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It-kriminelle er meget kreative, når de laver fuptilbud. Det betyder, at der 
hele tiden bliver udviklet nye fuptilbud. Derfor har Forbrugerrådet TÆNK 
og Trygfonden udviklet en app, der viser, hvilke fuptilbud, der er i omløb. 
App’en bliver løbende opdateret med eksempler på nye slags fuptilbud. 
Her kan du se, hvordan de aktuelle trusler ser ud, så du kan undgå at blive 
snydt af it-kriminelle. 
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Bestyrelsesmøder finder normalt sted 1 gang om måneden undta-
gen i juli og december. 
 
Emner til drøftelse på bestyrelsesmøder eller gode ideer sendes til 
formanden, Anna Marie Krog annamariekrog@gmail.com 
 
Bank: reg.nr.: 6110 konto nr.: 13144966 MobilePay 58764 

Bliv medlem af Ældre Sagen.  
Tlf. 33 96 86 86 

mail: medlemsservice@aeldresagen.dk 
www.aeldresagen.dk/bliv-medlem 

Lokalbestyrelsen for Ældre Sagen Gjern 

FUNKTION NAVN  TELEFON E-MAIL 

Formand 
 

Anna Marie Krog 
Østergade 3A 
8883 Gjern 

28 58 75 04 annamariekrog@gmail.com 

Næstformand Finn Frank Pedersen 
Trehøjevej 29  
8882 Fårvang 

20 87 43 43 finnfp@outlook.dk 

Kasserer Kaj Gustav Møller 
Tvilum Kirkevej 37 
8882 Fårvang 

40 10 18 64 tvk37@hotmail.com 

Sekretær Birgit Ballegaard 
Allinggårdsvej 129, 
8600 Silkeborg 

42 19 16 41 birgithansen305@outlook.dk 

Frivilligkoordi-
nator 

Inger Biller 
Teglgårdsparken 200 
8882 Fårvang 

40 88 15 29 ibi@biller.me 

Besøgstjenesten Tove Trantofte 
Teglgårdsparken 131 
8882 Fårvang 

51 60 45 81 tovett@gmail.com 

Arrangementer 
Presseansvarlig 

Annalise H. Poulsen 
Storegade 21 
8882 Fårvang 

22 35 40 03 annalise.poulsen@gmail.com 

Facebook Kirsten Andreassen 
Gormsvej 36, Voel  
8600 Silkeborg 

51 30 32 38 kirsten.andreassen 
@gmail.com 

1. Suppleant Eske Brix 
Højholt 9  
8883 Gjern 

51 48 15 02 ballevej17@gmail.com 
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Året der gik - 2022 
Som altid, når dette blad udkommer, har vi fejret jul og nytår. Juletravlhe-
den er lagt bag os, og vi kan nu tage hul på et nyt år.    
2022 blev heldigvis gennemført uden de mange coronarestriktioner, og det 
har vi i den grad kunnet mærke på opbakningen til vores mange arrange-
menter. Med stor tak for dette ønsker hele bestyrelsen jer et rigtigt godt 
nytår og glæder os til at se jer i 2023.  
 
Vores arrangementsudvalg har haft travlt i 2022, især da sårbarhedsmid-
lerne skulle afvikles inden sommeren. Som mange sikkert kan huske, fik 
vi 68.000 til at få gang i hjulene efter coronanedlukningen. Disse penge 
skulle bruges i 2021/2022. I 2022 blev de brugt til en guidet tur til Søby 
brunkulslejer, et eftermiddagsarrangement på Golfrestaurant Søhøjlandet 
og en tur i Haunstrup Zoo. Alle arrangementer med stor tilslutning.  
 
Men ville vores medlemmer komme tilbage efter de mange gratisarrange-
menter, når efterårets arrangementer blev udbudt? Det ville de, for stort 
set alle arrangementer, busturene til Fanø og Samsø, besøg på Landbrugs-
museet i Gjern, busturen til Østerild og kaffemik på Grauballelund har 
været fuldt booket i efteråret. Ligeledes har der været overvældende inte-
resse for ”Danmark Spiser Sammen” arrangementet med musik og dans 
og adventsfesten med 140 sponsorgaver til det amerikanske lotteri. En stor 
tak skal derfor lyde til de mange sponsorer.  
 
I Ældre Sagen har vi i årets løb haft stort fokus på ensomheden i vores 
samfund. Primært har vores fokus selvfølgelig været på de ældre, da det er 
der man ser flest ensomme, men også unge mennesker kan føle sig ensom-
me. Det er bestyrelsen blevet gjort meget opmærksomme på gennem de 
arrangementer, vi har deltaget i med ”Flere i fællesskabet”, som er et pi-
lotprojekt over 3 år i Silkeborg kommune.  
 
Ensomhed er årsag til mange svære stunder, og nogle gange fører ensom-

heden til alvorlig psykisk lidelse eller endnu værre til selvmord. Mange 

lægebesøg kunne være undgået, hvis vi alle formåede at række ud til hin-

anden. I Ældre Sagen er der stor bevågenhed på problemet, og mange til-

tag bliver gjort for at imødekomme ensomheden. I vores lokalafdeling har 

vi haft fokus på problemet, og i 2023 vil vi intensivere indsatsen for at fin-

de flere besøgsvenner til alle dem, som sidder derude og kunne have brug 

for en besøgsven.   
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Ligeledes har vi fået gang i mandegruppen ”gnaverklubben”, som for 

eftertiden mødes den anden onsdag i måneden for at planlægge aktivi-

teter. Se indslag andet sted i bladet.  

Men allervigtigst er det, at vi alle sammen holder øjne og ører åbne, 
når vi er i kontakt med andre mennesker og reagerer, hvis vi tænker, at 
personen måske er ensom og kunne have brug for hjælp.  
Værdig ældrepleje NU er ikke gået i glemmebogen. Der har i foråret 
været afholdt debatmøde med daværende ældreminister Astrid Krag og 
forskellige faggrupper omkring ideer til ændring af forholdene for de 
ældre, som opholder sig på plejehjem eller er afhængige af pleje i eget 
hjem. Som alle ved, har vi nu en ny regering, og hvad der så sker, af-
venter vi med spænding.  
 
Koordinationsudvalget i Silkeborg, bestående af Silkeborg, Them, 
Kjellerup og Gjern er et vigtigt udvalg til at følge op på politiske be-
slutninger i byrådet og på landsplan. I KOU, som det benævnes, har vi 
desværre måtte sige farvel til vores formand og politiske debattør gen-
nem en menneskealder, Bente Nielsen, som er flyttet fra byen. I hendes 
sted er Bent Dalsgaard, også med politisk erfaring i bagagen, indtrådt. 
Udsprunget af drøftelserne i KOU har vi indgået et samarbejde om-
kring fælles bisidderordning, da alle lokalafdelinger har en udfordring 
med at gøre opmærksom på bisidderens rolle. Ligeledes har man i ja-
nuar i lokalpressen kunnet se fælles annoncering efter besøgsvenner.  
 
Nu hvor vi siger farvel til 2022 og goddag til 2023, kunne vi godt øn-
ske os, at endnu flere medlemmer fra den gamle Gjern kommune del-
tager i vores arrangementer og kommer med ros og ris til os i bestyrel-
sen.  Jeres opbakning er nødvendig for en fremsynet og udviklende be-
styrelse.  
 
Den 15. marts 2023 har vi årsmøde i Ældre Sagen Gjern, og som an-
nonceret andet sted i vores blad, får vi brug for nye bestyrelsesmed-
lemmer. Det vil betyde så meget for vores arbejde, at du med dit frem-
møde bakker os op og måske har lyst til at lade dig opstille til bestyrel-
sen. 
 
Med hjertelig hilsen 
Anna Marie Krog  
Formand/kvinde  
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Foredragsholder ved årsmødet. 
Forebyggende fysioterapeut  Jannie Brygger Rasmus-
sen holder foredrag om helbredsmæssige udfordrin-
ger i den tredje alder.  
 
Vi ved alle, at med alderen kommer der forskellige 
grader af helbredsmæssige udfordringer. Nogle har 
udfordringer i mange år. Nogle kortvarigt og bliver 
helbredt. Andre kan gå og skrante eller blive ramt 
igen og igen.  
 
Jannie er forebyggende fysioterapeut ved Silkeborg 
Kommune. Hun har mindst 500 forebyggende hjem-
mebesøg om året. Jannie vil fortælle levende om, 
hvilke faktorer, man skal fokusere på og hvorfor. Ud-
gangspunktet er de mange snakke med ældre i den 
tredje alder og en stor interesse for, hvordan vi men-
nesker griber deres liv an, som det nu former sig. 
 
Samtidig er det vigtigt for Jannie at videregive, at der 
aldrig kun er en opskrift på, hvordan udfordringer 
tackles. Det handler meget om det enkelte menneske 
og lige det liv, man står i.  
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Ældre Sagen Gjern søger frivillige 
 
Besøgsvenner søges 
Vi mangler besøgsvenner i hele den gamle Gjern Kommune 
og søger aktuelt  i Grauballe-området en gå- og kaffeven til 
en borger, der bruger kørestol. 
Kontakt: Tove Trantofte, tlf. 51 60 45 81,  
E-mail tovett@gmail.com 
 
Skolevenner 
Skolevennerne i Fårvang søger flere skolevenner m/k, som 
har interesse i at støtte en elev i ca. en time om ugen. 
Man kan læse historier, lave lektier, spille spil, gå en tur el-
ler bare snakke. Eleven følges i ca. 6 mdr. eller efter behov.  
Kontakt: Annalise H. Poulsen tlf. 22 35 40 03,  
E-mail annalise.poulsen@gmail.com 

Nye bestyrelsesmedlemmer 

Hvert år er der valg til bestyrelsen i Ældre Sagen Gjern. Dette 

foregår på årsmødet, som næste år finder sted den 15. marts 

2023. 

I forbindelse med dette valg, vil vi gerne have dig med i be-

styrelsen. Du har måske erfaring med bestyrelsesarbejde, er 

god til at formulere dig på skrift og tale, interesseret i ældre-

politikken eller har du bare lyst til at udvikle tiltagene for de 
ældre i vores lokalafdeling, så tøv ikke med at melde dig. Vi 

har brug for dine kompetencer, dine ideer og din energi. 

Du kan få yderligere oplysninger ved at henvende dig til et be-
styrelsesmedlem eller formanden. 
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Billeder fra tu-
re og arrange-
menter. 
 
Foto: Kirsten 
Andreassen 
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Danmark Spiser Sammen 
75 mødte op til arrangementet den 7. 

november 
2022.  
Aftenen star-
tede ud med 
en to-retters 
middag og 

underholdning af SH-Music. Derefter 
var der hygge 
med kaffe og 
dans.  
Det er dejligt, 
at der er så 

stort fremmøde til vo-
res arrangementer.  
En rigtig hyggelig af-
ten.  
 
Annalise H. Poulsen 
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Tilmeld dig til modtagelse af afdelingens nyhedsbrev 
 
Gå på Ældre Sagens hjemmeside. Adressen er www.aeldresagen.dk/gjern 
På den første side scroller du helt ned i bunden. Her finder du et felt hvor der 
står: 
 
Tilmeld dig til det lokale nyhedsbrev 
 
Derefter får du siden frem hvor du skal indtaste  
Medlemsnummer  
e-mailadresse 
Du skal markere du accepterer, at Ældre Sagen gerne må kontakte dig på e-
mail med nyheder og medlemstilbud. 
Denne service kan til enhver tid afmeldes  

Hold din forenings– og firmafest i  
Gjern Kultur- og Idrætscenter 

 
Skovvejen 6, 8883 Gjern 

Tlf. 41 17 56 65 
Mail: gkic@gkic.dk 

Også udlejning til private 

Billede af Annalise H. Poulsen 
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Salonen er en familiefrisør, hvor du og din fa-
milie er i gode hænder.  
 
Hos os kan du få lavet smukke negle og vip-
per extensions. 
 
 
 Tlf. 28 25 58 76          Østergade 1 Gjern  
 www.gjernfrisoer.dk  
 gjernfrisør@gjernfrisoer.com               FØLG OS PÅ FACEBOOK /INSTAGRAM 
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Info om Ældre Sagen Gjern på Facebook. 
Du skal gøre følgende. 
1. Gå på Facebook. 
2. Gå øverst i søgefeltet og søg Ældre Sagen Gjern. 
3. Når du er kommet ind på siden, kan du scrolle ned og der vil du finde de nyheder 

vi lægger op. 
4. Du må gerne invitere venner eller dele siden, så det når ud til så mange som mu-

ligt. 
Kirsten Andreassen 

 
IT-café 

Har du brug for hjælp til kontakt til omverdenen? Det være sig kontakt til familie og 
venner via mail - Skype - SMS m.m. 
 
Vil du søge på BORGER.dk - din Bank/Sparekasse eller have rådgivning i fotobe-
handling, tekst og regneark? Ja det er kun et udpluk af det vi prøver at hjælpe med. 
 
Det er gratis for medlemmer og individuel hjælp. For ikke medlemmer er prisen kr. 
20. 
 
Vi mødes hver tirsdag fra kl.14-16 i skytternes klublokale Skovvejen 6 Gjern. 

IT-hjemmeservice 
 

Har du et IT-spørgsmål el-
ler et IT problem, eller 
spørgsmål om MitID, så er 
du velkommen til at ringe 
til IT-hjemmeservice: 
Svend Erik Henningsen, 
2225 7541 
Arne Højbjerg, 2393 9305 
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Aktivitetskalender 1. halvår 2023 Ældre Sagen Gjern 
 
Hyggeeftermiddag 
Onsdag den 15. februar kl. 14.30  i Sognegården, Skorup, Thorsøvej 42/44, Får-
vang. 
Vi serverer kaffe og kage. 
Hanne Møller fra Horn fortæller om en rejse til Svalbard. 
Pris for medlemmer 60 kr., for ikke-medlemmer 70 kr. 
Tilmelding senest den 8. februar  
 
Årsmøde 
Onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.00 i Gjern Kultur- og Idrætscenter Skovvejen 
6 Gjern. 
Der serveres kaffe og kage. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Foredrag ved forebyggende fysioterapeut Jannie Brygger Rasmussen om hel-
bredsmæssige udfordringer i den tredje alder. Se side 6. 
 
Har du lyst til at spise smørrebrød inkl. en øl/vand eller et glas vin. Starter vi 
med dette kl. 18.00 
Tilmelding til spisning senest den 8. marts. 
 
Søndags Cafe 
Søndag den 12. marts kl. 14.30 på Fårvang Ældrecenter, Markedsgade 7, Får-
vang.  
Vi serverer boller og lagkage. Alle er velkommen. Århus Harmoniorkester kom-
mer og underholder.  
Pris for gæster 60 kr.  
Tilmelding senest den 6. marts 
 
Danmark Spiser Sammen 
Tirsdag den 25 april kl. 18,00 i Gjern Kultur- og Idrætscenter skovvejen 6 
Gjern. 
Der serveres jægergryde og rødgrød med fløde. Hertil en øl/vand eller et glas 
vin. 
Margaret Skovsen fra Holmstol fortæller om sin rejse til Nordkap, hvor hun bl.a. 
viser billeder af nordlys. 
Pris for medlemmer 100 kr., for ikke medlemmer 120 kr. 
Tilmelding senest den 19. april,  
 

Tilmeldinger til Rose Hansen tirsdag og onsdag 13.00 - 16.00 på tlf. 2993 4242 eller e-mail rosehan-
sen103@gmail.com 
Betaling til bank: reg. nr. 6110 konto nr. 13144966 eller MobilePay 58764 
Samkørsel tilbydes Kirsten Andreassen 51 30 32 38. 
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Udpluk af relevante kørselsordninger i Silkeborg Kommune 
  
Flextur: 
Alle, der opholder sig i Silkeborg Kommune kan køre med Flextur til kr. 7,00 pr. 
km, dog mindst kr. 35,00 for en tur. Hvis du krydser kommunegrænsen koster det 
14,00 pr. km fra start til slut. (undtaget er kørsel i Viborg og Ikast-Brande kommu-
ner, hvor der er aftale). Bestilles hos Midttrafik tlf. 8740  8300, tast 2. 
 
Handicapkørsel: 
Du skal henvende dig til Silkeborg Kommune tlf. 8970 1853 for at blive visiteret til 
ordningen. Egenbetaling på kr. 3,00 pr. km, dog mindst kr. 30,00 for en tur. Prisen 
stiger ikke, når kommunegrænsen krydses. 
Bestilles hos Midttrafik tlf. 8740 8300, tast 1. 
 
Kørsel til læge og speciallæge (for pensionister): 
Hvis du ikke selv kan komme frem med bil eller bus, kan du kontakte Borgerser-
vice tlf. 8970 2013. 
Pensionister kan søge om befordringsgodtgørelse, hvis prisen overstiger kr. 44,00. 
 
Kørsel til sygehus (for pensionister): 
Al kørsel til sygehus hører under Regionen (undtaget er dog kørsel til specialiseret 
genoptræning efter genoptræningsplan – spørg genoptræningsstedet). 
Hvis du ikke selv kan komme frem med bil eller bus, kan du kontakte Patientbefor-
dring på tlf. 7023 6248. 
Pensionister kan søge om befordringsgodtgørelse, hvis prisen overstiger kr. 44,00. 
 
Kørsel til almindelig genoptræning efter genoptræningsplan (for pensionister): 
Spørg genoptræningsstedet. 
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Besøg også vores hjemmeside 
www.aeldresagen.dk/gjern 
Her kan du læse om nyheder og kurser, se billeder fra ture 
og arrangementer og tilmelde dig arrangementer. 
 
Besøgstjenesten 
Mangler du en at snakke med, føler du dig måske ensom 
eller vil du gerne ud at gå en tur, så er en besøgs- eller moti-
onsven måske lige det, du har brug for. 
Kontakt: Tove Trantofte, tlf. 51 60 45 81. 
e-mail tovett@gmail.com 
 
Bisidder 
En neutral støtteperson kan hjælpe dig i mødet med det of-
fentlige (kommunen, lægen, hospitalet m.m.). 
Hjælpen kan bestå i, at: 
· Udfylde ansøgninger 
· Deltage i samtaler 
· Gennemgå afgørelser 
· Evt. hjælpe med at klage 
Kontakt: Anna Marie Krog, tlf. 28 58 75 04 
e-mail annamariekrog@gmail.com 
Eller Lene Fruelund, tlf. 51 94 44 53 
Inge Merete Mogensen, tlf. 61 35 61 25 

Bowling 
Der spilles hver onsdag kl. 15-16 
Sted: Bowling Café Inside Dalvej 1, Hammel 
Start den 11. jan. 2023. 
Pris 580 kr. 
Kontakt: Lindy Andreassen tlf. 23 31 49 53 
e-mail lindy.andreassen@gmail.com 

Bridge 
Turneringsbridge i Lunden, Silkeborg 
Tirsdage kl. 13.00-17.00 
Kontakt: Sanny von Mehren tlf. 23 31 51 84 alle hverdage 
kl. 11.00-12.00. 
 
Demensaflastning 
Hvis du har brug for hjælp, råd og vejledning tilbydes   af-
lastning i eget hjem. Se side 27.  
Kontakt: Annelise Poulsen tlf. 40 13 89 53 
e-mail kha@skylinemail.dk 
Anna Marie Lauridsen tlf. 40 60 86 27 
e-mail amlauridsen@yahoo.dk 
 
Gnaverklubben 
Kun for mænd 
Sted: Skyttestuen i Gjern Kultur- og Idrætscenter 
2. onsdag i måneden kl. 15.00-17.00 
Kontakt: Finn Frank Pedersen 20 87 43 43  
Eske Brix 51 48 15 02 
 
Handy mand 
Har du brug for en håndsrækning til at skifte en pære, hæn-
ge billeder op eller lign. små jobs. 
Kontakt: Ove Madsen tlf. 60 24 15 51 
 
Håndbold 
Halv pris på billetter til Voel KFUM´s dameligakampe i 
Jysk Arena. 
Kontakt: Anna Marie Krog, tlf. 28 58 75 04 senest 3 dage 
før kampstart. 

 
IT-cafe tirsdage kl. 14-16 
Sted: Skyttestuen i Gjern Kultur- og Idrætscenter. Ingen 
tilmelding. Du bestemmer emnet. 
Kontakt: Aage Thomsen tlf. 28 25 59 36 
e-mail aaeth@fibermail.dk 
Alvin Bloch tlf. 21 90 38 03 
e-mail abb@hotmail.com 
 
IT-problemer i eget hjem 
Måske kan vi hjælpe, hvis der er problemer med din PC, 
NemID, MitID eller andet. 
Kontakt: Arne Højbjerg tlf. 23 93 93 05 
Svend Erik Henningsen tlf. 22 25 75 41 
 
Følgeordning 
Hvis du er utryg ved selv at tage af sted til fx læge, sygehus 
og andre offentlige myndigheder, kan vi i begrænset omfang 
tilbyde at følge med dig. 
Kontakt: Annelise Poulsen 40 13 89 53 
e-mail kha@skylinemail.dk 
Inge Toftgaard Jensen 61 26 32 74 
e-mail inge.toftgaard@hotmail.dk 
 
Følgeordningen skal ikke forveksles med Ledsageordningen 
efter Servicelovens § 97. Målgruppen her er personer under 
folkepensionsalderen og ansøgning sendes til kommunen. 
 
Skolevenner 
En skoleven støtter en elev i ca. en time om ugen ved fx at 
læse historier, lave lektier, spille spil, gå en tur eller bare 
snakke. Eleven følges i ca. 6 mdr. eller efter behov. Der ind-
hentes børneattest. 
Kontakt: Annalise H. Poulsen, tlf. 22 35 40 03 
e-mail annalise.poulsen@gmail.com 
 
Sundhed og motion: 
Kom med Ældre Sagen på gåture i moderat tempo. Turene 
vil være 3-6 km. 
Torsdage kl. 09.30 - 11.30 
Mødested, P. ved Østergade 3, Gjern 
Kontakt: Anna Marie Krog, tlf. 28 58 75 04 
e-mail annamariekrog@gmail.com 

Seniorbio i Silkeborg Bio 
Første onsdag i hver måned kl.13.30, hvis ikke andet er op-
lyst. Medlemskort skal fremvises. Filmen annonceres i Eks-
traPosten sidste onsdag i måneden. Pris: 60,00 kr. inkl. kaffe 
og småkager. 

Tryghedsopkald 
Vil du ringes op hver morgen af en af vores frivillige? Det 
kan give tryghed, når man bor alene. 
Kontakt: Inger Biller, 40 88 15 29. 

Vågetjenesten 
Ved behov henvend dig til hjemmeplejen eller kontakt: Inge 
Toftgaard tlf. 61 26 32 74 
e-mail inge.toftgaard@hotmail.com 

TILBUDSSIDERNE 
TILBUD fra Ældre Sagen Gjern 

mailto:annamariekrog@gmail.com
mailto:lindy.andreassen@gmail.com
mailto:annamariekrog@gmail.com
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TILBUDSSIDERNE 
TILBUD udenfor Ældre Sagen Gjern 

Høreapparat 

Der kan bestilles batterier og slanger på 
www.oticon.dk/bestil-batterier, batterierne er gratis 
og leveres i løbet af et par dage. 
 
Hørekonsulenterne 

Telefontræffetid: mandag, onsdag og fredag 

kl. 8.00 – 9.00, tlf. 89 70 18 89 

Personlig henvendelse onsdag i ulige uger kl. 10.00 
-12.00 i Gjern Kultur- og Idrætscenter 

 

Ansøgning om høretekniske hjælpemidler 

Har du et høreapparat, og har du i dagligdagen pro-
blemer med at høre i bestemte situationer kan pro-
blemet måske afhjælpes med et høreteknisk hjælpe-
middel.  
Du kan f.eks. have svært ved at høre fjernsyn, dør-
klokke eller telefonsamtaler.  
Hvis du har behov for at ansøge om et høreteknisk 
hjælpemiddel, kan du henvende dig til hørekonsu-
lenterne i deres træffetid eller telefontid. 

Idræt i dagtimerne 

Gjern: 

Base: Gjern Kultur- og Idrætscenter 

Gymnastik for unge, ældre og dem midt imellem 
fredag kl. 8.30 – 9.30 ved fysioterapeut Anne-
Katrine Nielsen. Pris kr. 650,00 

Bordtennis torsdag kl. 10 -12. Pris kr. 10,00 pr. 
gang. Kontakt: Carsten Iversen, tlf. 51 18 10 70. 

Bridgeundervisning for begyndere og let øvede. 
mandag kl. 09.30 – 12.00. Bridgeturnering onsdag 
kl. 09.30 – 12.30. Pris for én eller begge aktiviteter 
kr. 300,00. 

Petanque - udendørs om sommeren - indendørs om 
vinteren. Mandag kl. 10.00 – 12.00. Pris kr. 200,00. 
Kontakt: Orla Pedersen, 29 26 70 65. 

Linedance ved Ingrid Pedersen. Mandag kl. 08.45 – 
10.00. Pris kr. 650,00. 

Vandreture torsdag kl. 09.30 – 12.00. Gratis. Læn-
gere ture for personer med god gangfunktion. 7 – 10 
km.  
Kontakt: Hans Kjeldsen, tlf. 24 27 19 15. 

Yderligere oplysninger om aktiviteterne findes på 
GIF`s hjemmeside www.gjern-if.dk under fanen 
Idræt i dagtimerne/holdtilmelding eller kontakt: Poul 
Fjeldsted, tlf. 23 21 89 94. 

Grauballe: 

Motion for 60+ torsdag i Grauballe Hallen kl. 13 – 
15. Kontakt: Jonna Jensen, tlf. 25 34 76 64. 

Sorring: 

Stolemotion torsdag på Sorringhus kl. 10.10 – 11.10. 
Kontakt: Rose Hansen, tlf. 29 93 42 42. 

Boldgymnastik for damer onsdag i hallen kl. 9 – 10. 
Kontakt: Rita Christensen, tlf. 23 90 65 66. 

Boldgymnastik i vinterhalvåret for herrer mandag i 
hallen kl. 9 – 10. Om sommeren cykler de ”grå”. 
Kontakt: Gert Nielsen, tlf. 40 86 59 12. 

Badminton onsdag i hallen fra kl. 10. Kontakt: Gert 
Nielsen, tlf. 40 86 59 12 

Fårvang: 

Henvendelse kan rettes til Horn-Fårvang Idrætsfor-
ening, tlf. 86 87 23 35. 

Voel: 

Linedance onsdag i biblioteket.  
Kontakt: Ingrid, tlf. 23 65 24 97. 

Vandreture onsdag fra Voel Hallen kl. 9.30. 
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Adventsfest 
Den 30. november 2022 blev der afholdt adventsfest 
med amerikansk lotteri og ca. 65 deltagere  

 

Der blev serveret  æbleskiver og gløgg, kaffe og små-
kager.  
Til det amerikanske lotteri var der 
skænket mange fine gaver. 
 
Da præsten i Voel meldte afbud, var 
Eske hurtig til at tage over med oplæs-
ning af en julehistorie.  
 
Endnu engang mange tak for de  skæn-
kede gevinster.  
 
Annalise H. Poulsen. 
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Sponsorer 2022 adventsfest 30-11-2022 

Anni-Thing, Bjerringbro 
Benny Riis Trædrejer, Re-
senbro 
Berit E. Kristiansen, Sorring 
Lervare, Sorring 
Birch Ejendomme, Silkeborg 
Birgit Andersen, keramiker, 
Gjern 
Bjarup Blik, Voel 
Bjerringbro Kontorforsyning 
Bjerringbro/Hammel Apotek 
Bjerringbro-Fårvang EL 
Boris Kristensen, trædrejer, 
Gjern 
Brødudsalget, Ans/Karup 
Comaco, Gjern 
Dagli’brugsen, Fårvang 
Dagli’brugsen, Voel 
Den Jyske Gørtler, Gjern 
Duelunds Planteskole, Får-
vang 
Fodterapeuten, Gjern 
Frøken Grøn, Ans 
Fysioterapeuten, Gjern 
Fårvang Fysioterapi 
Fårvang Pizzeria 
Fårvang Smeden 

Gerlevs Autoværksted, Voel 
Gjern Bageri 
Gjern Frisør 
Grauballe Bryghus 
Grundfos Bjerringbro 
Grønagergaard Savværk, 
Gjern 
Hedegårdens Auto, Fårvang 
Hos Nynne, Ans 
Hovedland, forlag, Gjern 
Hår Salonen ZALLT, Voel 
Inge Højbjerg, Keramiker, 
Gjern 
Jan Henriksen, El, Fårvang 
Jyske Bank, Kjellerup 
KBM Frisør, Gjern 
Landal, Gjern 
Lynge Papir, Silkeborg 
Murer Nedergaard, Fårvang 
OK Benzin, Fårvang 
Peter Holm Petersen, trædre-
jer, Gjern 
Ragnas Keramikværksted, 
Gjern 
Rema 1000, Hammel 
Rema 1000, Resenbro 
Rods Anlæg, Fårvang 

Salon Anderledes, Sorring 
Salon Majbritt, Fårvang 
Sason Pizza, Voel 
Silkeborg-Voel KFUM 
Sondrup Biler, Risskov 
Sonjas julegarage, Gjern 
Sorring Dyreklinik, Sorring 
Spar, Ans 
Spar, Gjern 
Sparekassen Danmark, Gal-
ten 
Sparekassen Kronjylland, 
Hammel 
Stokholm Auto, Gjern 
SuperBrugsen, Ans 
Sørens Rejser, Kjellerup 
Thøgersen Biler, Voel 
Truust Kro 
TT-Kragholt, entreprenør, 
Gjern 
Tvilum Møbelfabrik, Får-
vang 
Tæppelageret, Ans 
Vangvedvænget VVS, Voel 
XL-Byg, Gjern 
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At være besøgsven/besøgsvært 
Under året der gik s. 4, nævnte jeg de udfordringer, der kan være ved at føle sig ensom.  
 
Vi ved godt, at nogle mennesker vælger ensomheden og har det fint med den, men 
langt de fleste bliver negativt påvirket af ensomhed, og det er her, vi i Ældre Sagen 
Gjern gerne vil hjælpe med en besøgsven.  
 
At være besøgsven er som oftest en win-win situation for begge parter. Som besøgsven 
glæder du besøgsværten med dit besøg, som I på forhånd har aftalt, hvor, hvornår og 
hvor ofte skal være. I går måske en tur, går i biografen, på museum, drikker en kop 
kaffe og får en god snak om livet hos besøgsværten og livet udenfor. Måske har du og-
så lyst til at fortælle lidt om dit eget liv, men det er ingen betingelse. 
Hør her hvad nogle besøgsværter/ besøgsvenner fortæller om betydningen af tilbuddet 
fra Ældre Sagen: 
 
”Efter min mands død følte jeg en forfærdelig tomhed. Lukkede mig nærmest inde på 
et værelse i 2 måneder. Jeg havde passet ham i 11 år og stort set ikke haft omgang med 
andre end plejepersonalet i de år. Henvendte mig derfor til Ældre Sagen Gjern med 
mit problem og fik tilbudt både bisidderhjælp og en besøgsven. Vi har ingen faste afta-
ler, men er jævnligt i kontakt med hinanden via E-mail, telefon eller ved besøg. Vi har 
været i biografen, ude at køre i det blå og ude at spise sammen. Hjælpen fra Ældre Sa-
gen har været altafgørende for mit liv, og jeg kan varmt anbefale at andre tager imod 
tilbuddene fra Ældre Sagen. Ville selv være forfærdelig ked af at undvære denne kon-
takt.” 
 
”Når du kommer, så bliver jeg helt pjattet!” 
K har haft undertegnede besøgsven i snart halvandet år. Hun fortæller, at det er så 
hyggeligt, når jeg kommer. ”Så bliver jeg helt pjattet. Jeg snakkede med Anna Marie 
og vi talte om, at jeg sad meget alene, og så satte hun det i gang. Og jeg får altså me-
get ud af det. Du er jo som en ekstra datter!” (siger K grinende). K pointerer samtidig, 
at hun synes, det kommer meget an på, hvem der bliver ens besøgsven: ”For jeg kan 
godt sige dig, at jeg lukker da ikke bare alle og enhver ind!” Jeg kommer hos K en 
gang om ugen i ca. 1 ½ time. Karen siger, at det er fint med det ugentlige besøg: ”For 
så er jeg jo bare så glad, når du har været her og glæder mig til næste gang!” 
 
Det siger sig selv, at for mig er det en stor fornøjelse at komme hos K. Det er givende 
og giver den der gode følelse af at kunne bidrage til at mindske ensomhed. Og den 
glæde K føler ved mit besøg er præcis lige så stor for mig. At se hendes glade ansigt, 
når jeg kommer ind ad døren, er det hele værd. ”Nej, hvor er det dejligt, du kommer. 
Så skal vi da have kaffe!” 
D. Brix 
 
I Ældre Sagen på landsplan og i vores egen lokalafdeling har vi desværre store udfor-

dringer med at finde besøgsvenner, så kunne du tænke dig at blive vores næste besøgs-
ven, kan du kontakte den ansvarlige for besøgstjenesten i Ældre Sagen Gjern, Tove 

Trantofte, tlf. 51 60 45 81 for at høre nærmere om opgaven.  
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Nytårsforsæt 
Hvem har ikke gennem et langt liv haft et nytårsfor-
sæt, som alligevel aldrig blev gennemført?  
Jeg er i hvert fald én af dem, men for mange år siden 
besluttede jeg, at jeg ville begynde at løbe. Det gjor-
de jeg så i mange år, indtil mine ben ikke længere 
ville det. Samtidig supplerede jeg mine løbeture med 
vandreture i vores smukke terræn omkring Gjern. 
 
Efter at være gået på pension i 2009 arrangerede jeg 
nogle vandreture under GIF 
”Idræt i dagtimerne”. Disse 
ture bragte deltagerne på ste-
der, hvor det var kendt terræn, 

men også på ture udenfor Gl. Gjern kommune. I 
2020 gav jeg stafetten videre til Hans Kjeldsen og 
Tove Trantofte.  
 
På opfordring fra nogle af vandrerne, som ikke læn-
gere kunne være med på de lange ture, lod jeg mig 
”overtale” til at lave nogle kortere ture i moderat 
tempo under Ældre Sagen Gjern.  
 

Det har jeg bestemt ikke for-
trudt, og i dag er vi mellem 4 og 13 vandrere, som 
hver torsdag kl. 9.30 mødes på P-pladsen midt i 
Gjern by. Herfra går vi eller kører til et udgangs-
punkt for vores vandretur. Disse ture giver os en helt 
nødvendig motion, vi kommer ud i naturen og vi får 
drøftet mangt og meget. Vi går mellem 3 og 6 km.  
 
Selv ville jeg ikke undvære disse ture. 
 
Har du også lyst til at gå med, er du mere end vel-
kommen. Turene er både for mænd og kvinder, er 
gratis og uforpligtende, så det eneste, du skal tænke 
på, er godt fodtøj, drikkevarer og evt. vandrestave. 

 
Glæder os til at byde dig velkommen.   
 
Vandreglad hilsen  
Anna Marie Krog 
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Red hjernen ved stroke – stræk, snak, smil 

KEND DE VIGTIGSTE SYMPTOMER PÅ STROKE OG 
RED HJERNEN 

STRÆK – Hænger den ene arm? 

SNAK – Hænger ordene ikke sammen? 

SMIL – Hænger den ene side af ansigtet? 

Ring 1-1-2 og sig stroke 

Når du tilkalder hjælp, er det vigtigt at du får kommunikeret 
at der er mistanke om stroke. Sig “stroke”, “apopleksi” 
“blodprop i hjernen” eller beskriv symptomerne. Det kan 
købe nogle afgørende minutter fordi det hospital du bliver 
kørt til, kan nå at få besked og være klar til hurtig behand-
ling så snart ambulancen ankommer. 
 

www.hjerneskadet.dk/viden-om-hjerneskade/red-hjernen-
straek-snak-smil/ 
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Søndermarksgade 16, Ans 
Tlf. 86 87 00 02 

Åbningstider: Mandag til fredag: 8.30-19.00 
Lørdag:8.00-16.00  Søndag: 10.00-16.00 
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Få hjælp og støtte til livet med demens 
 
I Ældre Sagens lokalafdeling i Gjern tilbyder vi støtte og aktiviteter 
til dig, der har demens inde på livet. Demens ændrer hvert år livet 
for mange familier. Men livet med demens skal ikke gå i stå. 
 

Derfor tilbyder vi hjælpende hænder, støtte, rådgivning og aktiviteter, som kan være 
med til at give en så god og aktiv hverdag som muligt på trods af en demenssygdom. 
Vi har både tilbud til demensramte og til dig, der er pårørende til et menneske med 
demens. 
 
Du kan finde flere oplysninger på www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/Gjern/
Demensvenlig-Lokalafdeling 
Eller kontakt 
 

ANNA MARIE LAURIDSEN Demensansvarlig Gjern, Sorring og Voel. 
Tlf.  4060 8527   
E-mail adresse  amlauridsen@yahoo.dk 
 
 
ANNELISE POULSEN Demensansvarlig Fårvang og Grauballe. 
Tlf.. 4013 8953 
E-mail adresse  kha@skylinemail.dk 
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Mandegruppens første sæson er afsluttet. 

Efter en veloverstået julefrokost 

kan Ældre Sagen Gjerns seneste 

tiltag se tilbage på efterårets begi-

venheder.  

Det lykkedes at få samlet en grup-

pe herrer, der mødes den anden 

onsdag i måneden i skytternes 

klublokale i Gjern Kultur- og 

Idrætscenter. Vi låner loka-

let fra kl. 15.00 - 17.00. 

Ved julefrokosten blev der 

holdt afstemning om grup-

pens fremtidige navn. Der 

var indkommet tre forslag, 

og fremover vil vi bruge 

navnet ”Gnaverklubben” 

til at betegne vores gruppe. 

Der er kommet ideer til rig-

tig mange aktiviteter for 

det kommende år, og vil du 

gerne høre mere om disse, 

kan du møde op den 2. ons-

dag i måneden eller hen-

vende dig til Finn 20 87 43 

43 eller Eske 51 48 15 02. 
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Sorring Lervarefabrik 
 

   Åbningstider 

   mandag – onsdag 7.30 – 16.30 

   torsdag  7.30 – 18.00 

   fredag  7.30 – 14.00 

   lørdag og søndag  lukket 

 
 
 

Butikken indeholder hele udvalget af færdigvarer som produceres. 
Derudover et lille udvalg af varer fra Sorring Bær og Scanwood 

Berit og Lars Kristiansen – tlf. 8695 7300 / 8695 7043 
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Statsaut. Fodterapeut 
 

Britt Rosfeldt Nielsen 
Søndergade 21B Gjern 

 
 
 

TLF. 61 60 90 93 



Ældre Sagen Gjern 
Formand 
Anna Marie Krog 
Østergade 3A 
8883 Gjern 

 
OK PLUS FÅRVANG 
EN BUTIK MED MANGE PLUSSER 
 
+BENZIN 
+DIESEL 
+TRAILER UDLEJNING 
+FLASKEGAS 
+BILVASK 
+STØVSUGNING 
+PAKKE SHOP 

 

 

+DAGLIVAREBUTIK  
+FAST FOOD 
+TIPS OG LOTTO   
+LANDBRUGSLOTTERIET 
+VARELOTTERIET 
+SPILLEHAL MED 36 AUTOMATER 

 

OK PLUS FÅRVANG 
VIBORGVEJ 15 
8882 FÅRVANG 
TLF. 8687 1637 


