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Formand / ansvarshavende 

Som den opmærksomme læser af Lokalbladet kan  se, er bladets layout ændret, så 
det designmæssigt kommer til at flugte med Ældresagens nye webdesign. 
Samtidig er der justeret på bladets indhold, så man eksempelvis ikke skal kigge  
flere forskellige steder, når man vil tilmelde sig en tur eller aktivitet. 
 
Fremover er alt om tilmelding samlet på side 29. 

                              
God fornøjelse fra  

Redaktøren 
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Ældre Sagens lokalafdeling i Frederikssund og omegn. 
 
 

 
De 4 lokalafdelinger af Ældre Sagen i Frederikssund kommune 
(Slangerup, Jægerspris, Skibby og Frederikssund) har igennem 
en del år samarbejdet – og de senere år er samarbejdet med 
Frederikssund kommune også blevet bedre. Dette betyder, at 
vi overfor kommunen kan påpege det, der ikke fungerer, og i 
fællesskab glæde os over det der fungerer. 
 
I år har vi så i samarbejde med Ældrerådet, Faglige Seniorer 
og Danske Seniorer debatteret oplægget til budget 2019 her i 
kommunen. Resultatet var et rigtig velbesøgt debatmøde hvor 
Velfærdsudvalget svarede på spørgsmål fra de spørgelystne 
borgere. Dejligt at så mange deltog!! 
Nu har vi afleveret Ældre Sagens høringssvar omkring budget-

tet, og det er rigtig mange andre, der også har gjort. 

 

Vi håber, at vi med vores samarbejde er med til at få fjernet 

en del af de besparelser, der var lagt op til, så vi også frem-

over kan bo i en kommune, hvor det er godt at blive ældre. 

 

Med venlig hilsen 

 Bente Christensen. 
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 Kommende arrangementer 

V. TANDLÆGE BIRGITTE ZEHNGRAFF POULSEN 

Dato Turene Turleder 
Læs 
side 

11.11.2018 Julemarked på Kragerup Gods Bente Christensen 26 

28.11.2018 Julehygge i Andelslandsbyen Nyvang Bente Christensen 27 

29.11.2018 Det hyggelige Lübeck Julemarked Bente Christensen 27 

11.12.2018 Rundvisning i Den Russiske Kirke Bente Christensen 19 

09.01.2019 Rundvisning i Musikmuseet Jens Christensen 20 

07.02.2019 Det Ny Teater bag scenen Jens Christensen 21 

07.03.2019 Rundvisning i Grundtvigskirken Jens Christensen 21 

27.03.2019 Forårsrejse til Dresden med besøg i Prag Bente Christensen 28 

10.04.2019 Rundvisning i Cisternerne i Søndermarken Jens Christensen 21 

 

  Se hvordan du tilmelder dig på side 29. 
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Støt vore 
annoncører 

De støtter os 

    

Vi mangler  
besøgs- og motionsvenner 

vil du hjælpe os ? 
 

Som besøgsven kommer du på et ugentligt besøg 
             hos en medborger, som mangler én at tale med, 
          at gå en tur i byen med eller andet, som kan glæde 
                  og adsprede i en ellers ensformig hverdag. 
           Du er ikke bundet af hverken ugedag eller tidspunkt – 
            man aftaler med hinanden, hvad der passer bedst. 
 
                      For yderligere information kontakt : 
                  Povl Erik Brøndgaard – tlf.: 2463 7677 
                        mail: pebrondgaard@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
 
 

Som motionsven kommer du i borgerens hjem, 
      hvor I øver et let træningsprogram over 10 gange 
               med udgangspunkt i stolegymnastik, 
         der skal give borgeren lyst til selv at fortsætte.                        
          Ældre Sagen sørger for kursus inden opstart. 
                For yderligere information kontakt : 
                  Birgit Reimer – tlf.: 2889 2114 
                     mail: b.reimer@hotmail.dk 
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Roskildevej 161 er hver uge hjemsted for 
bridgespillere fordelt over tirsdag  
formiddag og eftermiddag, onsdag  
for-/eftermiddag og aften, torsdag  
for-/eftermiddag samt fredag formiddag.  
Der spilles turneringsbridge i en hyggelig 
atmosfære. 
 
Kontaktperson  Anne Mannerup. 

 
Tilmelding, se side  29.  

 
Ingen bør dø alene -  
Derfor har vi behov for flere vågere til 
vågetjenesten i Frederikssund. 
 
Vågeren er til stede for den døende - 
holder i hånd, taler med den døende 
eller læser højt.   
Plejeopgaven er kommunens ansvar, 
og ikke en del af vågerens opgave.   
 
Som ny våger vil du blive klædt på til 
opgaven via Ældres Sagens kursus.   
 
Hvis du kunne tænke dig at blive våger, er du meget velkommen til at  
kontakte Inge Askjær på tlf.: 2237 6188 eller på mail: ingeaskjaer@gmail.com 

 

Torben Schjødt underviser 
efter "Bridgevejen", der er 
Bridgeforbundets officielle 
grundsystem. 
Åbent for tilmelding på  
begynderhold med start 3. 
oktober 2018 kl. 9.00 - kl. 
12.00. 
Der er 9 pladser tilbage på begynderhol-
det. 
Let øvet hold fortsætter torsdag 
4.oktober 2018 kl. 09.00 - kl. 12.00. 
Kontaktperson Anne Mannerup. 
 
Tilmelding se side 29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vi spiller bridge på Elværket,  
Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund. 

 

Bridge – undervisning 

Spil bridge på Roskildevej 

Vil du være vågekone ? 
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Vi er et lille team, der står klar til at 
hjælpe dig med f.eks.: 
 
 

Hænge et billede op 
Samle et ”IKEA”-møbel 

Skifte batteri i dørklokken 
Fikse en skæv skabslåge 

Ved kortvarig sygdom evt. gå en 
tur på apoteket eller en lille tur 

med hunden........ 
 
 

 
Vi kan udføre næsten alle små eller min-
dre opgaver, der ikke skal udføres af en 
professionel håndværker eller af sund-
hedsfagligt personale - dog ikke  
sy-opgaver 
 
Har du brug for  
DEN HJÆLPENDE 
HÅND,  
så kontakt:  
Gudmund Krog  
Petersen 
tlf.: 2857 8552 mail : admin@gupeit.dk  

 

 
Så er der fællesspisning i Bollinis Restaurant, 

Østergade 26,  

3600 Frederikssund. 

Pris 100 kr. 

Vi mødes kl. 12.30 i restauranten, hvor der serveres 

et varmt måltid mad samt en øl eller vand. 

Efterfølgende serveres en kop kaffe/the og  

1 stk. chokolade. 

 
 
Menuen november : Kalvefilet 
Menuen december : Andebryst 
Menuen januar : Hakkebøf med løg 
Menuen februar : Wienersnitzel 
 
Tilmelding og betaling, se side 29.  
 
Foto: www.bollinis.dk og Google.                                                                           

FÆLLESSPISNING I BOLLINIS RESTAURANT 
2. torsdag i måneden 

Den Hjælpende Hånd 
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Har du brug for og/
eller lyst til at få  
besøg? - Så lad en 
frivillig blive et lys-
punkt i din hverdag.  
Så ring til: 

Povl Erik Brøndgaard 
tlf.:  2463 7677 

pebrondgaard@gmail.com 
 

Medlemskab af Ældre Sagen ikke nødvendig 

 

I dag kan du komme med lige den hob-
by, du har lyst 
til at dyrke:  
Male, tegne, 
strikke, model-
lere osv.  
 
Kun din fantasi 
sætter græn-
sen. 
 
Paletten er en social gruppe, hvor vi 
hjælper og lader os inspirere af hinan-
den, og gode ideer er altid velkomne, 
men har du en dag, hvor lysten kun er 
til at hygge med kaffe, så er der også 
plads til det. 
 
Vi tager sammen til kunstmuseer for at 
lade os inspirere, og en gang om året er 
der mulighed for selv at udstille på Lan-
ges Magasin, hvor vi udstiller de ting, 
som er lavet i løbet af året.  
 
Du skal være medlem af Ældre Sagen 
for at kunne deltage.  
 
Paletten har lokaler tirsdag, onsdag og torsdag 
fra kl. 10.00-16.00, på Pedersholm. 
Der betales ikke deltagergebyr, men 
regn med 50 kr. pr. år til småudgifter, 
kaffe mv.  
 
Er du interesseret, så kontakt: 
Susanna Christesen.  
Hun er ofte selv tilstede torsdag.   
 
Tilmelding, se side 29.  
 

Paletten 

Telefonkæden giver tryghed 

Ønsker du  en besøgsven? 

Et telefonopkald hver morgen giver dig 
tryghed i hverdagen, og så er det  
hyggeligt at starte dagen med en lille 
snak over telefonen. Og det koster ikke 
noget.  
Vil du være med i kæden eller blot  
høre mere om den, så er du meget 
velkommen til at kontakte mig. 
 
Lillian Andersen 
tlf.: 2482 4520,  
Mail: klan1@mail.dk 
 

 
Medlemskab af Ældre Sagen ikke nødvendig 
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At være demensven er at være ven med 
et menneske, der har svært ved at 
huske, og som måske stiller det samme 
spørgsmål flere gange. Som med andre 
venner bringer man lidt lys og glæde ind 
i den dementes hverdag og taler om det, 
der kan berige begge parter. 
 

Du behøver ikke at komme hver dag eller 
hver uge, men du kommer regelmæssigt 
og giver den demente og evt. den 
dementes pårørende et afbræk i en 
ensformig dag, og mulighed for at opleve 
noget andet. 
 

Har DU lyst til at blive demensven, vil vi 
naturligvis sørge for, at du får 
information om den opgave, du går ind 
til, så du er parat til at takle de 
udfordringer, du kan møde. 
 

Du kan kontakte Bente Lindstrøm på mail 
bl.jp@live.dk eller på tlf.: 4013 3843. 
 

Ifølge Nationalt Videncenter for Demens 
viser nøgletal på demensområde, at: 
● Op imod 80.000 mennesker menes   
   at have en demenssygdom. 
● Mindst 1.500 mennesker under 65  
   år har en demenssygdom. 
● Omtrent 15.000 nye tilfælde af  
   demens konstateres hvert år. 
● Op imod 300.000 - 400.000  
   danskere er nære pårørende til en  
   person, der har en demenssygdom. 
● Omkring 15% af personer med  
   demens får en uspecifik   
   demensdiagnose. 
• De direkte omkostninger ved  
   demens menes at andrage omkring  
   24 milliarder kr. om året. 
Prognose for antal personer med demens 
i Danmark viser 87.319 i 2017, og 
149.882 i 2040. 
(ovennævnte informationer er taget fra Ældre 
Sagens hjemmeside om demens) 

 Vi fik ved sæsonens begyndelse så man-
ge nye deltagere, at vi for tiden ikke kan 
optage flere.  
Men vi fortsætter i det 
gamle spor med både 
gamle og nyere male-
re hver måned. Sæso-
nens udflugt går den-
ne gang til Arken, 

hvor vi vil studere van Gogh samt Wil-
lumsen i en ny vinkel. 

 

Henvendelse angående venteliste sker til  
Aage Brems-Pedersen, 4497 4908 / 
2624 4954 / aagebrems@yahoo.dk  
eller  
Benedicte Helvad, 4731 4771 / 2275 
5026 / kontakt@benedictehelvad.dk 

Vi mødes en gang om måneden, hvor vi over en kop kaffe 
udveksler meninger og synspunkter om den aftalte læste litteratur: 
  
Hold 1, den anden torsdag i måneden kl. 10 – 12 
Hold 2, den anden torsdag i måneden kl. 14 – 16 
Hold 3, den anden onsdag i måneden  kl. 10 – 12 
Mødested: Frivillighedsstedet, Østergade 3 C, 3600 Frederikssund 
Holdene er fuldt optaget, men man kan komme på venteliste 
ved at kontakte Lillian Andersen, tlf. 2482 4520, mail: klan1@mail.dk 

Demens er noget vi taler  om 

Litteraturkredse 1, 2 og 3 

Studiekreds ”De store Malere” 

Demensvenner 
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Igen i år holder ÆldreSagen julearrangement i december. 
Vi serverer gløgg/kaffe, æbleskiver og lidt sødt 
til ganen. 
Der vil være salg af julelotteri, og man vil kun-
ne købe øl - vand og vin. 
Undervejs vil der være underholdning, og her-
udover vil formanden berette om året der gik 
og planer for 2019. 
Billetpris 50 kr. 
Tilmelding og betaling se side 29 

Er du alene Juleaften?  
  
Igen i år holder Britt Rasmussen og hendes piger deres dør åben Jule-
aften, så sidder du alene, er du velkommen. 
  
Der er 12 ledige pladser ved julebordet, så er du alene, eller kender 
du en der er, må du meget gerne kontakte os. 
En dejlig juleaften kan indeholde mange forskellige ting, og vi kan 
sammen finde hyggen. 
SU gerne snarest, og senest den 22. december. 
  
Britt Rasmussen. 
Indehaver af Fru Hyacinth 
Strandvænget 21, 
3600 Frederikssund. 
2276 2821 
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KIROPRAKTISK 
KLINIK 

Torvet 7 B 
3600 Frederikssund 
 
 

47 31 60 80 
Vi tilbyder også massage og akupunktur 

Kiropraktorerne 
Reni Klavsen 
Rune Haraldsson 
Lisbeth Knudsen 
Tonje Fjell 
 

 
Det er utroligt, som 
vort syn på alderen 

skifter med alderen. 
                 C.E.Soya 

 

Ægte venskaber er som et godt 

helbred; værdien af det kendes 

sjældent før det er tabt. 
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For dem der ikke nåede at bliver vaccineret i oktober, kan det nås endnu: 
 

Torsdag den 1. november kl. 10.00 – 11.00.  
 
i Elværket. Ved kirken 6. 3600 Frederikssund 
(Lægerne Vaccinations Service har bedt os ændre datoen til ovenstående i ste-
det for, som annonceret i vores medlemsblad nr. 3 – juli.) 
 
Ældre Sagen i Frederikssund, i samarbejde med Lægernes Vaccinations Service, 
tilbyder gratis vaccinationer til alle over 65 år samt til førtidspensionister og kro-
nisk syge.  
Husk venligst dit gule sygesikringsbevis/sundhedskort til registrering eller anden 
dokumentation.  
 
Pris for andre 160 kr. Husk sygesikringsbevis.  
Efter vaccinationen  er der mulighed for en hyggesnak i cafeen over en kop  kaf-
fe og småkager sponsoreret af Codan Forsikring.   

 

Vaccinationsservice opfølgningsdag 
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 Roskilde Rejsebureau & Turistfart 

  
Ring 4635 0815 for bestilling af kataloger og 
rejser og udflugter. Mail: info@roskilde-rejsebureau.dk. 
www.roskilde-rejsebureau.dk. Rejsegarantifonden nr. 1097. 

 

Hvis du har brug for hjælp vedrørende 
kontakt til offentlige myndigheder, kan du 
kontakte: 
 
Vicki Hansen, tlf.: 2068 6850, 
mail: vhaseb@hotmail.com  
 

En bisidder har tavshedspligt! 

Bisidder 
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Begynderhold 
Tid: tirsdage kl.19.00 - 20.30.  
Vi begynder med små nemme danse, så alle kan være med, uanset om man aldrig 
før har gået til nogen former for dans, og vi danser til meget forskelligt musik. 
TIRSDAGSHOLDET kl. 19.00 GÅR MEGET LANGSOMT FREM. 
   
Begynder PLUS 
Tid: tirsdage kl. 17.15 – 18.45. 
Holdet, hvor vi går hurtigere frem. Niveauet er begynder danse og begynder plus 
danse, inden for alle stilarter. 
Stabilt fremmøde forventes. 
  
Øvet hold 
Holdet for dig som kender de grundlæggende trin, vi danser let øvede danse, men 
ind i mellem også lidt sværere danse, inden for alle stilarter. 
Tid: torsdage kl. 17.15 – 18.45. 
  
           VI SÆTTER SAMVÆR – GLÆDE – MOTION HØJT PÅ ALLE HOLD 
 
Sted: Trekløverskolen, afdeling Græse Bakkeby (Tumlesalen) 
Periode: 1. sept. 2018 – 1. maj 2019 
Pris: 150,- for 1. periode 2. sep. 2018- 31 dec. 2018. 
Pris: 200,- for 2. periode 1. jan. 2019 – 1. maj 2019. 
  
Tilmelding, betaling og information, se side 29. 

At være frivillig i Ældre Sagen gavner både alle de andre medlemmer og en 

selv. Det er berigende at have opgaver, der holder en aktiv. Derfor kan det kun 

anbefales at være frivillig. 

 

Man kan være frivillig indenfor de eksisterende aktiviteter, men man kan også 

starte en aktivitet, man selv brænder for.  

Hvis du vil være frivillig indenfor en af vore eksisterende aktiviteter, kan du 

henvende dig til den aktivitetsansvarlige. 

 

Hvis DU har en god ide til en ny aktivitet, kan du kontakte en fra bestyrelsen. 

Så kan vi i fællesskab undersøge mulighederne for få gennemført din ide.  

 Linedance 
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Besøgsordningen og Telefonkæden  
afholdt den årlige sommerfrokost 
på Restaurant Kalvø den 22. au-
gust. 
Vi var mere end 50 personer og 
havde en rigtig hyggelig dag. 
Vil du også være besøgsven, så 
kontakt 

Povl Erik Brøndgaard 
tlf.:  2463 7677 

pebrondgaard@gmail.com 

Besøgsordningen og Telefonkæden afholdt den årlige Sommerfrokost 

Samtale engelsk - Gruppe 3  

Der er enkelte ledige pladser på engelsk kommunikations gruppe 3. 
Gruppe 3 startede igen den 18. september 2018. Lige 
uge. 
Vi fokuser på mundtligt engelsk samtaler, diskussioner og 
andre mundtlige aktiviteter. 
Hvis du har et godt grundlæggende kendskab til mundligt 
engelsk og gerne vil forbedre det, kan du kontakte 
Ældresagens kontaktside for oplysninger om dette hold. 
Kontaktperson Charles Markwick. 
Tilmelding, se side 29. 
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Ældresagens cykelhold holder vinterpause i perioden fra oktober til og med marts 
måned. Vi starter igen onsdag den 3. april 2019. 
Vi holder julefrokost den 28. november 2018. 
Er du interesseret, så kontakt Bodil Egelund på mail bodil.egelund@webspeed.dk 
eller telefon 2361 3599. 

 

 
 
Foto: Frank G. Olsen    

 

 
Skal vi flytte – blive boende – hvordan ser min fremtid ud økonomisk??? 

Er det noget DU har overvejet eller overvejer, så mød op den  
            
                                         22. november 2018 kl. 14.30.  
 
hos Danske Bank, Jernbanegade 7, 3600 Frederikssund, hvor Danske Bank  
fortæller om: 
 

 Flyt i tide 

 Kan vi blive boende  

 Kan man låne penge som ældre. 
 
Mødet bliver holdt i Danske Banks mødelokale på 1. sal. Der er en vindeltrappe 
derop – og ingen elevator. 
Der vil blive serveret kaffe og brød. 
Tilmelding, se side 29. 

 

Cykelholdet 
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Aktiviteterne foregår i Frederikssund Motionscenter, Frederiksværkvej 20, 3600 Fre-
derikssund, hver onsdag og torsdag fra januar til april måned og igen fra september 
til december måned.    
                                   
Det koster kr. 620,00 for 13 gange. Vi træner onsdag fra kl. 14.00 til 15.30 og tors-
dag fra kl. 11.00 til kl. 12.30. 
Vi starter efter nytår onsdag den 2. januar og torsdag den 3. januar og slutter ons-
dag den 3. april og torsdag den 4. april. I uge 7 holder vi fri.  
Først Spinning i ½ time, derefter vægtløftning med håndvægte i ½ time og til sidst 
benytter vi diverse redskaber i træningslokale, inden vi afslutter med udstrækning. 
Den første gang får man en grundig instruktion i brugen af redskaberne, og der ta-
ges hensyn til ens fysiske formåen og evt. problemer.  
 
Torsdagsholdet er p.t. fuldtegnet men der er stadig enkelte pladser på onsdagshol-
det.  
Du vil også have mulighed for at skrive dig på venteliste.  
Hvis du er interesseret i at deltage så sendt mig en mail. 
Kontaktperson Steen Rummenhoff.  
Tilmelding og betaling se side 29. 

I mange år tog jeg sorgerne på forskud, men  
det har jeg aldrig haft glæde af. 

Benny Andersen  

Styrketræning. 

Spinning, vægtløftning og styrketræning 

Styrketræningen foregår hver tirsdag – fra januar til april og igen fra september til 
december. 
Der er to styrketræningshold:  Hold 1 træner fra kl. 11.00 til kl. 12.30 og hold 2 fra 
kl. 12.30 til kl. 14.00.  
Vi varmer op i 25 min., derefter benytter vi redskaberne i træningslokalet og slut-
ter af med  15 min. udstrækning. 
Den første gang får man en grundig instruktion i brugen af redskaberne, og der 
tages hensyn til ens fysiske formåen, og evt. problemer med dårligt knæ, ny hofte, 
mv.. 
Efterårsholdene er nu godt i gang.  Vi starter igen 
først i januar og slutter til april 2019.   
Holdene er p.t. fuldtegnet, men hvis du er interesse-
ret i at blive skrevet på venteliste, så ring eller send 
mig en mail. 
Prisen er:  620,00 kr. for 13 gange. 
Kontaktperson Lis Kristensen. 
Tilmelding og betaling se side 29. 
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Det faste punkt i ÆldreSagens motionsprogram er stavgang. Det er en form, som 
stadig flere og flere benytter sig af. Det tager ca. 1 time at gå den meget natur-
skønne tur op langs fjorden og rundt i plantagen. Vi 
går hele året uanset vind og vejr - uden sommerfe-
rie. 
Turen starter hver onsdag kl. 10.00 fra parkerings-
pladsen ved Kronprins Frederiks Bro. 
Der er ingen tilmelding - eller venteliste, så mød blot 
op! 
Gruppeleder: Tonny Galting.  
Pris: Gratis. 
Tilmelding, se side 29. 

Til orientering for dem der ikke kender Traveture, kan jeg oplyse, at vi mødes året 
rundt hver mandag kl. 13.30 på Torvet i Frederikssund (ved Fakta). Vi går en tur 
på ca. 5 km, og er tilbage på Torvet inden kl. 15.00. Ture-
ne går rundt omkring i Frederikssund, og er tilrettelagt så-
ledes at vi primært benytter stier og lignende. Det giver en 
god oplevelse af naturen og dens gang i løbet af året. 
Alle medlemmer af Ældresagen er velkomne til at deltage, 
det er blot at møde op - og så er det gratis.  
Gruppeleder: Tonny Galting. 
Tilmelding, se side 29. 

Stolegymnastik 

Stavgang 

Traveture 

Stolegymnastik i eget hjem 

Træn dig glad. Træning af muskelstyrke, bevægelighed og balance. 
Motion er godt for alle uanset alder og fysisk form - kom og vær med, træn dig 
glad ! 
Sted : Græse Bakkebyhallen (repos'en) 
 "Trekløverskolen" afd. Græse Bakkeby, Højvang 8, 3600 
Frederikssund.  
Bybus 311 kører 2 x i timen med stop få min. gang fra  
skolen. 
Tid: mandage kl. 11.00 - 12.30 med 1 times fysisk træning 
og 1/2 times socialt samvær. 
Kontaktperson Birgit Reimer. 
Deltagelse er gratis. 
Tilmelding, se side 29. 

Ældre Sagen tilbyder stolegymnastik i eget hjem til ældre, der ikke er selvhjulpne 
nok til at deltage på et hold. 
Sammen øver vi et lettere træningsprogram, så du får lyst til og mod på selv at 
fortsætte med øvelserne. 
 
Kontaktpersoner Birgit Reimer og Vally Schmidt. 
Deltagelse er gratis. 
Tilmelding, se side 29. 
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Kontaktperson: Bente Christensen, tlf.: 4731 4121.  
Mail: aes-frs-ture@outlook.com. 
Hurtig tilmelding anbefales, se side 29.  
Forudbetaling er nødvendig og bindende.                       

 
                                                                                       foto: Wikipedia 

Afgang Frederikssund Station med toget.  
 
Vi får en rundvisning i Den Russiske Ortodokse Skt. Aleksander Nevskij Kirke, der 
ligger på en af hovedgaderne i København, nemlig Bredgade 53. Dens karakteri-
stiske arkitektur, i særdeleshed de gyldne kupler kronet med majestætiske kors, 
tiltrækker omgående de forbigåendes opmærksomhed. 
 
Kirken, designet af arkitekten Grimm, blev opført af granit og danske mursten, og 
stod færdig i 1883. Den var dedikeret til Skt. Aleksander Nevskij, der var Kejser 
Aleksander IIIs Værnehelgen. 
 
Den storslåede bygning er blevet en af de mest populære seværdigheder i Køben-
havn. Når de 6 synkroniserede klokker kimer, kan det 
høres langt væk. Klokkernes samlede vægt er 640 kg., 
og den største vejer 288 kg.  
 
Rundturen tager ca. 1 time. 
Turleder: Jens Christensen.  
Pris 50,- kr. eksklusiv transport. 
Tilmelding og køb af billetter, se side 29. 
 
Foto: Kirkens hjemmeside 

Ture - Udflugter   

Rundvisning i Den Russiske Kirke 
Ekstratur tirsdag, den 11. december 2018 kl. 10.30 
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Afgang Frederikssund Station med toget.  
 
Vi skal besøge Musikmuseets enestående samling af musikinstrumenter, som præ-
senteres i helt nyindrettede omgivelser i de smukke lokaler på Rosenørns allé på 
Frederiksberg.  
Musikmuseet blev grundlagt i 1898, men dets samling går meget længere tilbage i 
historien. Samlingen omfatter musikinstrumenter fra Europa, Asien og Afrika fra 
bronzealderen og frem til vor tid.  
 
I udstillingen kan man følge to spor: Det danske spor, som præsenterer to bronzelu-
rer og fortsætter med spillemandsmusikken, stadsmusikanter, Guldalderens danske 
komponister etc., eller det europæiske spor, som tilbyder en kronologisk gennem-
gang af musikkens mange stilarter - inden begge sporene 
mødes i globaliseringen i det 20. århundrede.  
Det er endvidere muligt at gå rundt i udstillingen på egen 
hånd efter rundvisningen. 
 
Rundturen tager ca. 1 time. 
Turleder: Jens Christensen. 
Pris 115,- kr. eksklusiv transport.  
Tilmelding og køb af billetter, se side 29. 
                                                                              Foto: Jørgen Nielsen   

Få pensionist RABAT på ALT mad, dog ikke drikkevarer. 
Frokostmenu 20% og Aftenmenu 20% 

Rundvisning i Musikmuseet 
Onsdag den 9. januar 2019 kl. 9.00 
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Afgang Frederikssund Station med toget.  
På rundvisningen ser vi bag scenen før tæppefald og besøger prøvesalen helt oppe 
under taget. 
Undervejs får vi teatrets historie fra starten i 1908 og frem til i dag. 
Turen er IKKE egnet for gangbesværede, da vi skal gå op ad trapper fra kælder til 
kvist. 
Efter rundvisningen er teatret vært ved en øl eller vand. 
 
Rundturen tager ca. 1 time 
Turleder: Jens Christensen  
Pris 115,- kr. eksklusiv transport. 
Tilmelding og køb af billetter, se side 29. 

Det Ny Teater bag scenen 
Torsdag den 7. februar 2019 kl. 9.00 

Rundvisning i Cisternerne i Søndermarken 
Onsdag den 10. april 2019 kl. 9.00 

Rundvisning i Grundtvigskirken 
Torsdag den 7. marts 2019 kl. 9.00 

Afgang Frederikssund Station med toget.  
Grundtvigskirken, der oprindelig hed Grundtvigs Minde-Kirke, blev bygget til minde 
om salmedigteren N.F.S Grundtvig. 
Grundstenen til kirken blev lagt den 8. september 1921 på Grundtvigs fødselsdag. I 
første omgang opførte man tårnet, der 11. december 1927 blev indviet som midler-
tidig kirke, kaldet Tårnkirken, for det nyoprettede Bispebjerg Sogn. 
 
Bygmesteren var arkitekten Peder Vilhelm Jensen Klint (1853-1930). Jensen Klint 
døde inden kirken blev opført, og hans søn arkitekt Kaare Klint (1888-1954) overtog 
efter faderens ønske fuldførelsen. Kaare Klints søn Esben Klint (1915-69) har stået 
for de sidste arbejder på kirken. 

Rundturen tager ca. 1 time. 
Turleder: Jens Christensen  
Pris 60,- kr. eksklusiv transport. 
Tilmelding og køb af billetter, se side 29. 

Afgang Frederikssund Station med toget.  
Rundvisning i dette enestående underjordiske museum for glaskunst, som åbnede  
i 2001. 
Museet ligger, hvor København påbegyndte store bassiner til vandreserver i 1956, 
som kom til at hedde Cisternerne. 
Først i 1981 blev de tømt for vand. 
Hvilken kunstner, der udstiller vides ikke på nuværende tids-
punkt. 
 
Rundturen tager ca. 1 time 
Turleder: Jens Christensen  
Pris 60,- kr. eksklusiv transport. 
Tilmelding og køb af billetter, se side 29. 
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Efter nytår afholder vi IT-kurser på 
Elværket, Ved Kirken 6,  
3600 Frederikssund.  
Fælles for alle kurser og workshops er, 
at du helst skal medbringe eget udstyr 
med egne data, hvad enten det er en 
computer, en tablet/IPad eller en 
smartphone. Vi har dog også udstyr, der 
i begrænset omfang kan lånes og 
anvendes på kursusstedet. 
Tilmelding og betaling af Ældre Sagens 
kurser m.m. i Frederikssund foregår nu 
online fra Ældre Sagens hjemmeside. 
Her kan du både se udvalget, læse om 
kurserne, se hvornår de afholdes, 
tilmelde dig og betale for din tilmelding 
med dankort eller MobilePay. 
Tilmeldingen åbner den 30. oktober, og 
lukker 7 hverdage før kurset starter. 
Disse datoer kan ses på kursus- 

 
beskrivelsen på hjemmesiden fra 30. 
oktober.  
Hvis du har problemer med tilmeldingen, 
kan du få hjælp i IT cafeen på Elværket 
hver mandag kl. 12.00-14.30, eller på 
Frivillighedsstedet i Østergade 3C første 
tirsdag i hver måned kl. 15.00-16.00 
undtagen i juli og december.   
På Frivillighedsstedet kan du også få 
hjælp med betalingen eller betale 
kontant.  
Er du i tvivl om dine forudsætninger og 
kursets indhold og sigte passer sammen, 
kan du kontakte kursussekretariatet på 
mail: frsund.itkurser@gmail.com eller på 
telefon 7172 4111 mellem kl. 09.00 og 
kl. 17.00.  
Er vi ikke ved telefonen, så læg en 
besked på telefonsvareren, så ringer vi 
tilbage senere.  

Vi tilbyder et kursus over 5 dage à 2½ time, der vil gøre dig fortrolig med din And-
roid  tablet. Du vil lære at bruge den, indstille den som du vil have den og stifte be-
kendtskab med et væld af muligheder. Vi tror, at du bliver rigtig glad for din tablet 
efter kurset. 
Du medbringer din egen tablet, så vi kan sikre os, at I er ”gode venner” når du går 
hjem.  
 
Kurset foregår på Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund.  
Første gang mandag den 7. januar fra kl. 9.00 til kl. 11.30.  
 
Tilmelding se ovenfor. 
Pris 125 kr. 

Kurset giver dig en grundlæggende viden om brugen af din iPad. Vi har god tid og 
vil alene fokusere på de installerede apps (programmer) 
og de mulige indstillinger. 
Kurset afvikles over 3 dage à 2½ time. 
 
Kurset foregår på Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frede-
rikssund.  
Første gang mandag den 7. januar fra kl. 15.00 til 
kl. 17.30. 
 
Tilmelding se ovenfor. 
Pris: 75 kr. 

IT-kurser vinter/forår 2019. 

Android tablet 

iPad grundlæggende 
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Kurset giver dig et indblik i de 
muligheder din iPad giver dig. Indholdet 
tilpasses deltagernes ønsker, og du vil 
med dette kursus føle dig fortrolig med 
de muligheder, din iPad giver dig. Det 
forventes, at du har deltaget i iPad 
grundlæggende eller har tilsvarende 
viden. 
Kurset afvikles over 5 dage à 2½ time. 

Kurset foregår på Elværket,  
Ved Kirken 6, 3600 
Frederikssund.  
Første gang mandag 
den 28. januar fra kl. 
15.00 til kl. 17.30. 
 
Tilmelding se side 22. 
Pris: 125 kr. 

Vi tilbyder et kursus over 4 gange a 2½ 
time, hvor vi vil lære dig at arbejde med 
filtyper, dokumenter og mapper drev på 
nettet m.m. Vi vil vise dig, at det ikke er 
så svært, som det ser ud til, når bare 
man er kommet rigtigt i gang. Når du har 
lært at arbejde med filerne, bliver de 
interesse-orienterede kurser både 
sjovere at deltage på og mere 
udbytterige.  

 
Kurset foregår på Elværket,  
Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund. 
Første gang tirsdag den 
15. januar fra kl. 12.00 
til kl. 14.30. 
 
Tilmelding se side 22. 
Pris: 100 kr. 

Windows 10 er Microsofts nyeste styre-
system til din PC. Mange af de grundlæg-
gende funktioner er de samme som i tid-
ligere versioner af Windows, men ser 
måske lidt anderledes ud end tidligere. 
Især brugergrænsefladen er ny, og kræ-
ver lidt tilvænning. 
Vi tilbyder et kursus over 5 kursusgange 
af 2½ time, hvor du bliver introduceret 
til alle de nye funktioner, så du kan føle 
dig hjemme i Windows miljøet.  

Du skal have Windows 10 på din compu-
ter inden kursusstart. 
 
Kurset foregår på Elværket,  
Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund.  
Første gang tirsdag den 19. februar fra 
kl. 12.00 til kl. 14.30. 
 
 
Tilmelding se side 22. 
Pris:125 kr. 

Løse billeder ender ofte mere eller 
mindre usorterede i en skuffe. Fotobøger 
bliver taget frem og anvendt igen og 
igen, og er desuden velegnet som gave.  
 
Vi udbyder en workshop over 4 gange i 
fremstilling af fotobøger, hvor du kan 
lave en bog med dine egne fotos sat op 
på den måde, som du selv ønsker det og 
med de tekster, du synes passer til.  

Kurset foregår på Elværket,  
Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund.  
Første gang 
tirsdag den 19. 
februar fra kl. 
9.00 til kl. 11.30. 
 
Tilmelding se side 
22. 
Pris: 100 kr. 

Lav din egen fotobog 

Hvordan organiserer jeg mine billeder og dokumenter, så jeg kan finde dem 

iPad udvidet 

Grundlæggende funktioner i Windows 10 
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Vi tilbyder et kursus på 12 kursusgange à 2½ time, hvor du vil lære at registrere 
kendte oplysninger i et system, så det bliver lettere at få overblik over, hvilke oplys-
ninger man har, og hvad man mangler. Det gør samtalen med de ældre familiemed-
lemmer mere konkret. Du lærer også, hvordan man går på jagt i kirkebøger og ar-
kivsamlinger efter de oplysninger, som ikke kan fås fra familien. Når oplysninger 
først ligger i slægtssystemet, er det muligt at udtrække ønskede sammenhænge 
såsom slægtstavler og anetræer. Du skal være rimelig kendt med grundlæggende 
brug af en computer. 
 
Kurset foregår på Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund.  
Første gang tirsdag den 8. januar fra kl. 15.00 til kl. 17.30. 
 
Tilmelding se side 22. 
Pris: 300 kr. 

I en online verden, hvor ikke alle har reelle hensigter, er der et stigende behov for 
at være bevidst om- og have færdigheder til at beskytte programmer og data på 
computeren. 

På dette kursus lærer du på 4 uger at sikre dig mod tab af data, virusangreb, data- 
og identitetstyveri, menneskelige fejl og andre uheld. Du vil lære at sikre dig mod 
uberettiget indtrængen, beskytte dine data, oprette og anvende sikkerhedskopier og 
at genetablere det tabte efter nedbrud. 

Kurset foregår på Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederiks-
sund.  
Første gang mandag den 25. februar fra kl. 9.00 til kl. 
11.30. 
 
Tilmelding se side 22. 
Pris: 100 kr. 

 
Vi tilbyder et kursus på 4 dage à 2 1/2 time for personer, der ikke føler sig tryg ved 
brug af computer. Vi vil prøve forskellige grundlæggende funktioner ved en compu-
ter, så deltagerne lærer selv at turde og kunne udføre andre og nye funktioner og 
opgaver. 
Herefter er vejen åbnet for at deltage i nogle mere specifik-
ke kurser og personlige eksperimenter med en række syste-
mer. 
 
Kurset foregår på Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederiks-
sund. 
Første gang tirsdag den 8. januar fra kl. 09.00 til kl. 11.30. 
 
Tilmelding se side 22. 
Pris: 100 kr. 

Slægtsforskning - Hvor kommer jeg fra? 

Hvordan lærer jeg min computer bedre at kende? 

IT sikkerhed - Hvordan skal jeg forholde mig for at sikre min computer? 
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Frederikssundadvokaterne I/S  
v/ Advokaterne Damgaard, Lunn & Varberg 

 
  Vi er et hold af dygtige og kvalitetsbevidste  
advokater som altid arbejder for den bedste  

løsning for kunderne. Vores rådgivning bygger  
på bred juridisk viden i konstant udvikling. 

 

  Kontakt os på telefon 47 31 00 55 eller 

  Kocksvej 7, 3600 Frederikssund 

  e-mail: 3600@frederikssundadvokaterne.dk 

  www.frederikssundadvokaterne.dk 

Mange har haft nytte af vores IT Cafe, og den vil have åbent på Kulturhuset Elvær-
ket i Frederikssund 
 alle mandage fra kl. 12.00 til kl. 14.30, dog ikke helligdage. 
Kom med dine store eller små problemer eller finurlighe-
der, så hjælper vi så godt vi kan. Skulle dit problem være 
relateret til din stationære computer eller eksempelvis til 
din bredbåndsforbindelse i hjemmet, så kom ned på IT 
cafeen og snak med os om det. Måske kan vi komme 
hjem til dig og få rettet problemet.  
Hjælp på IT cafeen er ganske gratis, og der er ingen til-
melding. Du kommer bare og tager problemet med, hvis 
du kan. 

                                                    HJÆLP 
Vi mangler lærere til at undervise i IT. Har du selv lyst, eller kender du nogle, 
der vil undervise, vil vi meget gerne høre fra jer.  
 
Vi mangler også folk til at hjælpe i IT cafeen. IT cafeen er åben hver mandag 
fra kl. 12.00 til kl. 14.30. 
Du kan være der hver mandag, hver anden mandag eller bare en gang i mel-
lem. Vi har især behov for hjælpere der kender både Windows 10 og Apples 
IOS 
Henvendelse til Lars Winther. Mail: frsund.itkurser@gmail.com 

IT Cafe 
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På grund af samarbejdet med Roskilde Rejsebureau vil en del af turene starte og 
slutte i Roskilde. Roskilde Rejsebureau er medlem af rejsegarantifonden med 
reg.nr. 1097.  
Betaling afkræves af Roskilde Rejsebureau tillagt kr. 30,- 
pr. bestilling. 
Ved ture fra Roskilde kan man tage S-toget til Ølstykke 
og herfra bus 600S til 'Roskilde Station ved sygehuset', 
hvorfra turen fortsætter med Roskilde Rejsebureau. 
Yderligere information om turene kan findes på Roskilde 
Rejsebureaus hjemmeside www.roskilde-rejsebureau.dk  
Kontaktperson: Bente Christensen. 
 
Disse ture kan ikke købes på nettet, se side 29 for køb af 
billetter. 

HUSKAT!  Besøg vores hjemmeside på: 
 
www.aeldresagen.dk/frederikssund 
 
Her finder du de sidste nye informationer 

 
Vi mødes kl. 9.00 på Roskilde Station ved Sygehuset. 

Vi kører til Kragerup Gods, hvor vi skal opleve deres julemarked, der her et 
rigt udvalg af smukt håndlavet brugskunst, såsom smykker, keramik, malerier, 
blomsterdekorationer, tøj, hjemmelavede børster, pileflet, strik og meget mere. I 
delikatessestandende kan nydes alt fra brændte mandler, 
frisk frugt til kastanjelikør og meget mere. 

Efter 3 timer kører vi videre til Overdrevskroen som ven-
ter med ” det store traditionelle julebord” og kaffe. Her 
har vi god tid til at nyde deres gode mad i hyggelige om-
givelser, inden turen går retur til Roskilde. 

Pris pr. person kr. 620,-  

Tilmelding og køb af billetter, se side 29. 

Julemarked på Kragerup Gods 
Søndag den 11.november 2018  

Udflugter og rejser med bus 
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Vi mødes kl. 10.30 på Roskilde Station ved Sygehuset. 
 
Kom med på en rejse til oldefars tid og oplev fortiden lyslevende. 
Der tændes julelys i den gamle landsby og der bydes indenfor til det store hyggelige 
julemarked. Her er alt, hvad der skal til, for at opleve god, gammeldags julehygge. 
Boder med hjemmelavede sager, juleorkestre, historiefortælling, julesul og jule-
træsfest. Tag en tur i hestevognen rundt i landsbyen.  
Vi spiser frokost i Traktørstedet Madam Blaa, som serverer 
dejlig andesteg ”med det hele”, samt 1 genstand (1 glas 
vin, 1 øl eller vand). Hen på eftermiddagen er vi fyldt godt 
op med dejlige oplevelser og indtryk fra tiden der var, og 
det er tid at vende hjemad. 
 
Pris pr. person kr. 620,- 
Tilmelding og køb af billetter, se side 29. 

Frederikssund Apotek 
 

Sillebroen Shopping 
 

Nygade 1, 1. sal 
 

47 31 00 07 

Julehygge i Andelslandsbyen Nyvang 
Onsdag den 28. november 2018 

Det hyggelige Lübeck Julemarked  
Torsdag den 29. november 2018 

Vi mødes kl. 07.15 på Roskilde Station ved Sygehuset.  
 
For over 300 år siden blev juletraditionerne i Lübeck første gang nævnt som noget 
ganske særligt, og denne opfattelse er der stadig. 
I dag har Lübecks berømte julemarked bredt sig ud over det meste af byen. Her 
findes spændende eventyrhaver og smagfulde kreationer i kunsthåndværkermarke-
det i Heiligen-Geist-Kirken og Sankt Petri. På Rådhusplad-
sen er der en helt unik julestemning med de mange boder 
som byder på Glühwein, smagsprøver på honningkager og 
Lübeckermarcipan, som kæler for smagsløgene. 
Der er ca. 4 timers ophold i Lübeck og på hjemvejen gør vi 
stop hos Fleggaard, hvor der vil være mulighed for at købe 
juleslik m.m. 
 
Pris pr. person kr. 400,- 
Tilmelding og køb af billetter, se side 29. 
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Forårsrejse til Dresden med besøg i Prag 

27. - 31. marts 2019 

Vi mødes kl. 06.30 på Roskilde Station ved Sygehuset  
 
Dag 1: Vi kører via Berlin til Dresden hvor vi bliver indkvarteret på det trestjernede 
Hotel Ibis. Aftensmaden nydes i hotellets restaurant.  
 
Dag 2: Efter morgenmaden går vi med rejselederen på en byrundtur, hvor vi bl.a. 
ser Frauenkirche, Brülsche Terrasse, Fürstenzug, Residenzschloss, Schlosskirche, 
Taschenbergpalais og Zwinger. Vi slutter byrundturen med Semper operaen, hvor 
vi får en rundvisning. Aftensmad på hotellet. 
 
Dag 3: Efter morgenmaden kører vi til den ”gyldne stad” Prag. Her går vi med rejse-
lederen fra floden Moldau gennem det jødiske kvarter ned til den gamle bys råd-
husplads, hvor vi ud over rådhuset og det astronomiske ur kan se Tyin-kirken, hvor 
Tycho Brahe ligger begravet. Herfra kan man på egen hånd fortsætte til Karlsbroen 
eller til Wenzelpladsen med byens store museum. Sidst på eftermiddagen kommer 
vi tilbage til Dresden og aftensmaden. 
 
Dag 4: I dag kører vi en smuk tur ad den Saksiske 
vinvej langs Elben via Pirna gennem Saksisk 
Schweiz. Fra floden kører vi op til Basteiklippen, 
som vind og vejr har formet til fantastiske skulptu-
rer. Her oppe nyder vi en fantastisk udsigt over 
landskabet og Elben. Vi kommer tilbage til Dresden 
tids nok til at foretage de sidste indkøb i de spæn-
dende butikker, som ligger tæt på hotellet.  
 
Dag 5: Efter en tidlig morgenmad går det atter 
hjemad efter en spændende ferie. Via Berlin og 
Rostock-Gedser kommer vi tilbage til Sjælland. 
 
Pris pr. person i dobbeltværelse: kr. 3650,- 
Pris pr. person i enkeltværelse: kr. 4220,- 
 
Tilmelding og køb af billetter, se side 29. 
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Du kan købe billet til turene på www.aeldresagen.dk/frederikssund,  

eller 
Du kan sende en mail til: aes-frs-ture@outlook.dk 

eller 
Du kan kontakte os på turtelefonen: 2148 9884. 

 
Du kan også henvende dig på  

 
Frivillighedsstedet 

 Østergade 3c 
3600 Frederikssund 

 
Vi har åbent 

den 1. tirsdag i hver måned,  
Kl. 15.00 - 16.00 

undtagen  
juli og december. 

 
 

For yderligere information, kan du kontakte den ansvarlige kontaktperson for  
aktiviteten, se side 30 for kontaktpersoner.   

Tilmelding  
og betaling af ture 

 

Prøv vores nye hjemmeside 

Nu kan du tilmelde dig vores aktiviteter i bookingsystemet på nettet. 
 
Det betyder, at alle arrangementer og aktiviteter, samt køb af billetter til turene, 
kan klares via hjemmesiden. 
Du kan købe turene og IT-kurserne som du plejer, men du kan som sagt også købe 
aktiviteterne på nettet. 
 
Vil du tilmelde dig via hjemmesiden: www.aeldresagen.dk/frederikssund, skal du 
vælge ’Aktiviteter og Kurser’ i MENU øverst på siden.  
Find det du vil købe og betale med det samme – ligesom du bestiller teaterbilletter. 
Hvis du  angiver dit medlemsnummer, henter systemet selv navn, adresse, telefon-
nummer og mailadresse (hvis det er registreret), ellers bliver du nødt til at indtaste 
disse oplysninger. 
 
Endelig betaler du med dit Dankort eller MobilePay og modtager billetterne pr. mail. 
I vores åbningstid på frivillighedsstedet vil der være mulighed for at få hjælp til de 
nye funktioner.  
Vores kursussekretær, og den der har turtelefonen, kan også være behjælpelig. 
Velkommen til ’Fagre nye verden’ – det har aldrig været nemmere.  

Med venlig hilsen 

Bente Christensen 
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 Aktiviteter  Kontaktpersoner Telefon 

Blad, ansvarshavende redaktør Bente Christensen 4731 4121  
Blad, annoncering Lars Winther 2420 5808 

Web- og 'DetSker' - redaktør Jette Kreiner-Møller  

Blad, redaktør Erling Hjort 2030 4604 

Blad, omdeling Henning Skaarup 2345 6204 

Besøgstjenesten Povl Erik Brøndgaard 2463 7677  

Bevæg dig glad Lene Wenzel 3059 4079 

Bevæg dig glad 2 Birthe Søgård 2573 7087  

Bisidder Vicki Hansen 2068 6850 

Bridge Anne Mannerup 5194 1493 

Cykling Bodil Egelund 2361 3599 

De gamle malere Aage Brems-Pedersen 2624 4954 

Demensvenner Bente Lindstrøm 4013 3843 

Den hjælpende hånd Gudmund K. Petersen  2857 8552  

Engelsk - konversation Stella Sørensen 5040 9194  
Engelsk - konversation 2 Lise Lotte Dillon 6140 0906 

Engelsk - konversation 3 Charles Markwick 3027 5949 

Engelsk - konversation 4 Charles Markwick 3027 5949 

Frivillighedsstedet Alice Larsen 2513 5094 

Fælles spisning Vicki Hansen 2068 6850 

IT kursuskoordinator Knud Thorup  3112 2510  

IT kursussekretær (tilmeldinger) Lars Winther  7172 4111 

Linedance Birthe Nielsen 6137 0757 

Madlavning John Næsby 2032 4685  

Paletten, maling/tegning/formning Susanna Christesen 3074 3334 

PR-arbejde Lars Winther 2420 5808 

Spinning Steen Rummenhoff 2139 2998  

Stavgang Tonny Galting 2365 5181 

Stolegymnastik Birgit Reimer 2889 2114 

Styrketræning Lis Kristensen 3051 2012 

Telefonkæde, Litteraturkreds Lillian Andersen 2482 4520 

Traveture Tonny Galting 2365 5181 

Udflugter, rejser Bente Christensen 4731 4121 

Vågetjeneste Inge Askjær 2237 6188 

Ældre-, sundheds- og socialpolitik Lillian Andersen 2842 4520  

   

   

tel:4731%202114
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 Mail adresse 

dragen@newmail.dk  

l.winther.mail@gmail.com 

aes@jekm.dk 

aes@hjort.in 

skaaruphenning@gmail.com 

pebrondgaard@gmail.com  

lewegodt@hotmail.com 

birtheogniels.s@gmail.com  

vhaseb@hotmail.com 

mannerup3@gmail.com 

bodil.egelund@webspeed.dk 

aagebrems@yahoo.dk 

bl.jp@live.dk 

admin@gupeit.dk  

brainlessstella@live.com  
liselottedillon@gmail.com 

cbmarkwick@hotmail.com 

cbmarkwick@hotmail.com 

alice.larsen@icloud.com  

vhaseb@hotmail.com 

knud@thorup.onl  

frsund.itkurser@gmail.com 

birthe-nielsen@youmail.dk 

naesbyjohn@gmail.com   

susanne@calleman.dk 

l.winther.mail@gmail.com 

rummenhoff@mail.dk  

tonny.galting@live.dk 

b.reimer@hotmail.dk 

lindwood@webspeed.dk 

klan1@mail.dk 

tonny.galting@live.dk 

aes-frs-ture@outlook.com 

ingeaskjaer@gmail.com 

klan1@mail.dk 

 

Lokalbestyrelsen i Frederikssund 

Bente Christensen, formand 
Ansvar for: bladredaktion, web, bladuddeling, udflugter, 
rejser og fællesspisning.   
tlf.: 2325 5231, mail: dragen@newmail.dk  
 

Lillian Andersen, næstformand  
Ansvar for: Telefonkæde, litteratur kreds, støtte til socialhumanitært  
arbejde, frivillighedsstedet, De gamle malere, ældre-, sundheds- 
og socialpolitisk arbejde. 
tlf.: 2482 4520,  
mail: klan1@mail.dk 
 

Else Amtoft Sørensen, kasserer og sekretær 
Ansvar for: Linedance 
tlf.: 2524 5005 
mail: amtoft3600@gmail.com 
 

Robert Wickens, bestyrelsesmedlem   
Ansvar for:  bevæg dig glad,  engelsk,  vaccinationer , spinning og 
styrketræning. 
tlf.: 2424 9468  
mail: wickens@mail.dk 
 

Gerda Brenfelt, bestyrelsesmedlem  
Ansvar for: soc.hum. arbejde, stolegymnastik, besøgsven-
ner, Den hjælpende hånd, stavgang, traveture og billetsalg 
tlf.: 2247 0757  
mail: gerda.brenfelt@gmail.com      
 

Lars Winther, bestyrelsesmedlem  
Ansvar for: IT området, Elværket, bladannoncer,  
PR-nyhedsbrev 
tlf.: 2420 5808  
mail: l.winther.mail@gmail.com 
 

John Næsby, suppleant 
Ansvar for:  Pedersholm, Paletten, bridge og 
Madklub, 
tlf.: 2032 4685   
mail: naesbyjohn@gmail.com   
 

Kåre Olofsen, suppleant,   
Ansvar for: Tekst redaktion 
tlf.:  4011 6631,  
mail: komedia@mail.dk  
 

Alice Larsen, suppleant,   
Anvar for:  underholdningstilbud/frivillighedsstedet. 
tlf.:  2513 5094 
mail: alice.larsen@icloud.com  
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