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HVAD SKAL SKE? 

 

HVAD SKAL SKE? 

 

Har du ideer til aktiviteter, som vil være til 

gavn og glæde for Ældre Sagens medlemmer, 

kan du henvende dig til Jane Niemi Petersen, 

tlf. 60 85 19 99 eller via mail ptjn@pc.dk 

 

Ansvarshavende  redaktør er Helle Christensen 

Tlf.   40233395         Mail: hellechristensen114@gmail.com 

Bladet er printet og samlet af :  

http://www.proventus.dk/ 

               

Restaurant Kalvøen Foto: Gudmund 
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vores flittige, empatiske kære Aase. 

Hun startede som suppleant i Ældre sagens besty-

relse, men efter ganske kort tid, blev hun næstfor-

mand, - en post, som hun tog særdeles seriøst. 

Tak Aase for dit engagement - tak for din tro-

fasthed, tak for hygge -vi kommer til at savne dig. 

Ældre sagens bestyrelse v. Helle Christensen 

Vi fik sagt farvel til Aase 
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Kommende ture og arrangementer 

Spis sammen 19 nov. Kl. 12 

Husk Husk Husk 

Årsmøde for medlemmer i Kignæshallen  

d. 02.Oktober Kl.13.30. 

Har du/I spørgsmål til ture og arrangementer  

så kontakt Jane Neimi Petersen  

Tlf.: 60 85 19 99 Mail: ptjn@pc.dk 

 

Fællesspisning for alle 

6. september kl. 13-14.30. Menu: Oksesteg 

       4. oktober kl. 13-14.30.    Menu: Forloren hare 

    1. november kl. 13-14.30. Menu: Stegt flæsk 

    6. december kl. 13-14.30.  Menu: Flæskesteg 

Sted: Cafe Kignæs, Smedeengen 4, Jægerspris. 

Hyggeligt samvær med andre. Der serveres en varm hovedret 

og en øl eller vand.  Kaffe/te kan tilkøbes. Pris: 100 kr. 

Tilmelding til: Jane Niemi Petersen, 6085 1999 eller 

ptjn@pc.dk senest dagen før. 

Oplys navn og telefonnummer i tilfælde af aflysning. 

mailto:ptjn@pc.dk
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 Jægerspris arrangerer 
 

Tur til Folketeatret  

Lørdag d. 16.10.2021 

Afgang med bus kl. 15.00 

fra Super Brugsen, Jægerspris 

Vi skal se forestillingen ”Sommer i Tyrol” 

 

 

 

 

 

 
 

 

Folketeatret har pustet  

nyt liv i den kendte og elskede operette 

Billetpris for medlemmer 375 kr. 

Billetpris for ikke medlem 450 kr. 
HUSK at oplyse medlemsnummer ved tilmelding 

Betaling for turen til konto: 

Reg. 2670  konto 4390 933 709  Mrk. Teater 

OBS: Der er elevator i teatret 

Tilmelding til Jane Niemi Petersen  

på mail ptjn@pc.dk eller tlf.: 6085 1999 

Senest 10.8.2021 

HUSK: Coronapas og mundbind hvis det stadig kræves 

mailto:ptjn@pc.dk
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Medlemmer af Ældresagen får 10% rabat ved køb af komfortabelt fodtøj 

fra New Feet (gælder ikke nedsatte varer) 
  

Vi fremstiller indlæg på eget værksted 

TILSKUD til indlæg 

Bevilling fra Kommunen 

danmark giver tilskud på 400kr til indlæg i gr 1,2 og 5 

Lægehenvisning pga diabetes eller leddegigt, giver mulighed for tilskud til 
indlæg. 

  

 

Vi kommer gerne hjem med et udvalg til dig, eller 
dine pårørende er velkommen til at få et udvalg med. 

Ring til os på 22442212 

Besøg vores Butik på Hovedgaden 53 – 3630 Jægers-
pris 
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Besøgsven / besøgsvært 

Mangler du en besøgsven til at komme og besøge dig og få en snak 
eller gå en tur med? Eller har du selv lyst til at være besøgsven? 

Lillan Brandt, 51 94 92 18 

 

Besøgsven til demente, der bor i eget hjem 

Ældre sagens demensvenner er besøgsvenner, der besøger en dement. 
Har du lyst til at blive demensven? 

Kirsten Holst, 40 36 59 66 

 

Bisidder 

Du kan få hjælp af en bisidder ved kontakt med en offentlig myndig-
hed eller ved lægebesøg. Bisidderen har tavshedspligt og rådgiver 
ikke, men kan hjælpe med at forstå og overskue konsekvenserne af 
dine valg. 

Poul Herskind, 47 53 15 21 & Vibeke Lyngaae 21 42 33 11 

 

Bridge 

Mandage kl. 12.30-16, Mødestedet, Parkvej 2, Jægerspris 

For let øvede. 

Pris: 250 kr. årligt inkl. klubbens fester. 

Irene Kristiansen, 28 69 68 24 

 

Fællesspisning 

Første mandag i hver måned, cafeteriet i Kignæshallen, kl. 13-14.30 

Pris 100 kr. for en varm ret m/ salat, en øl eller vand Tilmelding til  
Jane 60 85 19 99 

Hvad sker der i Ældre sagen, Jægerspris? 
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Gå med de grå 

Fra Mødestedet hver torsdag kl. 10. Vi går ud i skoven, hvor vi træner 

balancen og bruger hele kroppen ude i naturen når vi går over træstub-

be, går op og ned ad jættestuer, altså laver spændende øvelse med de 

ting, vi møder på vejen. Vi går ca. 5 km. 

Susanne Ovesen, 40 79 63 28 

 

Hjælpende hånd 

Hjælp til opgaver i hjemmet, du ikke selv kan klare. Materialer og 

kørsel er for egen regning. Havearbejde udføres ikke. 

Flemming Ovesen, 20 87 35 81 

 

IT og PC-cafe 

Fredage kl. 9-12 på Mødestedet, Parkvej 2, Jægerspris. 

Hjælp til alle med it-problemer. Pris 10 kr. pr. gang (it-adgang),samt 

10 kr., hvis man vil deltage i cafeens afslutningsfrokost. 

Gudmund Petersen, 28 57 85 52 

 

Seniorbio i Skibby Bio 

Pause til september 2021 

 

Stavgang 

Fra Mødestedet hver torsdag kl. 9.30. Vi går i eget tempo ca. 4 km. 

Du kan også deltage uden stave. 

Leila Hansen, 26 24 90 15 
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Stolegymnastik hjemme 

Ca. en times ugentligt for borgere, der ikke har mulighed for at deltage 

på et hold. Sammen øver vi et lettere træningsprogram og styrker den 

daglige funktionsevne. Højst 10 gange. 

Lillan Brandt, 51 94 92 18 

 

Telefonstjernen er tilknyttet Samrådet på Mødestedet. 

Har man brug for en frisk morgenhilsen, bliver man ringet op hver 

morgen kl. 8-8.30 af en af de seks friske damer, der skiftes til at ringe. 

Inge Bailey, 50 72 78 29 

 

Tirsdagsgymnastik 

Hensyntagende gymnastik: Opvarmning, workout, stolegymnastik, 

styrketræning med elastikker m.m. 

Tirsdage kl. 10-11 på Mødestedet. Efter gymnastikken er der en halv 

times socialt samvær. Tilmelding til Helle 40233395      

     

Vågetjenesten 

Ældre Sagens vågekoner og –mænd støtter døende uden pårørende og 

pårørende, der har brug for et hvil. 

Inge Merete Askjær, 22 37 61 88 
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elefant træet se det i færgelunden 


