/3)

Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jane Hyldnæs, 6. 
Jacky Holm Sebak, Birgit Lass, Kirsten Bøje Petersen og 
Mogens Kruse. De 2 sidstnævnte ønsker  ikke genvalg.

Valg af suppleanter. Stephen Mortensen og Hanne Arn-7. 
strøm er villige til genvalg.

Eventuelt8. 

Det er i skrivende stund endnu ikke fastlagt, hvad traktementet 
vil blive, men der skal nok blive sørget godt for de fremmødte. 
Mød op og giv din mening til kende eller kom med gode forslag.
Vel mødt og på gensyn
Bestyrelsen

Udsigt fra første sal
i Posthuset.
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Sæt til salg hos os inden 1/6-22 og få en 
gratis markedsførings pakke til en værdi 
af 10.000 kr. ved 
fremvisning af 
dette magasin.
 

Det siger vores kunder:
”Da mit hus med stor have skulle sælges, kontaktede jeg 
RealMæglerne Ballerup, og sammen lagde vi en plan for 
salget at mit hus. De tog mig trygt og behageligt 
igennem hele salgsprocessen. Huset blev solgt i lige mit 
tempo og de var altid til rådighed. Jeg kan derfor med 
rro i maven klart anbefale dem.”

- Sælger af Hørhaven 8, 2750 Ballerup
  
 

RealMæglerne
Ballerup

Hold-An Vej 87 / 2750 Ballerup / Tlf. 4465 2000  
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NYT FRA ÆSPU

Torsdag den 16. september deltog 4 af ÆSPU’s 
medlemmer i det Ældrepolitiske Topmøde i Oden-
se.  Konferencen var arrangeret af Ældreministe-
riet, FOA, KL og Ældre Sagen.  

Ældreminister, Astrid Krag omtalte de mange dår-
lige historier, der fylder meget i pressen.  

Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup fremhæ-
vede Ældre Sagens nye slogan: 

Værdig ældrepleje NU.

Andre indlægsholdere fortalte om problemet med de mange forskellige 
ansigter man møder inden for ældreplejen, som der var/er mange årsa-
ger til, men nogle kan også være af strukturel karakter.

I løbet af dagen deltog vi i forskellige grupper, hvor vi blandt andet hør-
te om den nye hollandske model for ældre pleje - Buurtzorg, hvor flere 
ledelseslag var ”skrællet væk”, og hvor medarbejderen udfører mange 
flere opgaver i hjemmet, og det er endvidere den samme medarbejder, 
der kommer næste dag.  

Derfor spørger man ikke: Er det dig, der kommer i morgen? 

Vi var også i en gruppe, hvor der blev fortalt om et projekt med inddra-
gelse af de pårørende på et plejehjem.  Et resultat af dette projekt var 
at hele miljøet på plejehjem blev ændret og en sidegevinst var, at syge-
fraværet blandt de ansatte faldt markant.  Og så er det jo, at forbedrin-
gerne bare kommer af sig selv. 

Vi har efterfølgende erfaret, at Ballerup kommune søger at implemen-
tere den hollandske model.  Vi håber, at der kommer positive resultater 
ud af det og vil følge det med stor interesse. 

Finn Petersen
Leder af ÆSPU
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Besøgstjenesten. 
Mundbindende er lagt væk, og vi er igen klar til at modtage nye besøgs-
venner, hvilket der er et stort behov for.

Har du lyst og mulighed for at bruge et par timer hver, eller hver anden 
uge på at glæde en ældre medborger med et besøg, så vil du opdage, 
hvor givende det er, og samtidig bliver du en del af et fællesskab med 
andre besøgsvenner.

Normalt besøger du den, du bliver besøgsven for 1 x ugentlig i en times 
tid.  Det er som hovedregel i borgerens eget hjem, men kan også være 
hos en beboer på et af vore 7 plejecentre.

Under besøget kan I så hygge, drikke en kop kaffe og ellers lave det, 
som den du besøger ( værten ) har lyst til  og behov for. Nogle vil bare 
snakke, andre vil gerne gå en lille tur, andre har måske problemer med 
synet, og vil gerne du læser op fra en bog eller fra avisen. Mulighederne 
er mange.

Det drejer sig om at være på besøg som en god ven, og du skal - og må 
– ikke udføre opgaver som hører hjemme under hjemmeplejen, så som 
rengøring, opvask o.l.

Ring eller skriv til mig så vi kan tale nærmere om, hvad du kunne tæn-
ke dig, og hvad vi kan tilbyde.

Hvis du kunne tænke dig at få en besøgsven, så ringer du også bare til 
mig.

Jeg ser frem til at høre fra jer.

Ingrid Jensen

Besøgstjenesten

Tlf: 20 57  59 05

Mail: ingrid.jensen13@gmail.com 
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EKSTRA ARRANGEMENTER

Vi har været så heldige at få del i en pengepulje, der skal bruges 
til at skabe oplevelser og liv for ældre ensomme, svagelige eller 
bare gamle.
Derfor havde vi i efteråret og nu igen i foråret planlagt en række 
arrangementer for denne gruppe (60+). P.gr.a. tilskuddet kan det 
gøres meget billigere end ellers, og derfor skal det ikke være øko-
nomien, der afholder nogle fra at deltage.

Vi er nødt til at kræve en lille egenbetaling, fordi man har været 
ude for, at nogle bare henter billetter til gratisarrangementer og 
så udebliver bagefter. Og det er jo synd for dem, som så ikke kom 
med, men stod i ventekøen.

Til gengæld har bestyrelsen besluttet også at give et tilskud i det 
omfang, bevillingen ikke rækker til (og det gør den ikke).
Nogle af arrangementerne har allerede været afholdt, og andre 
kan du læse om her i bladet eller på vores hjemmeside eller i ny-
hedsbrevet. Endelig vil nogle blive annonceret i Ballerup Bladet. 
Selv om vi bestræber os på at lave det for så mange som muligt, 
vil der altid være en maksimumgrænse for deltagelse.

Vi håber, at du får glæde af et eller flere at tilbuddene.
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MØDE FOR NYE MEDLEMMER
- og andre interesserede.

Torsdag den 24. februar kl. 19.00 holder vi møde for de nye 
medlemmer, vi har fået de sidste 2 år i Posthusets st. mødesal i 
stuen.  Andre interesserede er også velkomne.
Kom og mød bestyrelsen og få en snak med dem om, hvad du for-
venter af dit medlemskab. De vil også fortælle om de muligheder, 
der nu åbner sig for dig.
Du kan nu deltage i en række aktiviteter, udflugter, kulturelle til-
bud, motion, sprog, IT, og hvis du har lyst til at blive frivillig på et 
eller andet område, hjælper vi også med til det.
Bliv orienteret om lokalblad, hjemmeside, nyhedsbreve, annon-
cer og andre måder at få det sidste nyt på, og se lokalerne, hvor 
de forskellige ting foregår.
Og naturligvis byder vi på kaffe med brød og en drink lidt senere, 
mens du hilser på de andre nye medlemmer.
Deltagelse er gratis, men af hensyn til indkøbene ser vi gerne, at 
du tilmelder dig til kontoret, tlf. 51 43 66 12, tirsdag kl. 10-12, el-
ler på mail aeldrebal@gmail.com med angivelse af antal.
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TAG MED PÅ MORS HØJSKOLE
- far må også godt komme med!!!

Igen i år tager vi på højskole, og det bliver på øen 
Mors i uge 24 (11.-17. juni).

Fra det meget spændende program kan nævnes ud-
flugt til Thy, mini cruise med Næssundfærgen med 
middag ombord, Vindmølle testcenter, whisky-
smagning og diverse foredrag og småudflugter. 

Vi får også besøg både af Arnth Ravn og Erik Lindsø, som de fle-
ste kender i forvejen. Pris 5.500 kr.
Der er orientering- og tilmeldingsmøde

Søndag den 16. januar kl. 14.00
i Posthuset store sal i stuen.

Vi håber, at en fra højskolen kommer. Der serveres kaffe med 
brød mod adgangsbetaling på 20 kr. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 
Du kan ikke tilmelde dig før mødet, men hvis du er forhindret i at 
deltage, kan du blive skrevet op hos lederen. Højskolen er ikke så 
stor, så der er et begrænset antal pladser.

Højskoleleder Anette Broman, tlf. 60 78 76 15,
Mail:  bromanette13@gmail.com   
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SÅDAN BRUGER VI POSTHUSET

Aftalen om brugen af Posthuset er indgået således, at vi har fået 
stillet et par mindre lokaler (kontor og møderum) og et kælder-
rum til vores egen rådighed, mens vi deler de øvrige mødelokaler 
med andre.
Møderne skal derfor bookes. Det kan ske fortløbende, f.eks. til 
enkeltstående møder, eller for sæsonen. 

Sæsonen vil blive genbooket i løbet af foråret. Henvendelser om 
enkeltstående bookninger skal ske til Tina Eckhaus, tec@balk.dk. 
Vi regner med en samlet bookning af de faste aktiviteter.

Bibliotekets personale er til stede og hjælper gerne med opståede 
problemer. Men de kan jo ikke hekse, og det kan være, at andre 
skal tilkaldes. Så kontakt i videst omfang Mogens husvært, hvis 
der er problemer.
Og bemærk så især, at bibliotekets personale ikke er pedeller el-
ler tjenende ånder, der flytter møbler, rydder op, vasker op eller i 
øvrigt servicerer brugerne. Det gør brugerne selv!!! 
Og det er heller ikke dem, der har fastsat ”husreglerne”, som alle 
måske ikke er lige tilfredse med. Så klager over det kan man rette 
til formanden og ikke til andre.

Og husreglerne er ganske enkle. Lokalet forlades i den stand, du 
gerne selv vil modtage det. Møbler sættes på plads og affald fjer-
nes (undtagen mindre papiraffald i papirkurve). Service afleveres, 
hvor det er taget, eller sættes i opvaskemaskine. 
Dåser til genbrug i beholder i møderummet. Alt andet emballage 
fjernes.

Al begyndelse er svær, men det skal nok blive rigtig godt, når al-
ting er faldet på plads.
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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.

VEJLEDNING FOR SENIORER
- måske var det også noget for dig?

Vi sidder stadig klar hver mandag kl. 10-12 på kontoret i Posthu-
set, 1. sal, og giver råd og vejledning om jura, økonomi, boligfor-
hold, pensioner, handelsforhold og meget andet. 

Men der er også tid til et trøstens ord, hvis du er ked af det eller 
deprimeret.

Vi er blevet 2 vejledere mere og er nu bemandet med 2 hver man-
dag. 

Du kan bestille tid på 51 43 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.
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BESØG HOS AUKTIONSHUSET LAURITZ.COM

Vi har fået lov til at kikke ind bag kulisserne i Auktionshuset på 
adressen Dynamovej 11 i Herlev

Onsdag den 3. februar kl. 10.00

Her vil vi blive vist rundt af en vurderingschef/auktionarius, der 
vil fortælle om, hvordan et auktionshus fungerer og sikkert også 
give nogle bud på værdien af ting og sager. 
For interesserede spiser vi frokost sammen på en nærliggende 
restaurant efter omvisningen.
Mødested: Udenfor firmaet kl. 9.50. 
Tilmelding til Henning Broman på 
mail bromanhenning@gmail.com eller 60 76 31 30 senest den 
15/1. Deltagelse er gratis, men man betaler selv for fortæring.

Centrumgaden 35 |  2750 Ballerup  |  ballerup@al-bank.dk

Danskernes  
foretrukne bank  
 12 år i træk
Fordi vi er en anelse mere ansvarlige 
Hos Arbejdernes Landsbank rådgiver vi 
vores kunder ud fra vores sunde værdier.

S E  M E R E  PÅ  A L- B A N K . D K

Voxm
eter 2

0
2

1
, danskernes foretrukne bank: D

en m
est om

fattende undersøgelse af tilfredsheden m
ed de danske banker.
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Opera
- 

Operette  
-

Musicals
Arrangeret af musikholdene 

i Ældre Sagen Ballerup. 

Gratis entré 
så længe der er plads i kirken.

Kom og vær med til en varieret og 
livsbekræftende koncert.

Angelica
Asp

sangerinde

Ole
Jørgensen

pianist

ER DU VORES NYE 
FRIVILLIGKOORDINATOR?

Vivi Lykke er flyttet så langt væk, at hun har svært ved at klare 
jobbet. 
Derfor søger vi en afløser. Koordinatoren bistår vores hold med 
at få tingene til at fungere, tager initiativ og hjælper med til nye 
initiativer.

Ring til Vivi 25 15 75 44 og hør mere eller 
kontakt formanden 
Henning Broman på 60 76 31 30 
eller mail: bromanhenning@gmail.com 

Koncert i Ballerup Kirke
Lørdag 19. marts 2022 kl.15.00



22

NYT I IT-STUEN
Som du kan se på modsatte side, har vi ændret navn, og i forbindelse 
med flytningen til Posthuset, er vi indgået i et samarbejde med frivillige 
fra biblioteket, som nu også er flyttet til Posthuset. 

IT-stuen er mandag-tirsdag-onsdag bemandet med frivillige fra biblio-
teket.

Torsdag og fredag er det som sædvanligt frivillige fra Ældre Sagen, der 
er til stede for at yde hjælp. Torsdage og fredage kan du besøge os med 
dit eget udstyr. Her kan du få svar på spørgsmål, og få hjælp til løsning 
af eventuelle problemer.

Du finder os på Posthuset torsdage og fredage 10-12, september til 
april, og der er gratis adgang.
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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 smartpho-
ne.
Kurserne er tilrettelagt af ældre for ældre, og på flere af kurserne med-
bringer 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. 
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
10 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 og 15-17 eller 51 43 66 12.
Send e-mail til aeldrebal@gmail.com med oplysningerne.

Betaling:
Alle vore kurser er gratis. Der betales kun for eventuelle undervisnings-
materialer.
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dato uge
4.1 1 Banko

11.1 2 Trioen ”halv 6” underholder med sang og musik.

18.1 3
Tag med på en 1800km lang flodsejltur fra Sct. Peters-
borg til Moskva og få et indtryk af nutidens Rusland 
ved Walter Planhof.

25.1 4
”Sangskatten” bestående af Pia, Finn og Palle under-
holder med musik og sang fra Højskolesangbogen til 
Giro 413.

1.2 5 Banko.

8.2 6 ”Barndom i 1950`erne Jens Peter Madsen får os til at 
huske tilbage på vores barn/ungdom.

15.2 7 Vinterferie.

22.2 8
Kim Greiner tager os med i bomletoget fra Borup til 
Singapore igennem 13 lande og med stop 27 forskellige 
steder.

1.3 9 Banko.

8.3 10
”Det er ganske vist” En kabaret om H.C. Andersen 
fremført af ”De grimme ællinger” Jes, Dorte, Erik 
og Helle.

Tirsdags Arrangementer
Kl. 13 - 15

Kirsten
tlf. 
2619 1036

Birgit Dørene åbner kl. 12.
Pris: 30 kr. pr. gang for arrange-
ment inkl. kaffe og kage.
Ingen tilmelding - Bare kom!
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dato uge

15.3 11
Vor lokale IT-mand Alex giver os et indblik i alt det 
nye, der sker indenfor: MIT-ID, mobil-pay, telefoner, 
hjemmesider osv.

22.3 12

Trubaduren Peter Vesth underholder med sange fra 
sit store repertoire og ledsages af harmonikavirtuosen 
Kristian Rusbjerg.
Bem. Lokale i stueetagen.

29.3 13 Hyggeligt gensyn med Kælderduoen, der kommer og 
spiller og synger for os.

5.4 14 Banko.

12.4 15 Påske.

19.4 16 Biblioteket vil fortælle om spændende bøger, og om 
hvad der ellers sker på biblioteket – ændring kan fore-
komme.

26.4 17 Vi gentager succesen fra sidste år og afholder igen i år 
”Spis Sammen” – nærmere følger.

3.5 18 Banko.

10.5 19
”Min farmor og de andre faldne kvinder og englemage-
re” Foredrag om kvindeskæbner i Danmark fra 1900-
1970 ved Henning Frandsen.

17.5 20
En rundrejse i Japan med Viggo Buje Christensen, 
hvor vi skal besøge templer, slotte, ikoniske bjerge og 
Toriporte.

24.5 21
Vores lokale mandolin/guitarorkester Magiba kom-
mer med solister og slutter forårssæsonen af sammen 
med os.

Vedr. Corona:
Selvfølgelig overholder vi alle gældende retningslinier.
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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 Didde Reimer 91 56 60 42

Lystfiskerne Jan Byvard 24 91 83 25

Musik/opera Susanna Bang 51 70 70 34

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 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 Lige 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

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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Almindelig fodbehandling, beskæring af hård hud og ligtorne
Behandling af nedgroede negle - evt bøjlebehandling
Fremstilling af fodindlæg - aflastninger
Vejledning i pleje af fødder, fodtøj mm. 

Bydammen 9, st. tv - 2750 Ballerup - Telefon: 44 68 70 07
www.fodterapeut-ballerup.dk

Klinikken tilbyder fuld kropsmassage i iCare 800 massagestol - 15. min 30,- kr

Fodterapeuterne på Bydammen

Sygeforsikring “danmark”
Pensionist-tilskud med helbredskort

Gavekort udstedes

Klinik for Fodterapi 
v/Pernille Sutrow
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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. 11.01 og slutter 
d.  26.04 - 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 
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 
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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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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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

TORSDAG
*Grupper med venteliste omtales ikke på denne side.
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Ældre IT
Hjælp til Pc, tablet og 
SmartPhone.
Hver fredag kl. 10 – 12

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 
madpakke, drikkevarer og bus-/
togkort.

Kontakt:
Inge Jørgensen
tlf. 44 65 21 21

Whist
Vi spiller fra kl. 13 – 16 

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

FREDAG
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3-dages tur til Bornholm
27.- 29.september 2022

 

Turudvalget vil prøve noget nyt. 

Turen er arrangeret i samarbejde med Viking 
Busser. Turens pris er 3.100 kr. plus 600 kr. for et enkeltværelse. 
I prisen er indbefattet friplads til vores turhjælper.

Vi kan max være 46 pers. i bussen, og vi skal være 30 pers. for at turen 
kan gennemføres. Vi bliver hentet i Ballerup og skal bo på Hotel Al-
linge. Her er der kaffe, te og juice ad libitum hele dagen.

Vi får kaffe i bussen ved afgang fra Ballerup. 1 rundstykke og et wiener-
brød kan tilkøbes for 40 kr. Men med i prisen er 2 gange frokost 1.ste 
og 2. dag (drikkevarer for egen regning), 2 gange aftensmad inkl. vand, 
øl eller vin og 2 gange morgenmad.

1.ste dag er der en 4 timers guidet rundtur på Nordbornholm og 2. dag 
er der en 6 timers guidet rundtur på Sydbornholm. Der er således også 
god tid på egen hånd.

3. dag forlader vi hotellet efter morgenmaden og kører til Baltic Sea 
Glass. Herefter fortsætter vi til Rønne, hvor der er tid til frokost på egen 
hånd og en tur rundt i byen.

Først tilmelding : fra den 5. januar efter kl. 10.00. Sidste frist 31. marts  

Derefter betales et depositum på 650 kr. direkte til Vikingbusser på 
konto 1329-75602191 og her på noteres ÆSB + navn.

Restbeløbet betales senest 3 uger FØR til Viking Busser som nævnt 
ovenfor. 
Mødested: På Ballerup stationsplads (foran Posthuset) tirsdag den 27. 
sept. 8.45 og hjemme samme sted torsdag den 29. sept. ca. kl. 20. 

Teknisk rejsearrangør: Ærø Tours  Rejsegarantifonden: 2754 

Turleder: Lene Byvard tlf.  44 91 74 95
mail: lenebyvard@gmail.com

Baltic Sea Glass
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Diakonissestiftelsen   
Peter Bangs Vej 5B   2000 Frederiksberg
Torsdag den 24. marts kl.10.45

Vi skal på en rundvisning på Diakonissestiftelsen med efterfølgende 
frokost. Vi ser den 150 år gamle stiftelse, hvordan diakonisserne boede 
og ser den nyrenoverede kirke samt, hvordan alterbrødsbageriet stadig 
fungerer.

Mødested: Ved Diakonissestiftelsen

Pris: 210 kr. inkl. frokost med drikkevarer, som indsættes på konto nr. 
5339-0000248786 (husk tur nr./ navn, mobil og mailadresse)

Deltagere: Min.15 og max.25 personer
Turleder: Lene Byvard  tlf. 61 50 12 12  
mail: lenebyvard@gmail.com
Tilmelding til turlederen fra onsdag den 5.januar 22 og sidste frist og 
indbetaling den 11.marts 2022.

Tur til Politimuseet     
Fælledvej 20 København N
Den 26.1.22 kl. 10.00 
Vi skal besøge Politimuseet på Fælledvej, som er den første politista-
tion, der blev bygget uden for Københavns volde. Her får vi en guidet 
rundvisning, hvor vi hører om politiets arbejde og opbygning, samt små 
glimt af politiets historie. Mon ikke vi er mange, der husker betjenten, 
der med fløjte og store armbevægelser, dirigerede trafikken ved 
Sct. Hans torv. En bedrift i 60erne.
Antal personer: min. 20 og max.25 Pris pr person: 70 kr. som indsæt-
tes på konto 5339-0000248786 
(husk navn, tur nr, tlf.nr og evt. mailadr.)
Tilmelding til turleder Jørgen Midtgård, tlf. 23 70 32 22
eller mail: jorgenmidtgaard@gmail.com
Fra onsdag den 5. januar 2022 kl.9.00, sidste tilmeldingsfrist og beta-
ling er den 15.januar 2022
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Tur til Knuthenborg Safaripark  
 
Torsdag den 28.april 2022  

mødetid kl. 8.45

Ældre Sagen yder tilskud til denne tur for at give oplevelser især til 
glæde for ensomme ældre, som har følt sig isoleret under Corona-pan-
demien, deltagerne skal være 60+. 

Afgang: Bus fra Ballerup st. ved busholdepladsen (den skrå busparke-
ring ud for Posthuset) kl 9.00 – hjemkomst ca. kl. 18.00.

Frokost på en restaurant (drikkevarer for egen regning).

75 min guidet tur med bus rundt i Knuthenborg, samt stop hvor man 
kommer ud og hilser på udvalgte dyr. Kaffe og kage inden hjemturen.

Pris pr. person: 150 kr. (der indsættes på konto nr. 5339-0000248786 
husk tur nr, navn, tlf. og evt. e-mail).

Max 50 personer.

Tilmelding: Fra den 5. januar 2022 – kl. 9.00 på telefon 26 19 10 36 
(ikke på tlf.svarer) eller på mail: kirstenbp13@gmail.com. Max 2 til-
meldinger pr henvendelse.

Turen arrangeres i samarbejde med Egon’s rejser.

Turledere: Kirsten Bøje og Bent Jakobsen

BALLERUP BLADET

Formanden har klaget til Ballerup Bladet over, at en del medlemmer 
enten ikke har fået bladet eller får det for sent.

Ifølge redaktionen skal det være uddelt senest torsdag kl. 21. Hvis du 
ikke har fået det, skal du derefter snarest klage til Ballerup Bladet eller 
bedre til forbrugerkontakt (FKT). 

Formanden har nu sørget for, at der vil være eksemplarer tilgængelige 
på Posthuset fra onsdag formiddag.
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Jazz Cruise i København.     
Søndag eller torsdag i juni 2022 
(vi afventer programmet for 2022)

Kl. 16:30 mødes vi ved Mindeankeret i Nyhavn. 
Sejlturen tager ca. 75 min.
Vi sejler gennem Københavns Havn og kanaler, medens vi nyder 
musikken og byen. Musikken giver en god stemning, ikke blot til os i 
båden, men til hele København. Mange gående på broer mv. stopper 
op, vinker og lytter med til musikken.

Alle afgange er i åben båd, så hold øje med dagens vejr og tag 
varmt tøj, regntøj eller sommerlet tøj på.
Det er muligt at købe øl-vand eller vin ombord, men det er også ok at 
have sine egne drikkevarer med.

Hvis nogen har lyst til at fortsætte turen i København, kan jeg 
anbefale restaurant Jacobsen på Kultorvet, samt Nyhavns Færgekro, 
hvor du får 25 % rabat, når du viser dit kort fra Ældre Sagen.   

Mødested:   Mindeankeret, Nyhavn
Pris pr. person: Ca. 200 kr.
Deltagere:  25-30 personer
Turleder:  Vinnie Larsen – Tlf. 40 86 32 59 
   eller Mail: vla@balbonet.dk

Tilmelding: Til turleder fra 5.1-22  Sidste tilmelding 1.2-22.
Vedr. Pris og betalingsfrist får hver enkelt, som har oplyst mail adr. 
besked på, når vi kender den endelige dato.
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REDAKTIONELT

Redaktionsfrist for næste udgave er 4. maj 2022. 
Bladet forventes omdelt fra midten af august 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
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