Ældreposten
Medlemsblad for Ældre Sagen Gjern

Billede af NickyPe fra Pixabay

Nr. 2 maj 2022

2022/2 Oplag 975
21. årgang
ISSN 1601 - 9695
Tidsskrift for
Ældre Sagen i Silkeborg Kommune, Gjern lokalbestyrelse
Formand Anna Marie Krog, 28 58 75 04 E-mail annamariekrog@gmail.com
Ældreposten udkommer februar * maj * august * november
Ansvarshavende redaktør Svend Erik Henningsen E-mail s-e-h@outlook.dk
Deadline til næste nummer. 31. juli 2022

Indhold:
Side 4 Referat fra årsmødet 3. marts 2022
Side 6 Ensomhed
Side 7 Fra NemID til MitID
Side 8 Ældre Sagen Gjern søger frivillige
Side 8 Deltagere til et projekt for ”enlige mænd”
Side 10 Kolobrzeg
Side 14 Info om Ældre Sagen Gjern på Facebook
Side 14 IT Café
Side 16 Aktivitets kalender
Side 17 Ideer til aktiviteter
Side 18 Stop med at bruge Internet Explorer
Side 19 Bustur til Fanø
Side 20 Bustur til Samsø
Side 21 Hygge eftermiddag på Sorringhus
Side 21 Søndagscafe på Karolinelund Plejecenter
Side 22 Tilbudssiderne
Side 23 Tilbudssiderne
Side 25 Kørselsordninger
Side 27 Få hjælp og støtte til livet med demens
Side 28 Makværket, Vindmøller & Vind i håret
Mit digitale selvforsvar
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.
Hent Mit digitale selvforsvar
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Referat fra årsmødet 3. marts 2022

Årsmødet i Ældre Sagen Gjern samlede 48 til gratis smørrebrød, øl og vand. I alt deltog 52 stemmeberettigede. Der blev serveret kaffe og kage efter årsberetningen.
Lorens Hedelund førte os igennem årsmødet, som blev indledt med årsberetning fra formanden.
I første halvår af 2021 var Rose Hansen stadig formand, og inden hun takkede af, nåede vi lige at have et
eftermiddagsarrangement på Karolinelundscentret.
Den nye bestyrelse med 4 nye medlemmer har nu været i gang i et halvt år,
og det har været en udfordring og noget arbejdskrævende at komme ind i de
forskellige roller. Den nye bestyrelse blev præsenteret på Årsmødet. Ældre
Sagen Gjern er én ud af 215 lokalbestyrelser på landsplan, og vi har 1377
medlemmer ud af 923.000 på landsplan. Af 20.000 frivillige på landsplan har
Gjern 78 frivillige. Der har i 2021 været en medlemstilgang på 51.
På årsmødet blev der sat fokus på områderne demens, ensomhed og værdighed i ældreplejen. Især de 2
sidstnævnte har været genstand for megen bevågenhed, både lokalt og på landsplan. Ensomhed hos unge
og ældre er blevet et stigende problem under og efter coronaen, og der er sat mange initiativer i gang for at
hjælpe folk ud af ensomhed. I Silkeborg er Ældre Sagen Gjern en del af projektet ”Flere i fællesskabet”
FIF.
Alle er formentlig stødt på den bevågenhed ældreplejen har fået lokalt og på landsplan. Det er tankevækkende beskrivelser, der kommer frem om forholdene på plejehjemmene og i hjemmeplejen.
Noget af det, der er nævnt i pressen er fejl og svigt overfor beboerne, mangel på kvalificeret personale og
kompetent ledelse. Politikerne har flere gange opfordret til, at vi skal snakke området op, så flere får lyst til
at uddanne sig og arbejde med ældrepleje. Men for at kunne snakke plejesektoren op, må vi ha’ de gode
historier frem, så andre kan lære af dem. Der vil i den kommende periode fortsat være stor bevågenhed på
dette område.
Trods corona har der været god opbakning til de afholdte arrangementer i efteråret, og medlemmerne kan
nu se frem til øget aktivitet på dette område. I den kommende periode, vil der for sårbarhedsmidlerne, blive
arrangeret en gratis tur til brunkulslejerne og en hyggeeftermiddag på Golf Restaurant Søhøjland. Ligeledes flere hyggeeftermiddage og ture til Fanø og Samsø.
I den kommende periode, som forhåbentlig bliver uden coronarestriktioner og nedlukninger, vil vi sætte
fokus på rekruttering og fastholdelse af frivillige. De frivillige er med deres arbejde dagligt, ugentligt eller
når behovet opstår med til at gøre en kæmpeforskel på tilværelsen for de mennesker, som modtager hjælpen.
Vi har et stykke tid puslet med tanken om at lave noget for ”enlige mænd”, men intet lader sig gøre, hvis
ikke der er opbakning blandt befolkningen, så, meld dig, hvis du selv kan bidrage med noget til sådan en
gruppe eller du tænker, der er een i din omgangskreds, du kan opfordre til at melde sig. På landsplan er disse initiativer vældig populære, og mange får et tiltrængt løft til en til tider ensom tilværelse.
Kassereren fremlagde regnskabet, som blev taget til efterretning, idet det er forhåndsgodkendt af organisationen.
Årsberetningen blev afsluttet med en stor tak til alle frivillige.
Årsberetningen var forhåndsgodkendt af bestyrelsen og blev nu godkendt af de tilstedeværende.
Under den efterfølgende debat og kaffen blev der uddelt nogle små sedler, hvor de tilstedeværende kunne
fremkomme med ros, ris og gode ideer til fremtidige arrangementer.
Tak for de mange gode ideer, som nu vil blive studeret nøje og brugt i fremtiden.
Andetsteds i bladet kan du se de mange gode ideer.
Anna Marie Krog, fmd. Ældre Sagen Gjern
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Ensomhed

Ensomhed er stigende blandt ældre over 65 år. 55.000 ældre føler sig ensomme i hverdagen.
Ensomhed er et stort problem for mere end 380.000 voksne i Danmark.
Det betyder, at langt de fleste af os kender nogen, der ofte føler sig ensomme, eller at vi
selv har oplevet at have ensomhed tæt inde på livet.
At føle sig ensom eller at være alene
At føle sig ensom er ikke det samme som at være alene eller at bo alene.
Du kan godt føle dig ensom, selvom du er sammen med andre mennesker, har familie
eller går på arbejde.
Andre oplever, at de både er alene og føler sig ensomme. Men fælles er, at alle kan få
ensomhed tæt ind på livet.
Når livet ændrer sig og relationerne forsvinder.
De fleste af os vil opleve at mærke følelsen af ensomhed i løbet af livet. Det sker typisk, når vores liv ændrer sig.
Det kan fx være, hvis du selv eller en nær slægtning bliver alvorligt syg, du bliver enke
eller enkemand, bliver skilt, eller når du går fra et aktivt arbejdsliv til pension.
Det er forskelligt, om man trives bedst med mange eller få relationer. Men vi har brug
for at have nogle nære relationer livet igennem.
Man skal også huske på, at man selv kan gøre noget for at bevare sine nære relationer
og skabe nye, hvis man får behov for det.
For vi har brug for fællesskaber og nære relationer gennem hele livet.
Når det bliver farligt at være ensom.
Det er ikke farligt at føle sig ensom i korte perioder af livet. Men hvis man føler sig ensom over lang tid, så kan det blive farligt for ens helbred.
Ældre mennesker er især udsatte, hvis de bliver alene, får nedsat hørelse eller syn eller
bliver immobile og får svært ved at komme ud af sit hjem og rundt til aktiviteter, venner
og bekendte.
En anden ting er, at mange har svært ved at tale om ensomhed. Det kan også gøre det
svært at række ud og dele sin oplevelse med andre.
Men der er altid mulighed for at skabe nye relationer til andre mennesker.
Deltag i aktiviteter og finde nye fællesskaber.
Vi ved, at ensomhed ikke trives godt i fællesskaber, hvor man er opmærksom på hinanden. Derfor arbejder vi i Ældre Sagen for at skabe nye fællesskaber og få flest muligt
med.
(Kilde: Ældresagen.dk)
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Fra NemID til MitID

Alle med NemID skal i løbet af 2022 have MitID. Du kan bruge MitID til alt det, som du har
brugt NemID til, fx til at overføre penge på netbank eller til at logge ind på borger.dk.
Sådan får du MitID
Langt de fleste NemID-brugere skal have MitID i deres net- eller mobilbank. Du får automatisk
besked, når det er din tur. Beskeden får du på et tidspunkt, når du logger ind i din net- eller mobilbank. Det kan dog godt gå noget tid, da MitID indfases i løbet af 2021 og 2022.
MitID kræver identitetssikring.
For at få MitID skal man være identitetssikret. Det er en sikkerhed for, at du rent faktisk er den
person, som du giver dig ud for at være med MitID. Nogle fik identitetssikringen allerede dengang, de fik NemID i sin tid, og har ikke brug for det igen, når de skal have MitID.
Men mange skal enten have opdateret deres ID-oplysninger i NemID appen eller identitetssikres
hos Borgerservice, før de kan få MitID.
Identitetssikring i NemID appen med pas.
Du kan selv opdatere dine ID-oplysninger i NemID appen, hvis du har en Android-telefon / iPhone 7 eller nyere model samt et gyldigt dansk pas, udstedt efter 1. januar 2012. Det er kun nyere
smartphones og pas, der har teknikken til at opdatere ID-oplysningerne.
Identitetssikring hos Borgerservice.
Har du ikke nyere smartphone og pas, skal du muligvis identitetssikres hos Borgerservice. Her
bliver du bedt om at svare på nogle personlige kontrolspørgsmål, som sikrer, at du er den du er.
Husk at bestille tid hos Borgerservice.
Til MitID kan du i stedet benytte en eller flere af disse løsninger:
•
MitID-appen, den bruger du på din smartphone eller tablet, ligesom du måske har brugt
NemID-appen. Appen er gratis.
•
Kodeviser, den kan bruges på samme måde, som du har brugt Nøglekortet i pap. Det er en
lille, elektronisk enhed, der viser en engangskode. Koden skal du indtaste, når du godkender
med MitID.
•
Kodeoplæser, den fungerer som kodeviseren, men læser koden højt og viser koden på en
større skærm. Den kan benyttes, hvis du har nedsat syn. Hovedtelefoner kan også tilsluttes.

Du vælger, hvilken model du ønsker at benytte, når du overgår til MitID. Du kan også vælge at
have appen og en kodeviser eller -oplæser.
Ønsker du kodeviser eller kodeoplæser, bestilles de, når du overgår til MitID. Du kan også bestille dem på MitID.dk. Du modtager dem med posten, og de aktiveres først, når du tager dem i brug.
Der er altså ikke risiko for, at der kan snydes med dem i posten. Der kan gå op til 15 dage, før du
modtager den. Alternativt kan du hente dem i borgerservice.
Hvordan får du hjælp til MitID?
Det er som udgangspunkt din bank, der kan hjælpe dig, hvis det volder problemer at komme over
på MitID.
Har du brug for yderligere hjælp, kan du kontakte MitID support tlf. 33 98 00 10, som er oprettet
til formålet. De kan svare på tekniske og praktiske spørgsmål.
Du kan også få hjælp og vejledning til MitID af IT-hjælpere i IT-café eller ved henvendelse til IT
-Hjemmeservice. Kontaktpersoner, se side 22.
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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
Vågetjenesten
Vågetjenesten søger frivillige m/k. Har du lyst til at være med i et team?
Kontakt: Inge Toftgaard på tlf. 61 26 32 74.
E-mail inge.toftgaard@hotmail.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 eller 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

Ældre Sagen Gjern søger
Deltagere til projekt for enlige mænd
I bestyrelsen tror vi, det kan være svært for enlige mænd at skabe relationer.
Vi har derfor søgt og fået bevilget midler til opstart af et sådant projekt og får
brug for nogle ildsjæle (gerne tidl. håndværkere) eller personer, som blot kunne tænke sig at være tovholdere.
Vi vil også gerne høre, om der er deltagere (enlige mænd) til et sådant projekt.
For nærmere oplysninger om projektet kontakt: Finn Frank Pedersen, tlf. 2087
4343 eller Anna Marie Krog, tlf. 2858 7604.
Glæder os til at høre fra interesserede.
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Kolobrzeg
Wellness i Polen, var det nu noget for mig. Hjemme i
Danmark har jeg da fået lidt massage, men aldrig sådan mere end det.
En veninde og jeg besluttede at det måtte prøves.
Den 7. marts kl. 05.15 var der afgang fra Skovhuset i
Fårvang. Rejsearrangør var Sørens Busrejser og vi var
Foto: Kirsten Andreassen
14 fra Ældre Sagen Gjern.
Busturen til Polen gik fuldstændig uden problemer, og vores chauffør Katrin var
både en behagelig chauffør og god til at holde lidt gang i bussen.
Efter indkvartering på hotellet og inden aftensmaden
kunne vi lige nå at danne os et indtryk af byen med
den nærliggende park og tæt på centrum.
Næste dag var der rundtur
til fods i byen, og her fik vi
et lille indblik i de forskellige bygninger, posthuset,
indkøbscentre, cafeer, kirFoto: Kirsten Andreassen
ken og rådhuset.
Vi havde alle fået udleveret nogle behandlingstider til
de behandlinger, der var med i prisen. 2 mudderbeFoto: Kirsten Andreassen
handlinger, en vandseng med massagedyser og en mindre massage af ryggen. Vi bestilte 2 yderligere massager.
Det var en meget fin behandlingsgang og dygtige behandlere, som levede af at give behandling til turisterne. Fornemmede at tilfredsheden med de leverede behandlinger var i top.
Hotellet rummede også en mindre pool, spa, dampbad
og sauna.
Byen bød på mange gode butikker, og priserne var lavere end i DK.
Der var ikke langt til havet, og det fik os selvfølgelig Foto: Kirsten Andreassen
til at gå en tur derned. Kunne levende forestille mig hvor dejligt denne sandstrand
var om sommeren.
Een af aftnerne var der festmiddag med 3 retter mad
og musik og dans. De øvrige aftnerne var aftensmaden
buffet.
Den 11. marts gik turen så hjemad med samme gode
chauffør.
Det havde været en rigtig fin tur, og jeg kan god forstå, at der er nogle, der har taget den tur flere gange.
Foto: Kirsten Andreassen

Anna Marie Krog
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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 email med nyheder og medlemstilbud.
Denne service kan til en hver 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
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Salonen er en familiefrisør, hvor du og din familie er i gode hænder.
Hos os kan du få lavet smukke negle og vipper extensions.
Tlf. 28 25 58 76
www.gjernfrisoer.dk
gjernfrisør@gjernfrisoer.com

Østergade 1 Gjern
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
muligt.
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 fotobehandling, tekst og regneark? Ja det er kun et udpluk af det vi prøver at hjælpe med.
Det er gratis og individuel hjælp.
Vi mødes hver tirsdag fra kl.14-16 i skytternes klublokale Skovvejen 6 Gjern.

IT-hjemmeservice
Har du et IT-spørgsmål eller 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 2022 Ældre Sagen Gjern
Med forbehold for aflysninger på grund af Corona.
Gammel Estrup
Torsdag den 5. maj.
Kør selv tur til Gammel Estrup, hvor vi skal se udstillingen og slottet.
Mødetid ved Gammel Estrup kl.13.00.
Pris for entre kaffe og kage 125,00 kr. Betaling til konto reg. nr. 6110 konto nr. 131444966 eller
MobilPay 58764
Sig til ved tilmeldingen hvis du har brug for kørelejlighed.
Tilmelding senest den torsdag 28. april til Rose Hansen tlf. 29 93 42 42
e-mail rosehansen103@gmail.com
Hyggeeftermiddag
Torsdag den 19. maj kl. 14.30 til kl. 16.30. Golf Restaurant Søhøjland, Amerikabakken 499, 8883
Gjern
Staten har bevilget penge til hyggeeftermiddag. Derfor arrangerer Ældre Sagen Gjern, gratis hyggeeftermiddag for sårbare og ensomme.
Eske Brix kommer og fortæller om sin bedstefars barndomserindringer. Der serveres kaffe med kage.
Hvis du kender en, der sidder alene, er ensom eller bare trænger til lidt hygge og socialt samvær, så
få vedkommende med til en hyggelig eftermiddag. Tilbyd kørelejlighed.
Tilmelding senest den torsdag 12. maj til Rose Hansen tlf. 29 93 42 42
e-mail rosehansen103@gmail.com
Bustur til Fanø
Fredag, den 17. juni 2022 kl. 08.05. Mødested: Jysk Arena, Silkeborg.
Pris: 695 kr. inkl. bus, færge, guide, kaffe og rundstykker ved bussen, frokostpakke samt 2-retters
menu.
Tilmelding senest 3. juni til Rose Hansen tlf. 29 93 42 42
e-mail rosehansen103@gmail.com
Teknisk arrangør: Sørens Rejser A/S.
Se side 19
Bustur til Samsø
Onsdag, 3. august kl. 07.50. Mødested: Jysk Arena, Silkeborg
Pris: 695 kr. inkl. bus, færge, guide, frokostbuffet og eftermiddagskaffe på færgen hjem.
Tilmelding senest 1. juli til Rose Hansen tlf. 29 93 42 42
e-mail rosehansen103@gmail.com
Teknisk arrangør: Sørens Rejser A/S.
Se side 20
Bustur til Østerild, Thy
Makværket, Vindmøller & Vind i håret
Vi arbejder på en tur til Østerild, Thy den 8. september.
Nærmere besked om opsamlingssteder og tider i næste nr. af Ældreposten.
Pris 585 kr. inkl. bus, kaffe og rundstykke. Besøg og fortælling om Makværket + en lille souvenir,
samt to retters menu. Besøg ved testcenter Østerild, kaffe og lagkage.
Tilmelding til Rose Hansen senest den 1.august, på tlf. 29 93 42 42
e-mail rosehansen103@gmail.com
Betaling senest den 14. august til konto reg. nr. 6110 konto nr. 131444966 eller
MobilPay 58764
Teknisk arrangør: Sørens Rejser A/S.
Se side 28
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Ideer til aktiviteter fra medlemmerne på årsmødet 2022
Udflugter/ ture
2-dages tur til Ærø med guided rundtur på
øen. Bo på voksenhotellet hotel Ærø.
Busture til div. Danske øer
Kulturelle udflugter
Tur til Koldinghus
Sejltur til Himmelbjerget
Udflugt til den gamle by i Århus
Tur til Sort Sol
Besøg i kalkminer
Tur til Ribe
Tur til Tirpitz
Virksomhedsbesøg
Besøg på Grønagergård
Besøg på Tvilum Møbelfabrik
Besøg på friplejehjem
Besøge kaffeagenterne i Randers
Foredrag
Madsen & Madsen
Svend Brinkman
Demens og pårørende
Den personlige hygiejne som ældre
Helbredsmæssige udfordringer i den 3. alder
Lindy Andal

Lokale folks liv af lokale folk
Anders J Bonde, tidl. provst i Favrskov
kommune
Familie på farten (Anne Grethe og Helge),
Canada, Alaska, Afrika, vandring for livet
Rejsebeskrivelser
Koncerter
Harmonika-koncert m. Rosengårdscentret
Nytårskoncert
Country-koncert
Koncerter m. kopiband (Kim Larsen, Paul
Krebs m.m.)
Irsk musik
Diverse
Svømning i Gjern
Cafémøder
Lotterispil
Dyrkning af egne grøntsager
Plantepasning
Bagedyst for mænd
Enlige mænd og andre
Madlavning for mænd
Rom- og cider eller Vinsmagning
Venneforening på plejehjem
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Microsoft siger: Stop med at bruge Internet Explorer
Internet Explorer er i fuld gang med at blive udfaset, og nu opfordrer Microsoft pc-brugere til at stoppe med at bruge browseren.
Du vidste det måske allerede godt. Microsofts ældgamle browser,
Internet Explorer, er ved at blive udfaset, og snart vil browseren
ikke længere blive understøttet af Microsoft.
Faktisk er det allerede til sommer, at vi skal sige endegyldigt farvel til browseren, der har været en fast del af Windows siden
1995.
Derfor anbefaler Microsoft, at du allerede nu stopper med at bruge
Internet Explorer, hvis du ikke allerede har gjort det. Ellers fjerner
Microsoft selv Explorer fra din Windows-pc hen over sommeren.
Sig farvel til Internet Explorer til juni
Det har længe været kendt, at Microsoft vil udfase Internet Explorer. Microsoft selv har flere gange husket os på, at Internet Explorer snart hører fortiden til, og nu advares der igen om, at browseren bliver droppet.
Nærmere bestemt er det den 15. juni 2022, at Microsoft stopper
med at understøtte Internet Explorer.
Det betyder, at desktop-udgaven af browseren bliver fjernet på
størstedelen af Windows 10-computere.
Hvis du har en Windows-version, der stadig har browseren efter
den 15. juni, kan du forvente, at den forsvinder inden længe. Microsoft planlægger nemlig at fjerne Internet Explorer fra de resterende Windows-maskiner kort tid efter 15. juni 2022.
Microsoft anbefaler Edge
Det kommer næppe som et chok, at Microsofts anbefalede erstatning af Internet Explorer er firmaets egen Edge-browser.
Hvis du ikke ønsker at bruge Edge-browseren, kan du frit bruge
en anden.
Hvis du ønsker hjælp til skift af internet browser, så er du velkommen i IT-cafe eller få hjælp i eget hjem.
Se kontaktoplysninger på tilbudssiderne, side 22.
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Bustur til Fanø

Billede af Juergen Laakmann fra Pixabay

Vi kører på tværs af Jylland til Esbjerg med kaffepause undervejs. I
Esbjerg tager vi med færgen til Fanø. Her stiger vores lokale guide
på bussen, hvorefter vi skal opleve den dejlige naturskønne ø, med
fantastiske strande og hyggelige småbyer. Ved middagstid finder vi
et passende sted og nyder vores frokostpakker. Vi får en herlig tur
med mange indtryk, idet naturens
højdepunkter ligger som perler på
en snor. Vi skal bl.a. følge nogle
af de små veje rundt på øen, og
passerer de mange kunsthåndværksbutikker mm. Den 16. - 19.
juni afholdes for 38. gang verdens
største dragefestival på Fanø,
hvor flere tusinde farverige og
Billede af Karsten Madsen fra Pixabay
spektakulære drager fylder luften
over Fanøs brede sandstrand. Op
mod 4.000 dragefolk kommer til
Fanø. Dette er en stor oplevelse
og et fantastisk syn. Vi lægger
også vejen forbi den gamle havn
og stormflodssøjlen. Sidst på eftermiddagen skal vi med færgen
tilbage til Esbjerg. Herfra til en
nærliggende kro, hvor vi nyder
en 2-retters menu, inden der kø- Billede af Karsten Madsen fra Pixabay
res mod vores hjembyer.
Teknisk arrangør: Sørens Rejser A/S.
Kilde:Sørens Rejser A/S
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Bustur til Samsø
Vi kører til Hou. Her sejler vi med færgen til Samsø. Under
overfarten er der mulighed for at købe kaffe og brød. Sejlturen
tager ca. 50 min. Når vi kommer i land på Samsø, står den lokale guide klar til at stige på bussen. Under køreturen vil
guiden fortælle en masse om øen og dens historie. Midt på dagen gør vi holdt ved en restaurant. Her serveres en god frokostbuffet. Efter frokosten fortsætter rundturen. På øen ligger en
perlerække af hyggelige landsbyer med hvert sit særpræg og
charme.
Vi kommer naturligvis til Nordby, en rigtig hyggelig lille by
med sine små, snørklede gader,
charmerende gamle huse og bedårende gadekær. Ballebjerg er
med sine 64 meter Samsøs højeste punkt. På stedet ligger det
lille (omkring 5 meter høje)
”Ballebjerg Tårn”, som blev opført i 1920. Tranebjerg er SamsBillede af Bente Jønsson fra Pixabay
øs største by og kommunesæde.
Byen har godt 800 indbyggere.
Samsø er et sandt eldorado,
hvad grøntsager angår. Det
skyldes øens milde klima, den
fine landbrugsjord samt avlernes høje kvalitetskrav. Udover
kartofler avles der en del andre
grøntsager og ikke mindst bær
(primært jordbær og solbær) på Billede af Bente Jønsson fra Pixabay
øen. Samsø har faktisk fået sit eget prædikat som Danmarks
Køkkenhave. Vi sejler retur sidst på eftermiddagen til fastlandet og kører til vores hjembyer. Under overfarten hjem bliver
der serveret kaffe med kage.
Teknisk arrangør: Sørens Rejser A/S.
Kilde:Sørens Rejser A/S
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Hygge eftermiddag på Sorringhus den 25. februar,
hvor sognepræst ved Skorup Tvilum kirker kom og fortalte om Michelangelos malerier fra biblen og om sin datters fødsel på vej til sygehuset.
Det var en spændende
oplevelse at komme ind
i Michelangelos fortolkning af nogle af bibelens
lignelser.
Foto: Kirsten Andreassen

Hyggelig eftermiddag med god snak og
kaffe.

Foto: Kirsten Andreassen

Søndagscafe på Karolinelund Plejecenter i Gjern, hvor
vi havde Århus Harmonikaklub til at

Foto: Kirsten Andreassen

Foto: Kirsten Andreassen

underholde
med skøn musik og fællessang. Der var en god stemning. Vi havde en hyggelig
eftermiddag, med kaffe, boller og en rigtig dejlig lagkage.

Foto: Kirsten Andreassen
Foto: Kirsten Andreassen

21

TILBUDSSIDERNE
TILBUD fra Ældre Sagen Gjern
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 motionsven 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 offentlige (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
Bowling
Der spilles hver onsdag kl. 15-16
Sted: Bowling Café Inside Dalvej 1, Hammel
Start den 10. aug. 2022.
Pris 450 kr.
Kontakt: Lindy Andreassen tlf. 23 31 49 53
e-mail lindy.andreassen@gmail.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 indhentes 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 2-5 km.
Torsdage kl. 09.30 - 11.30
Mødested, P. ved Østergade 3, Gjern
Kontakt: Anna Marie Krog, tlf. 28 58 75 04
Demensaflastning
Tilbydes i eget hjem. Se side 27. Hvis du har brug e-mail annamariekrog@gmail.com
for hjælp, råd og vejledning.
Seniorbio i Silkeborg Bio
Kontakt: Annelise Poulsen tlf. 40 13 89 53
Første onsdag i hver måned kl.13.30,
e-mail kha@skylinemail.dk
hvis ikke andet er oplyst.
Anna Marie Lauridsen tlf. 40 60 86 27
Medlemskort skal fremvises
e-mail amlauridsen@yahoo.dk
Filmen annonceres i EkstraPosten sidste onsdag i
måneden
Handy mand
Pris: 60,00 kr. inkl. kaffe og småkager
Har du brug for en håndsrækning, til at skifte en
pære, hænge billeder op eller lign. små jobs.
Tryghedsopkald
Kontakt: Ove Madsen tlf. 60 24 15 51
Vil du ringes op hver morgen af en af vore frivillige? Det giver tryghed, når man bor alene.
IT cafe tirsdage kl. 14-16
Sted: Skyttestuen i Gjern Kultur og Idrætscenter. Kontakt: Annalise H. Poulsen, 22 35 40 03.
Ingen tilmelding. Du bestemmer emnet.
Vågetjenesten
Kontakt: Aage Thomsen tlf. 28 25 59 36
Ved behov henvend dig til hjemmeplejen eller
e-mail aaeth@fibermail.dk
kontakt: Inge Toftgaard tlf. 61 26 32 74
Alvin Bloch tlf. 21 90 38 03
e-mail inge.toftgaard@hotmail.com
e-mail abb@hotmail.com
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TILBUDSSIDERNE
TILBUD udenfor Ældre Sagen
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.

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

Idræt i dagtimerne
Ny sæson starter august / september 2022.

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

Gjern:
Base: Gjern Kultur- og Idrætscenter

Voel:

Yderligere oplysninger om aktiviteterne findes på
GIF`s hjemmeside www.gjern-if.dk under fanen
Høreapparat
Idræt i dagtimerne/holdtilmelding eller kontakt:
Der kan bestilles batterier og slanger på
www.oticon.dk/bestil-batterier, batterierne modta- Poul Fjeldsted, tlf. 23 21 89 94.
ges gratis i løbet af et par dage.
Grauballe:
Telefontræffetid for hørekonsulenter
mandag, onsdag og fredag, kl. 8.00 - 9.00
Motion for 60+ torsdage i Grauballe Hallen kl. 13
tlf. 89 70 18 89
– 15. Kontakt: Jonna Jensen, tlf. 25 34 76 64.
Hørekonsulenterne
Sorring:
Telefontræffetid: mandag, onsdag og fredag
kl. 8:00 – 9:00, tlf. 89 70 18 89
Stolemotion torsdage på Sorringhus kl. 10.10 –
Træffes onsdage i ulige uger kl. 10.00 -12.00 i
11.10. Kontakt: Rose Hansen, tlf. 29 93 42 42.
Gjern Kultur og Idrætscenter
Boldgymnastik for damer onsdage i hallen kl. 9 –
Ansøgning om høretekniske hjælpemidler
10. Kontakt: Rita Christensen, tlf. 23 90 65 66.
Har du et høreapparat og har du i dagligdagen
problemer med at høre i bestemte situationer kan Boldgymnastik i vinterhalvåret for herrer mandage i hallen kl. 9 – 10. Om sommeren cykler de
problemet måske afhjælpes med et høreteknisk
hjælpemiddel.
”grå”. Kontakt: Gert Nielsen, tlf. 40 86 59 12.
Du kan f.eks. have svært ved at høre fjernsyn,
Badminton onsdage i hallen fra kl. 10. Kontakt:
dørklokke eller telefonsamtaler.
Hvis du har behov for at ansøge om et høreteknisk Gert Nielsen, tlf. 40 86 59 12
hjælpemiddel kan du henvende dig til hørekonsuFårvang:
lenterne i deres træffetid eller telefontid.

Gymnastik for unge, ældre og dem midt imellem
fredage kl. 8 – 9 ved fysioterapeut Anne-Katrine
Nielsen. Pris kr. 350,00

Linedance onsdage i biblioteket.
Kontakt: Ingrid, tlf. 23 65 24 97.
Vandreture onsdage fra Voel Hallen kl. 9.30.

Bordtennis torsdage kl. 10 -12. Pris kr. 10,00 pr.
gang. Kontakt: Carsten Iversen, tlf. 51 18 10 70.
Bridgeundervisning for begyndere og let øvede.
mandage kl. 09.30 – 12.00. Bridgeturnering onsdage kl. 09.30 – 12.30. Pris for én eller begge aktiviteter kr. 300,00.
Petanque - udendørs om sommeren - indendørs
om vinteren. Mandage kl. 10.00 – 12.00. Pris kr.
200,00. Kontakt: Orla Pedersen, 29 26 70 65.
Linedance ved Ingrid Pedersen. Mandage kl.
08.45 – 10.00. Pris kr. 350,00.
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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 behandling så snart ambulancen ankommer.

www.hjerneskadet.dk/viden-om-hjerneskade/red-hjernenstraek-snak-smil/
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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 kommuner, 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 Borgerservice tlf.
8970 2013.
Pensionister kan søge om befordringsgodtgørelse, hvis prisen overstiger kr. 43,00.
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 Patientbefordring
på tlf. 7023 6248.
Pensionister kan søge om befordringsgodtgørelse, hvis prisen overstiger kr. 43,00.
Kørsel til almindelig genoptræning efter genoptræningsplan (for pensionister):
Spørg genoptræningsstedet.
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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

Garn-Biksen Sorring

Hovedgaden 7, 8641 Sorring
www.garn-biksen-sorring.dk e-mail: mudii56@gmail.com

Facebook: Garn Biksen Sorring

ÅBNINGSTIDER:
Onsdag - fredag 09.30 til 17.00
Lørdag 9.30 - 12.30
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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 Demensven Gjern, Sorring og Voel.
Tlf. 4060 8527
E-mail adresse amlauridsen@yahoo.dk
ANNELISE POULSEN Demensven Fårvang og Grauballe.
Tlf.. 4013 8953
E-mail adresse kha@skylinemail.dk
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Bustur til Østerild, Thy
Makværket, Vindmøller & Vind i håret
Efter opsamling køres der mod Skive, hvor vi får kaffe og rundstykke
på havnen. Herfra køres til Spøttrup, hvor vi skal besøge Makværket.
I 2019 startede Møbelfabrikant Jørgen Troelsen et projekt med tasker,
hvor han selv sad og syede de første modeller af overskuds materialer.
Hele projektet var baseret på at overskuddet fra salget af taskerne, skulle gå til Børnecancerfonden. Efter dette projekt, kom der dog mere og
mere på tegnebrættet. I 2020 så virksomheden Makværket dagens lys.
Der produceres i dag både forklæder, pyntepuder, rejsetasker, rygsække, toilettasker og mange andre slags tasker. Makværket fungerer i dag
med frivilliges hjælp og produkterne fra Makværket bliver både solgt
fra værkstedet i Oddense og via de sociale medier. Vi får en spændene
fortælling om stedet og naturligvis er der mulighed for at gøre en god
handel.

Vi fortsætter til Thy, hvor vi nyder en 2-retters middag på Vesløs Kro.
Efter middagen køres til skoven ved Østerild. Her venter en oplevelse
af de helt store. Vi gør et kort stop ved verdens største testcenter for
vindmøller. Danske og udenlandske vindmøllefabrikanter samt DTU afprøver i Østerild fremtidens megamøller, og du kan komme tæt på. Der
er lagt en 62 meter lang Vestas vinge ude i skovbunden, som man både
kan se og røre ved.
Turen forsætter forbi Frøstruplejren, Bulbjerg
til Lild Strand, hvor vi holder en lille pause
og får frisk vind i håret. Der er også mulighed for at købe frisk røget fisk med hjem fra
Lild Røgeri, samt komme en tur på stranBillede af Nicolas Jægergaard fra Pixabay
den.
Herfra køres ned over Klim til Vejlerne, som er Danmarks største
videnskabelige reservat på ca. 5.600 ha. Vi gør et lille stop ved
naturcentret, inden vi vender tilbage til kroen, hvor vi får kaffe og
lagkage. Efter kaffen går turen mod vores hjembyer.
Teknisk arrangør: Sørens Rejser A/S.
Kilde:Sørens Rejser A/S
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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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Ældre Sagen i Gjern
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

