E

R

TIL SENIO
LAD
RE
B
T

OG

PÅRØREN

DE

TEMA:
MAD, MÅLTIDER
OG SMAG

NR. 3 – DECEMBER 2019

Kom på datingkursus
Side 4
Danmarksture og
temakurser
Side 18

Indhold

Glæder mig til arbejdet
og til samarbejdet

10
9
16
8
26
18

3 Glæder mig til arbejdet
		 og til samarbejdet
4 Datingkursus
4 Folder om nye buslinjer
		 i Høje Gladsaxe
5 Forrygende start for
		 Blixen Klub Gladsaxe
5 Hemingway Club er flyttet
		 ind på Telefonfabrikken
6 Der er brug for dig
		 i SeniorNET
6 Candlelight Dinner
7 Litteraturkreds og filmklub
7 Nye møder for nyslåede
		pensionister
8 Budgetaftale
8 Åben café for kræftramte
9 Har du Rum til en Ung?
9 Tovholder for madhold
9 Bowling, sammenhold og
		venskab

TEMA: MAD, MÅLTIDER
OG SMAG
10 Dysfagi – hjælp til synkebesvær
13 Borgere med diabetes
13 Du behøver ikke være ensom
14 Magiske madmøder
14 Herreværelset
15 Skab glæde omkring måltidet
16 Sporveje til Gladsaxe
16 Cykling uden alder
17 Aktivitetskalender 2020
18 Danmarksture
20 Temature
21 Kend din kommune-ture
22 Frivillig i genbrugsværksted
23 Flextur er for alle
24 Har du brug for it-hjælp?
25 Forebyggende hjemmebesøg
25 Bankospil på Bakkegården
26 Fredagsklubben
26 Gladsaxe Pensionistforening
27 Høreforeningen
28		 Nyt fra Seniorrådet

60+ er Gladsaxe Kommunes
seniorblad, som omdeles til alle
60+borgere, dog kun i ét
eksemplar til hver husstand.
Med 60+ ønsker Gladsaxe
Kommune at informere seniorer
og deres pårørende om aktuelle
tilbud, aktiviteter og arrangementer i kommunen med fokus
på socialt samvær, forebyggelse
og sundhed.
Ønsker du 60+ digitalt?
Foretrækker du at få 60+ digitalt
fremfor tilsendt med posten?
Så kan du afmelde den trykte
udgave på gladsaxe.dk/60+ under
'Afmeld det trykte blad'. Næste
gang bladet udkommer, får du det
tilsendt pr. mail. Samme sted er
det også muligt helt at afmelde
bladet.
Modtager du ikke 60+, så
kontakt ældrekonsulent Ea Lykke
Elsborg på sofeel@gladsaxe.dk
eller på telefon 39 57 55 43.
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Som nytiltrådt direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen
er jeg glad og stolt over at få lov til at skrive denne leder.
Jeg startede i august i Gladsaxe Kommune og har en
baggrund fra ministerier og andre kommuner, senest som
direktør i Holbæk Kommune. Og så har jeg boet i Gladsaxe
siden 2005, så jeg kender kommunen godt.
For mig er det et drømmejob at stå i spidsen for en forvaltning, som berører så mange mennesker på så vigtige områder, som vi gør. Hver eneste dag. Jeg er rigtig stolt af indsatsen, som vores dygtige medarbejdere hver dag yder. Og jeg
er rigtig glad for det gode samarbejde, vi har med foreninger,
klubber og frivillige på ældre- og sundhedsområdet.
Gladsaxe har gode vilkår for at sikre et godt serviceniveau på
ældre- og sundhedsområdet. Vilkår, som mange kommuner
misunder os. Det ved jeg, for jeg har arbejdet i nogle af dem. Gode vilkår forpligter.
Heldigvis har vi ambitiøse politikere, der ønsker den bedst mulige service for borgerne.
Det ses tydeligt i budgettet for 2020-2023, hvor der er afsat midler til at imødegå
rekrutteringsudfordringer og styrke indsatsen omkring aftensmåltidet for vores beboere i
plejeboliger. Gode tiltag, som gør et allerede velfungerende ældreområde endnu bedre.
Netop rekrutteringsudfordringen vil jeg i de kommende år have særlig fokus på at løse
på en god måde. For selv om mange ældre i dag kan klare sig selv langt op i årene ved
hjælp af rehabilitering og hverdagsteknologi, så skaber flere ældre også behov for flere
hænder i ældreplejen. Skal Gladsaxe Kommune fortsat være en attraktiv arbejdsplads,
kræver det et godt samarbejde med SOSU-skolen og sygeplejerskeuddannelsen, ordentlige arbejdsvilkår og attraktiv videreuddannelse for medarbejderne, så gode medarbejdere
gerne vil blive ved med at arbejde hos os.
Også udviklingen af det nære sundhedsvæsen er vigtig. Vi oplever, at vores ældre
medborgere, ofte med komplekse sygdomsforløb, sendes hurtigere og hurtigere hjem fra
sygehuset, og placeres på vores midlertidige pladser på Kildegården, som efterhånden
minder mere om de tidligere langtidsmedicinske afdelinger på hospitalet, end om et
plejecenter. Det stiller nye og mere komplekse krav til vores medarbejdere.
Disse udfordringer skal vi finde langtidsholdbare løsninger på i tæt samarbejde med
politikere, medarbejdere, ledere, pårørende, foreninger og andre parter. Det kommer
jeg til at bruge megen tid på i de kommende år. Og jeg glæder mig hver dag over, at
mulighederne for at finde løsninger er så gode, som de er i Gladsaxe Kommune.
Jeg glæder mig til arbejdet – og til samarbejdet.
God læselyst og glædelig jul!
Ulrich Schmidt-Hansen
Social- og sundhedsdirektør
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Forrygende start for
Blixen Klub Gladsaxe

Datingkursus
– en praktisk tilgang til seniordating
Uanset alder har
vi som mennesker
brug for nærvær,
kærlighed og omsorg
i form af en kæreste, en
god ven, veninde eller
anden relation, som
man kan dele interesse,
nærvær og fællesskab med.
Dating på nettet er en vej, som
mange prøver at gå for at finde
kærligheden på ny.
Seniorrådet og Gladsaxe
Kommune sætter fokus på
emnet ved to kurser om dating
i en moden alder. Oplægsholder
er antropolog Christine Amtoft
Jensen, som lærer fra sig med
konkrete tips og tricks om for
eksempel:

Gøre sig egne erfaringer
Ved det første oplæg
gennemgår vi
desuden konkrete
hjemmesider og
anden teknisk
assistance.
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Medbring computer
eller tablet
Møderne holdes 20. januar og
3. februar. Begge gange på
Gladsaxe Hovedbibliotek
kl. 14-16.30 i lokalet, der
betegnes ’Under Skyen’.
Du kan tilmelde dig et af
møderne eller begge møder på
bibliotekets hjemmeside under
gladbib.dk/arrangementer og
bestille en gratis billet.
Du kan også henvende dig på
biblioteket og få hjælp til billetbestillingen, eller du kan kontakte ældrekonsulent Ea Lykke
Elsborg på sofeel@gladsaxe.dk
eller på telefon 39 57 55 43.
Vi glæder os til at se jer.

Folder om nye
buslinjer i
Høje Gladsaxe
I oktober blev
buslinjerne bundet
tættere sammen
med den nye Metro
Cityring.
I den forbindelse har Gladsaxe Kommune sammen
med Movia udarbejdet en
folder om ændringerne i
Høje Gladsaxe.
Folderen indeholder
blandt andet et kort over
seks af de berørte buslinjer,
linje 4A, 68, 250S, 160, 165
og 166. Folderen er husstandsomdelt i Høje Gladsaxe.
Hvis du bor i Høje Gladsaxe og ikke har modtaget
en folder, kan du hente en på
Høje Gladsaxe Bibliotek. Du
kan også hente folderen digitalt på gladsaxe.dk/busfolder

Blixen Klub Gladsaxe for kvinder på 60+ har
fået en forrygende start, så derfor udvides det
sociale netværk, som holder til på Bagsværd
Gl. Station, med
endnu en klub
med mødested
i Søborg.
Siden Blixen Klub Gladsaxe så
dagens lys på opstartsmødet på
Bagsværd Gl. Station i september i år, har interessen for klubben været overvældende. Flere
end 66 kvinder mødte op, og
siden er yderligere 25 kvinder
kommet til, og der er lukket for
tilmelding. Interesserede
skrives på en venteliste, som
vokser støt. Den forrygende
succes betyder, at der er behov
for at starte endnu en klub med
mødested i Søborg. Forberedelserne er i fuld gang, og tid og
sted for den nye klub er på

plads. Klubben får mødested
på Telefonfabrikken, i Fællesrummet, tirsdage i lige uger
fra kl. 9.30-11.30.

Men hvad er Blixen Klub for
en størrelse?
Gentofte startede med stor
succes den første Blixen Klub i
2015, og siden har Blixen Klubber bredt sig til mange kommuner. Blixen Klub står for inspiration og samvær for voksne
60+ kvinder og er opkaldt efter
forfatteren Karen Blixen, fordi
hun havde nogle af de karakter-

Hemingway Club er flyttet ind på Telefonfabrikken
Hemingway Club Gladsaxe har haft vokseværk og på rekordfart
fået hele 54 medlemmer. Derfor har klubben måttet sige farvel
til Bagsværd Gl. Station og er nu i stedet flyttet ind i fællesrummet på Telefonfabrikken på Telefonvej 8, Søborg, hvor der
er plads til endnu flere medlemmer. Klubben mødes tirsdage
i ulige uger fra kl. 9.30 til 11.30.
Så er du mand, 60+ og interesseret i at være med i Hemingway
Club Gladsaxe, eller ønsker du blot at høre mere om klubben
og dens aktiviteter, så kontakt tovholder for klubben,
PW Jørgensen på pw_joergensen@get2net.dk eller på telefon
40 25 25 42.

Info- og opstartsmøde
Er du interesseret i at høre
mere om – eller blive medlem
af – den nye Blixen Klub
Gladsaxe (på Telefonfabrikken
i Søborg), så kom til info- og
opstartsmøde tirsdag 7. januar
kl. 9.30-11.30 i Fællesrummet
på Telefonfabrikken,
Telefonvej 8 i Søborg.
Tilmelding senest 3. januar
til ældrekonsulent Ea Lykke
Elsborg på sofeel@gladsaxe.dk
eller på telefon 39 57 55 43.
Venligst oplys navn, telefonnummer og mailadresse ved
tilmelding.
Blixen Klub Gladsaxe/Bagsværd
Gl. Station, Til Jernbanen 20 A
i Bagsværd mødes tirsdage i lige
uger kl. 10-12.
Blixen Klub Gladsaxe/Søborg,
Telefonfabrikken, Telefonvej 8
i Søborg mødes tirsdage i lige
uger kl. 9.30-11.30 (når klubben
er fastlagt efter opstartsmødet).

AF EA LYKKE ELSBORG, ÆLDREKONSULENT

• Valg af hjemmeside –
vi gennemgår to til tre
populære hjemmesider.
• Profilbillede.
• Profiltekster og digitale
samtaler.
• Afmelding.
• Sikkerhed.
• Råd og vejledning om, hvordan du undgår faldgruber.

Herfra får deltagerne to uger
til at gøre deres egne erfaringer
på datingmarkedet, og deltagerne kan maile undervejs til
oplægsholderen med spørgsmål
og eventuelle udfordringer. På
kursets andet møde taler vi om
erfaringer, og dernæst vil vi
også forberede deltagerne på at
gå fra den digitale samtale til et
stævnemøde.

træk og værdier, som klubben
er inspireret af. Værdier som
stolthed, handlekraft, uafhængighed, feminisme, spiritualitet
og fantasi.
Klubben mødes hver 14. dag,
til hyggeligt, uformelt samvær,
inspiration, foredrag,
museumsbesøg, ture og andre
aktiviteter. Arrangementerne
i Blixen Klub Gladsaxe tilrettelægges af en frivillig
styregruppe / bestyrelse
på baggrund af idéer og
forslag fra medlemmerne
på en årlig workshop.
Til møderne serveres
kaffe, te og brød. Forplejning
koster 25 kr. pr. gang og er
obligatorisk for alle deltagerne.
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Der er brug for dig i SeniorNET

i Søborg Kirkes sognegård

Gladsaxe Kommunes SeniorNET, netværket for
enlige seniorer, søger flere frivillige, der vil
være med til arrangere aktiviteter og ture
for ældre i Netværket.
Går du og tænker, at du gerne
vil gøre en forskel til gavn og
glæde for andre? Noget, hvor
samvær og hygge er i højsædet,
og hvor du indgår i en samarbejdsgruppe med andre, og er
med til at planlægge og arrangere aktiviteter og ture for
deltagerne? Så er det måske dig,
vi har brug for i tovholdergruppen i SeniorNET.

Aktiviteter en gang
om måneden
I SeniorNET mødes deltagerne
én gang om måneden til hygge
og samvær fulgt op af for
eksempel samtaler, sang og

musik, fælleskaffe og spisning, museumsbesøg og
udflugter i bus. Som deltager er du selv med til at
bestemme aktiviteter og indhold. For tiden er mellem 15-20
deltagere tilknyttet sammen
med fire glade og superihærdige
tovholdere, som står i spidsen
for at planlægge indholdet af
møderne, der foregår den
3. tirsdag i måneden kl. 14-16 i
Rådhuscaféen under Gladsaxe
Bibliotek.

Er du interesseret?
Har dette vakt din interesse,
og kunne du tænke dig at være

Candlelight
Dinner
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Måske er det noget for dig og din
ægtefælle? Hver anden måned arrangerer frivillige i Ældre Sagen Gladsaxe
en hyggelig middag for par, hvor den
ene part er ramt af en demenssygdom.
Initiativet er taget i samarbejde med
Gladsaxe Kommune.
Til disse middage kan deltagerne i
trygge rammer møde andre i samme
situation til mad, snak og hyggeligt

Litteraturkreds og filmklub

med til at skabe hyggeligt
samvær og nærvær for andre
og give dem mulighed for at
indgå i nye fællesskaber, få nye
bekendtskaber og relationer,
så kontakt en af tovholderne,
Bente Irene Jørgensen på telefon 60 44 65 14, Susanne Guldborg på telefon 53 12 28 70 eller
undertegnede på telefon
39 57 55 43.

samvær. Der serveres altid en toretters menu med et glas vin efterfulgt
af kaffe/te med sødt. Arrangementet
koster 250 kr. pr. par pr. gang.
Arrangementet varer fra kl. 12 til
15, og holdes som regel den sidste
fredag i lige måneder. Middagene
holdes i De Frivilliges Hus på Taxvej 15
i Bagsværd.
I 2020 holdes middagene:
28. februar, 24. april, 26. juni,
28. august, 30. oktober og 4. december. Vil du vide mere, eller ønsker du
at tilmelde dig og din ægtefælle, så
ring til koordinator i Ældre Sagen
Annie Nørby på telefon 22 12 43 64.

Nyder du at læse gode
bøger, men savner du nogen
at tale med dem om?
Så vær med, når litteraturkredsen mødes den første
onsdag i måneden kl. 14-16.
Vi snakker om månedens
bog, spiser en ostemad og
drikker kaffe. Læseplanen
aftaler vi i begyndelsen af
hver sæson. Læseplanen
finder du i Søborg Kirke og
på kirkens hjemmeside.
Vi ses i litteraturkredsen
8. januar, 5. februar,
4. marts, 1. april, 6. maj og
3. juni.

Vi ser film
Gode film med noget på
hjerte, uden afbrydelse af reklamer. Lyder det som noget
for dig?
Så kom og se film på stort
lærred i Søborg Kirkes sognegård. Vi sætter os til rette
i mørket den sidste onsdag i
måneden kl. 10-12.30.
Vi ses i filmklubben
29. januar, 26. februar og 25.
marts.
De valgte film finder du
på soborgkirke.dk eller på
filmsedlen i Søborg Kirke.

Nye møder for nyslåede
pensionister
Kom og få inspiration
til tiden efter arbejdslivet.
Sådan har overskriften lydt
på de fire inspirations- og
dialogmøder, der har været
holdt i 2019 for nyslåede og
kommende pensionister med
oplæg fra repræsentanter fra
foreningslivet, aftenskolerne og
Gladsaxe Kommune.
I 2020 kommer der en ny
omgang møder, så sæt allerede

Har du forslag til filmlisten,
så fortæl det endelig til os.
Vi vil gerne inspireres til den
næste gode film.
Du kan få mere at vide
om litteraturkredsen og
filmklubben hos Bente
Quistgaard på telefon
51 54 89 12.

Gladsaxe Rådhus. Fra kl. 16 er
der mulighed for at få en kop
kaffe eller the i rådhushallen,
inden det officielle program
starter i byrådssalen kl. 16.30.

Tilmelding nødvendigt

nu kryds i kalenderen, eller
meld dig til nu, hvis du overvejer at gå, eller netop ér gået,
på efterløn eller pension.
Møderne holdes 28. januar,
28. april, 29. september og
17. november. Alle gange fra
kl. 16.30-19.30 i byrådssalen på

Det er nødvendigt, at du
tilmelder dig mødet senest
en uge inden selve mødet.
Læs mere på gladsaxe.
dk/inspirationsmøder, hvor du
også tilmelder dig.
Du kan også skrive til
ssf@gladsaxe.dk eller ringe
til ældrekonsulent Ea Lykke
Elsborg på telefon 39 57 55 43
og fortælle hvilket møde, du
ønsker at deltage i.
Vi glæder os til at se dig.
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Har du Rum
til en Ung ?

Budgetaftale

sikrer flere aktiviteter i plejeboligerne

    

Det lykkedes et bredt flertal på
seks af syv partier i Gladsaxe
Byråd at blive enige om en budgetaftale for 2020 med omfattende investeringer i velfærd og
særligt fokus på grøn og strategisk byudvikling.
Bag forliget står Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Dansk Folkeparti,
Det Konservative Folkeparti og
Radikale Venstre, som tilsammen udgør 22 af byrådets 25
medlemmer, mens Enhedslisten
valgte at stå udenfor.

Sociale aktiviteter
På seniorområdet er der blandt
andet sat midler af til at skabe

mere nærvær og dialog og
dermed afhjælpe ensomhed og
rastløshed blandt beboerne i
plejeboligerne. Derfor skal der
ansættes faste medarbejdere til
at skabe flere sociale aktiviteter
og socialt samvær med beboerne i aftentimerne. Indsatsen
skal samtidig styrke fællesskabet mellem plejeboligerne
og de frivillige.
Aftensmaden har særlig betydning for beboernes sundhed og
velbefindende i plejeboligerne.
Derfor ansættes der fritids- og
studentermedarbejdere, der
kan hjælpe med det praktiske
omkring aftensmaden.

Samtidig kan det måske inspirere flere unge til at vælge en
social- og sundhedsuddannelse.

Styrke tilslutningen til
SOSU-uddannelsen
Budgettet har nemlig også fokus
på at styrke tilslutningen til
SOSU-uddannelserne. Derfor
vil der som et forsøg i to år blive
tilbudt elevløn i stedet for SU til
10 elever under de indledende
20 ugers grunduddannelse i
hvert af de to år forsøgsordningen løber.
Derudover kan det nævnes,
at forsøgsordningen med målrettet ernæring og vejledning
overfor småt-spisende borgere
bliver gjort permanent, da
indsatsen har vist sig at have en
stor effekt.
Du kan læse hele budgetaftalen på gladsaxe.dk/budget2020

Åben Café for kræftramte, pårørende og efterladte
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Caféen har åbent hver mandag
kl. 16-17.30 på Gladsaxe
Hovedbibliotek, lokale 1,
underetagen, Søborg Hovedgade 220.
Kom og få en snak med
andre i samme situation, lyt
blot eller få en kop kaffe. Vi
julehygger 16. december med julegodter,
kaffe, te og vand.

Der vil være konkurrencer og
banko med præmier. Tidligere
brugere er også velkomne.
Følg med i caféens aktiviteter
i Gladsaxe Bladet under ’Det
sker’ og i særskilte annoncer.
Vil du vide mere, så kontakt
Torben Ravnhøj
på telefon
24 61 80 79.

AF HEIDI LIV SALICATH, RÅD OG INDSATS

Et bredt flertal i Gladsaxe Byråd står bag
budgetaftalen for 2020, der blandt andet lægger
op til flere aktiviteter i plejeboligerne, og så
bliver den særlige indsats overfor småtspisende borgere gjort permanent.

Vil du hjælpe en ung
og samtidig have en
fast lejeindtægt?
Rum til en Ung er et nyt tilbud,
hvor du har mulighed for at
leje et værelse ud til en ung i
Gladsaxe, der mangler en fast
base. Gennem Rum til en Ung
får de unge mulighed for at leje
et værelse og samtidig modtage
støtte fra en erfaren mentor.
Men en fast base og den rette
støtte kan vi sammen sikre, at
den unge kommer godt videre.

Relationen med den unge
Som vært skal du være fyldt
30 år, bo i Gladsaxe Kommune
og have et ekstra værelse til
rådighed. Det er også vigtigt, at
du/I har lyst og mod på at indgå
i en relation med en ung, der
står i en udsat position. 		
Forventningen til dig eller jer
vil være, at I støtter, hvor I kan,
og sådan som det passer ind i
jeres hverdag.
Den Boligsociale Enhed i
Gladsaxe vil have fokus på at
skabe et godt match, at hjælpe
jer med at afstemme forvent-

ninger og at støtte dig/jer
gennem hele forløbet. Læs mere
på gladsaxe.dk/rumtilennung
eller ring til koordinatoren for
Rum til en Ung, Heidi Liv Salicath, på telefon 20 25 63 51.

Tovholder for madhold
for 60+mænd søges
60+ madhold for mænd i Gladsaxe søger ny tovholder, primært
til at instruere i madlavning og
hjælpe mændene til at bevare
overblikket i køkkenet.
Mændene klarer selv indkøb,
men ønsker hjælp til at lægge
menuplan og sætte indkøbsseddel sammen.
Er det noget for dig at blive
tovholder for denne gruppe af
herlige, madglade mænd, så
kontakt ældrekonsulent Ea Lykke
Elsborg på sofeel@gladsaxe.dk
eller på telefon 39 57 55 43.

Værd at vide:

• Alle der udlejer et værelse,
skal betale skat af lejeindtægten.
• Der skal dog ikke betales
skat af den fulde indtægt
– man kan enten vælge
bundfradrag eller et regnskabsmæssigt fradrag.
• En skattepligtig lejeindtægt indgår i pensionsberegningen.
• Boligstøtten beregnes ud
fra alle, der bor i boligen.
De personer, der lejer sig
ind på et værelse, tæller
ikke med - men den del af
boligen, de bor i og deres
husleje skal trækkes fra,
når boligstøtten skal
beregnes.
• Udlejning af et værelse
vil ikke have betydning
for den hjemmehjælp, der
tildeles.

Bowling,
sammenhold
og venskab
Er du senior, og kan du lide at
spille bowling? Så er Gladsaxe
Pensionist Bowling Klub en god
og social forening, hvor vi
lægger vægt på sammenholdet
og venskab.
Har du mod og lyst, så kom
ned i bowlinghallen på
Gladsaxevej 200. Vi er der hver
onsdag fra kl. 12 til 14.
Eller kontakt formand
Vita Abrahamsen på telefon
26 21 85 15 og hør mere.
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TEMA:
MAD, MÅLTIDER
OG SMAG

DYSFAGI
Oplever du synkebesvær, når du spiser?
Så lider du måske af dysfagi. Her kan du
læse mere om lidelsen, hvad det skyldes
og hvad du kan gøre for at afhjælpe
fejlsynkning.

Efter udredningen kan du få råd og vejledning omkring for eksempel øvelser,
siddestilling og hvilken type mad og
drikke, der passer bedst til dig.

Det kan du selv gøre for at
afhjælpe fejlsynkning:

AF KATRINE CORTNUM-FLY, KVALITETSKONSULENT

Forberedelse til måltidet
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Dysfagi er en lidelse, der gør det svært
at tygge og/eller synke og dermed altså
at spise og drikke. Det dækker over hele
processen, fra det øjeblik mad eller drikke
kommer ind i munden, og indtil det når
mavesækken. Det er ikke en sygdom i
sig selv, men et symptom på en anden
sygdom eller en bivirkning fra en anden
sygdom.
Mange sygdomme kan forårsage dysfagi, for eksempel en blodprop, en hjerneblødning, kræft og almindelig alderdomssvækkelse. Det kan give problemer med
muskulaturen omkring ansigt, mund og
svælg og kan betyde at man:
• ikke er i stand til at bearbejde maden
i munden og synke
• kun får sunket noget af maden og resten
ligger i mund eller svælg
• fejlsynker og får dele af mad og væske i
luftrøret i stedet for spiserøret
• mangler hosterefleksen helt eller delvist.

Dysfagi kan medføre utilstrækkelig
indtag af ernæring og væske og deraf
fejlernæring. Og der er risiko for fejlsynkning til lungerne, hvilket kan føre til
lungebetændelse. Det er derfor vigtigt at
finde ud af, om du lider af dysfagi og få
råd og vejledning i forhold til, hvad du
selv kan gøre, og hvor du skal søge
professionel hjælp.

Du skal være særlig opmærksom på,
om du eller din pårørende fejlsynker
i følgende situationer:

Kendetegn på dysfagi

Stil dig selv eller din pårørende
disse tre spørgsmål:

• Gentagne lungebetændelser
• Hyppige feberepisoder
• Ændret stemme
• Uønsket vægttab
• Hoste under eller efter måltider
• Hoster slet ikke på grund af
udtrætning
• Lang tid om at synke
• Smerter ved synkning, opkastning
under måltidet
• Besværet eller rallende vejrtrækning
under måltidet
• Din hovedpude er våd om morgenen,
fordi mundvand løber ud.

• Ved måltider
• I forbindelse med tandbørstning
eller mundhygiejne
• Ved indtagelse af medicin oralt
• Ved synkning af mundvand hos
svækkede personer.

1. Oplever du problemer, når du
indtager mad?
2. Oplever du problemer, når du drikker?
3. Hoster du, når du spiser og drikker?
Kan du svare ja på mindst ét af de tre
spørgsmål, skal du tage kontakt til din
læge for yderligere udredning, så din
hverdag kommer til at fungere så optimalt
som muligt i forhold til dine tygge- og
synkeproblemer.

Det er vigtigt at have en god siddestilling,
hvor du sidder i en stol med ryggen så
rank som muligt. Dine fødder skal placeres på et fast underlag, og der skal være
mulighed for at hvile underarmene på
bordet. Har du problemer med selv at
holde hovedet, er det vigtigt at få hjælp til
dette under måltidet.

Under måltidet
Der skal være god tid og ro til dit måltid.
Sørg for, at munden er renset for slim og
spyt inden måltidet. Spis små mundfulde.
Tal ikke for meget under måltidet. Efter
hver mundfuld skal du sørge for at synke
omhyggeligt – gerne en ekstra gang. Brug
bestik i små størrelser. Når bestikket er i
munden, gives et let tryk med skeen på
tungen. Brug gerne et spisestykke, når du
spiser og drikker. Er du generet af hosteanfald i forbindelse med indtag af mad
og drikke, bør du ikke være alene under
måltidet.

Efter måltidet
Du bør lave god mundhygiejne. For at
minimere risikoen for fejlsynkning, skal
der gå mindst en halv time efter måltidet,
inden du lægger dig for at hvile dig.
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Forebyggelsescentret har fået
penge til en ekstra indsats
for borgere med diabetes 2
i Høje Gladsaxe.

TEMA:
MAD, MÅLTIDER
OG SMAG

Madens konsistens
Det er vigtigt, at konsistensen af din mad
og drikke er tilpasset dine problemer med
at synke og spise. Den rigtige konsistens
kan afhjælpe fejlsynkning til lungerne.
Det er vigtigt, at du får hjælp til at lægge
en plan for din ernæring med udgangspunkt i dine vanskeligheder og en
anvisning af konsistensniveau af mad og
drikke.

Mundhygiejne
Har du dysfagi, har du som regel også
problemer med rensning af munden efter
et måltid. Nedsat bevægelighed og følelse
i munden og tungen gør det vanskeligt
at fjerne madrester. Det er derfor vigtigt,
at du får hjælp til at fjerne madrester og
belægninger. Det nedsætter risikoen for
infektioner.

Her er nogle gode råd
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• Brug en tandbørste med lille hoved eller
elektrisk tandbørste, tændt eller slukket.
• Start børstning bagest i munden og
børst derefter fortil.
• Børst altid fra tandkød til tand i
følgende rækkefølge: 1. yderside,
2. inderside og 3. tyggeflader.
• Husk pauser.
• Vær opmærksom på eventuel fejlsynkning af mundvand med tandpastaskum.

Sker dette for dig, kan tandpastaen
udrøres i et glas vand og tandbørsten
dyppes heri.

Andre gode råd

• Ændring af væske- og kostkonsistenser
er nøglen til at forebygge fejlsynkning
og afhjælpe dysfagi.
• Væsken kan fortykkes med fortykkelsesmiddel, så væsken løber langsommere
igennem svælget og imødekommer den
parkinsonramtes langsommere motorik.
• Tørre, knasende, hårde konsistenser
bør undgås.
• Har man dysfagi anbefales at spise og
drikke separat. Formålet er at undgå,
at små kerner og lignende skylles ned
og sætter sig omkring svælget. Det kan
senere føre til fejlsynkning.
• Du skal ikke bruge unødige mængder
af energi og tid på at spise bestemte
fødevarer. For eksempel kan rugbrød og
nødder være vanskelige at spise for en
person med synkebesvær, og det er ikke
energien værd.
• Anvendelse af tyggegummi eller bolsjer
kan stimulere synkefunktionen og øge
synkefrekvensen, hvilket kan mindske
mundvandet, men bør kun anvendes
hvis man ikke oplever at hoste, når man
spiser og drikker.

Diabetes er en sygdom, hvor din egen
indsats gør en stor forskel. En velreguleret
diabetes mindsker nemlig risikoen for følgesygdomme. Og der er heldigvis meget,
man selv kan gøre – og det er bedre at
gøre lidt end ingenting.
At være ramt af diabetes kan tit føles
ensomt og som en stor byrde, og det kan
ofte være svært at håndtere. Man kan
blive ked af det eller irriteret, og måske
opgiver man selv at gøre noget for at få
styr på sin sygdom.

det, man faktisk får gjort. Det kan også
være, at du bare har brug for en snak?
Der er indtil videre tre tilbud:

Tre tilbud

Vil du høre mere, så kontakt Hans Henrik
Andresen, der er sygeplejerske i Forebyggelsescentret og til dagligt er i Høje
Gladsaxe, på telefon 21 15 01 35, sms eller
diabetes@gladsaxe.dk

Derfor er der nu et nyt diabetestilbud i
Høje Gladsaxe, hvor man kan få hjælp til
at holde sig selv fast, så man flytter sig lidt
ad gangen og får støtte til at være glad for

• Et gruppeforløb, hvor der tales om
sundhed mere generelt. Værestedet
Skur2, alle er velkomne.
• Åben Café i Pulsen hver mandag fra
kl. 14 til 16. Kom gerne forbi til en kop
kaffe og en snak.
• Endelig er det også muligt at lave individuel aftale, hvis man har brug for det.

AF HANS HENRIK ADRESEN, SYGEPLEJERSKE, FOREBYGGELSESCENTRET

Nyt tilbud til borgere med
diabetes i Høje Gladsaxe

Du behøver ikke være ensom i julen
Parret Jan Gregersen og hans kone Anne La Cour har i år besluttet, at de vil gøre deres til at
komme ensomheden til livs blandt ældre Gladsaxe-borgere. Derfor holder de julefrokost for
4-6 ældre Gladsaxe-borgere 2. juledag kl. 13. Målgruppen er ældre, som ellers ville sidde
alene i julen.
Det var en artikel i Gladsaxe-Bladet 'Du behøver ikke være ensom', bragt i oktober, der
inspirerede parret til at invitere indenfor til julefrokost under private rammer. Mange ældre
sidder uønsket alene hjemme i julen, så parret tænkte: Hvorfor ikke samle en lille gruppe
og skabe hygge omkring dem i form af en fælles julefrokost.
Julefrokosten er gratis at deltage i, og der indgår alt, hvad en hyggelig julefrokost indebærer af traditionelle juleretter, kaffe med sødt til, god tid til at hygge og nærværende snakke
med hinanden samt en julegave, som parret står for. Kniber det med transporten, kan Jan
og Anne stå for afhentning. Kunne du tænke dig at deltage i julefrokosten hos Jan og Anne,
så kontakt ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg på telefon 39 57 55 43.
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Skab glæde
omkring måltidet
som måltidsven

Elsker du at lave mad, møde andre, fortælle historier og lytte til andres historier?
Synes du, det er spændende også at møde
andre, der er meget yngre end dig selv?
Så kan det være at 'Magiske Madmøder' er noget for dig. Over fem undervisningsgange laver vi lækker mad
sammen, mens vi fortæller historier og
lader musikkens og teatrets verden inspirere os på en måde, der sætter fællesskabet og oplevelser med mad, måltider og
minder i fokus.
Møderne holdes på Gladsaxe Ungdomsskole, GXU, Gladsaxevej 198 på
følgende datoer: 7., 14., 19. og 21. januar
i tidsrummet fra kl. 15-19.

Kom med på næste hold
Magiske Madmøder er et forløb, der
skaber grobund for relationer, bekendtskaber og større forståelse på tværs af
generationer. Derfor vil holdet være for
både unge og ældre fra Gladsaxe.
Den sidste undervisningsgang laver vi
en fællesmiddag, hvor vi inviterer venner
og familie med.
Har du lyst til at være med på holdet
næste gang Magiske Madmøder starter
7. januar, så skal du kontakte teaterpædagog Mirjam Dyrgaard Hansen på telefon
22 70 30 51 eller på mirjam170@hotmail.
com eller musiker Hans Emborg på
telefon 26 22 55 35.

Herreværelset i Buddinge Kirke
Herreværelset i Buddinge Kirke er et sted, hvor mænd mødes for at spise sammen og opleve
et fællesskab under måltidet. Her udveksles der tanker og meninger om livets gang.
Det kan også være, at nogle af deltagerne har noget, de vil dele med andre.
Herreværelset er åbent den 3. onsdag i hver måned fra kl. 12-14. Sidste gang i år er
18. december. I 2020 mødes Herreværelset på følgende datoer: 15. januar, 19. februar,
18. marts, 15. april, 20. maj, 17. juni, ferielukket i juli og 19. august.
Vi vil af hensyn til indkøb gerne have tilmelding senest søndagen før. Det kan ske på
telefon 39 69 65 66, onsdag til fredag kl. 11-12, eller på buddinge.sogn@km.dk
Herreværelset i Buddinge Kirke er arrangeret af Menighedsplejen ved Buddinge Kirke.
Kontaktperson er
Poul Otterstrøm på telefon
21 66 23 35 eller 39 56 03 35.
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Kunne du tænke dig sidde
med ved middagsbordet
sammen med nogle af
beboerne på Rosenlund?
Så meld dig som måltidsven.
Som måltidsven bidrager du til samværet
og hyggen under måltidet. Har du børn,
så er de også meget velkommen til at deltage. Måltidet foregår i tidsrummet fra
kl. 17-19, og kan være alle ugens dage.
Om du kan være måltidsven én dag om
ugen eller én dag hver 14. dag, er op til
dig. Vi byder på et varmt måltid mad og
godt selskab.
Beboerne på Rosenlund er mellem 40
og 102 år, og vi forventer, at du som frivillig kan lide at være sammen med ældre,
og at du giver din hjælp i respekt for
beboerne, efterlever tavshedspligten og
er indstillet på at fremvise straffeattest.
Til gengæld tilbyder vi dig et dejligt
måltid mad og godt selskab omkring
bordet samt mulighed for at deltage ved
festlige lejligheder og indgå i fællesskabet
i gruppen af frivillige.

Har dette fanget din interesse, hører vi
meget gerne fra dig. Vi har brug for at
få lidt på skrift fra dig om, hvem du er
og hvilke dage, der passer dig.
Vi vil løbende holde samtaler med
ansøgere.
Vil du vide mere, så kontakt aktivitetsmedarbejder Marianne Odgaard
på telefon 20 49 21 68 eller på
marodg@gladsaxe.dk eller centerleder
Jeanette Spangsberg på
jeaspa@gladsaxe.dk
Rosenlund ligger på Mørkhøjvej 336
i Mørkhøj.

AF EA LYKKE ELSBORG, ÆLDREKONSULENT

AF MIRJAM DYRGAARD HANSEN, TEATERPÆDAGOG

Kom til Magiske
Madmøder

TEMA:
MAD, MÅLTIDER
OG SMAG

Åbningstider i pensionistcaféerne mellem jul og nytår
Egegården
Kildegården
Rosenlund
Hareskovbo**)

Juleaftensdag
11-12*)
10-13
11.30-13
11.30-13.30

1. Juledag
LUKKET
10.30-13.30
11.30-13
11.30-13.30

2. juledag
11-13
10.30-13.30
11.30-13
11.30-13.30

*) For afhentning af forudbstilt og betalt kold julemenu.
**) Man kan dog kun købe dagens middag og drikkevarer samt kaffe og kage.

Nytårsaftensdag
11-13.30
LUKKET
11.30-13
11.30-13.30

Nytårsdag
LUKKET
10.30-13.30
11.30-13
11.30-13.30
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Cykling uden
alder mangler
frivillige

I 1923 blev der indgået en politisk aftale om en forlængelse af
sporvognslinje 16 ud over Københavns kommunegrænse til
Søborg. Hele Søborg var efter sigende mødt op, da sporvejen
blev indviet 16. maj 1924. De gamle sporvogne trafikerede
Gladsaxe i de følgende næsten 40 år, men 1. maj 1962 blev
sporvognstrafikken til Søborg Torv erstattet med busdrift.

Hør historien på en udstiling
Historien om den gamle sporvej mellem København og Gladsaxe
fortælles i en spændende udstilling på Gladsaxe Hovedbibliotek
i starten af det nye år. Den hedder ’Sporveje til Gladsaxe – i går
og i morgen’ og kan ses i forhallen på Gladsaxe Hovedbibliotek i
perioden 6. til 29. januar.
Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Gladsaxe
Bibliotekerne, Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, Gladsaxe
Byarkiv og flere privatpersoner. Udstillingen handler også om
den københavnske sporvognsdrift generelt og trækker tråde op
til den kommende Letbane.
Torsdag 9. januar kl. 15-18 vil der desuden blive mulighed for
at møde sporvognskyndige folk fra Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm til en snak om sporvognsdrift, letbane samt gode historier
og masser af minder. Det hele foregår på Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220.

Cykelturene er til stor glæde
for beboerne, som får masser
af gode oplevelser og frisk luft.
En del af beboerne har boet i
Rosenlunds nærmiljø og får stor
glæde ved at mindes gamle dage,
mens de bliver kørt rundt i deres
kendte omgivelser. Cyklen er udstyret med hjælpemotor, så den
ikke er tung at køre. Du behøver
altså ikke at være bjergrytter for
at blive pilot.
Turen kan gå til iskiosken, ud
i naturen eller på indkøb.
Er det noget for dig, så kan du
kontakte aktivitetsmedarbejder
Isabel Clyens på telefon
24 52 93 87 eller melde dig som
cykelpilot på gobooking.bike

Gladsaxe Kommune byder i 2020
på kurser, rejser og udflugter for
kommunens seniorer.
I dette nr. af 60+ annoncerer
vi kommunens Danmarksture,
Temakurser på Højskolen Marielyst og Kend din kommuneture. Kommunens øvrige tilbud
om udlandsrejser, handicaprejser, senioridrætskursus samt
mere udførlig information om
skovturene for seniorer annonceres først i januar på kommunens hjemmeside samt i 60+
bladet, som udkommer i marts.

Turen går til ….
Alle kommunens skovture i
2020 går til den dejlige Restaurant Kalvø, som ligger smukt
med udsigt over Roskilde Fjord.
Der er lagt op til nok en dejlig
skovtur med musik, sang, dans
og underholdning.

Skovturene for selvhjulpne
Skovturen for selvhjulpne afholdes 26. og 27. maj samt 2., 3. og
4. juni. Pris pr. person: 220 kr.
Drikkevarer er for egen regning.
Busserne afgår fra Rådhuspassagen ved Gladsaxe Rådhus
kl. 10, med hjemkomst kl. 18.
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Billet til skovturen for selvhjulpne kan købes online fra
3. marts og frem til 1. maj på
gladbib.dk eller du kan gå på
dit lokale bibliotek og købe
billetten kontant eller med
betalingskort.
Du kan maks købe fire billetter ad gangen. Navn og adresse
skal oplyses på de personer, du
ønsker at købe billet til.

For borgere med gangbesvær
og behov for hjælp
Skovturen for borgere med
gangbesvær afholdes 29. maj.
Denne skovtur er for dig, som
bruger rollator, kørestol og/
eller har hjælpebehov, og du
er velkommen til at tage dine
pårørende eller anden ledsager
med på denne tur. Du/I bliver
hentet på din bopæl mellem kl.
9 og 10, og så kører vi en smuk
tur ud i det blå op til Restaurant
Kalvø i Frederikssund. Frivillige
giver en hjælpende hånd med
ved frokosten.
Pris pr. person: 220 kr.
Drikkevarer er for egen regning.

Tilmeld dig (og din eventuelle
ledsager) telefonisk hos ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg på
tlf. 39 57 55 43 eller på
sofeel@gladsaxe.dk, og billetten
sendes til dig pr. post.

For beboerne i plejeboligerne og Hareskovbo
Skovturene for beboerne
afholdes disse følgende dage:
Rosenlund: mandag 18. maj.
Møllegården: tirsdag 19. maj.
Egegården: onsdag 20. maj.
Plejehjemmet Hareskovbo:
mandag 25. maj.
Pris pr. person 220 kr. inkl.
drikkevarer. Meld dig til skovturen hos din medarbejder i din
plejebolig eller dit plejehjem.
Busserne står klar fra kl. 10 med
afgang kl. 10.30. Forventet
hjemkomst ved ca. 15.30-tiden.
I næste 60+blad, der udkommer i marts, bringer vi mere
info om kommunens skovture,
om menuen, musik, sang og
underholdning. Du kan også
læse mere allerede nu på
gladsaxe.dk/skovture

HIV UD OG GEM

AF EA LYKKE ELSBORG, ÆLDREKONSULENT

Sporveje til Gladsaxe
– i går og i morgen

Har du lyst til at være en af
vores frivillige cykelpiloter og
give beboerne på Rosenlund
gode oplevelser? Så har du
chancen for at blive cykelpilot på
Rosenlund, hvor vi har en rickshaw med plads til to passagerer.

Aktivitetskalender
for seniorer
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Danmarksture

Tilmelding fra 2. januar
kan ske på to måder:
1. Hent et tilmeldingsskema i
Borgereolen i Rådhushallen
på Gladsaxe Rådhus.
2. Du kan også tilmelde dig
rejsen elektronisk på hjemmesiden under gladsaxe.dk/
danmarksture – klik på den
ønskede tur og tilmeld dig
nederst på siden.

I 2020 arrangerer vi fire Danmarksture, som går til:
 Syd for Kongeåen ..........................
 Toppen af Jylland ..........................
 Rundt om Lillebælt .......................
 Bornholm ......................................

17. til 21. august
24. til 28. august
31. august til 4. september
4. til 8. september

For at kunne deltage skal du være pensionist
og bosiddende i Gladsaxe Kommune samt være
selvhjulpen. Du skal altså kunne klare dig selv,
gå mindre ture, måske på toppede brosten eller
i naturen, gå på trapper og sørge for din egen
bagage. Du kan glæde dig til årets dejlige
Danmarksture.
Med i prisen er bustransport til
og fra Gladsaxe Rådhuspassage
og rundt hele ugen, hotelophold, alle måltider og indgange
til museer, som i mange tilfælde
er med guidet rundvisning.
I bussen er der to erfarne turledere, og et hold af seniorer fra
Gladsaxe Kommune, så der er
lagt op til hyggeligt samvær og
nye venskaber.

Syd for Kongeåen
Mandag 17. august til
fredag 21. august
På vej mod vores destination
Agerskov Kro får vi frokost og
guidet rundvisning i Christiansfelt. Godt installeret på kroen
er vi klar til at nyde det
sønderjyske.
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Vi skal sejle på Haderslev Fjord
og opleve det historiske Dybbøl.
Vi skal på teglværk i Broager, til
Møgeltønder og Højer Sluse.
I Tønder bliver der tid på
egen hånd. Festmiddagen
torsdag aften bliver tilsat
sønderjysk humor. Fredag
drager vi hjemad; på vejen skal
vi over Sønderjyllands højeste
punkt, før vi sejler mod Fyn
og kører til Gladsaxe.

Toppen af Jylland
Mandag 24. august til
fredag 28. august
Med base på Hotel Søpark i
Åbybro besøger vi Store Vildmose og hører om kartoffeleventyret.
Vi skal dyppe tæerne i
Vesterhavet, have beretningen
om Stygge Krumpen og hans
levned på Børglum Kloster som

vi besøger, samt Vorgård Slot
med antikviteter fra napoleonstidens Frankrig.
Skagen oplever vi på en
byrundtur og med tid på egen
hånd. Sandormen bringer os ud
på Danmarks nordligste punkt,
Grenen. Turen bliver krydret
med godt samvær og tid til quiz
om aftenen.

Rundt om Lillebælt
Mandag 31. august til
fredag 4. september
Turen tager sit udgangspunkt
i skønne Vejle, hvor vi bor på
Hotel Hedegaarden.
Vi besøger nogle af trekantsområdets attraktive seværdigheder på begge sider af Lillebælt, heriblandt fæstningsbyen
Fredericia, Koldinghus og i
Middelfart det imponerende

nye Clay Keramikmuseum for keramisk
kunst, kunsthåndværk og
design. Vi kigger selvfølgelig
også på, hvad vores ’hjemby’
Vejle og omegn har at byde på.
På busturene holder vi de nødvendige pauser, så vi sammen
kan nyde de smukke, bakkede
landskaber ’Rundt om Lillebælt’
og en kaffetår i vejgrøften, hvis
vejret tillader det.

Bornholm
Fredag 4. september
til tirsdag 8. september
Vi bor på Hotel Balka Strand,
der er skønt beliggende tæt på
skov og strand og i gåafstand
fra det idylliske fiskerleje
Snogebæk.
Med vores private guide
skal vi se alle de velkendte
attraktioner, men også
opleve de mindre kendte.
Vi skal høre om Bornholm
i oldtiden, med helleristninger og rige arkæologiske

fund, Bornholm under
2. Verdenskrig
med russisk besættelse, samt det moderne Bornholm med spændende fødevareproduktion, ligesom vi skal
smage på lokale specialiteter.

Pris pr. tur
Hver tur koster 4.700 kr. pr.
person i dobbeltværelse og
5.300 kr. for et enkeltværelse.
Hvis du får plads, får du tilsendt
fakturaen via brev, PBS eller
Digital Post. Hvis du får tildelt
en plads, er tilmeldingen
bindende.

Har du ikke fået plads, kommer
du automatisk på venteliste.
Har du spørgsmål til Danmarksturene, så kontakt Annette
Borch på telefon 39 57 55 41
eller på anbrbo@gladsaxe.dk

Tilmeldingsfristen er 1. april
Du vil modtage besked, om du
har fået plads eller ej på turen
senest 15. april.
Når du har fået tildelt en
plads, er tilmeldingen bindende.
Du skal selv tegne en afbestillingsforsikring, hvis den ikke
allerede er indeholdt i din
familieforsikring.
Alle programmerne kan fra
3. februar ses på
gladsaxe.dk/danmarksture

Vidste d
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Spørgsmål
Har du spørgsmål til
kurserne og til kend din
kommune-turene, så
kontakt Annette Borch på
telefon 39 57 55 41 eller
anbrbo@gladsaxe.dk

Tag med på højskole, få ny inspiration til et
fortsat aktivt liv og knyt nye kontakter til
andre Gladsaxe-borgere.

Temakurser på Højskolen Marielyst
Vi skal igen i år til Falster til
Højskolen Marielyst, som holder til på et gammelt badehotel
i smukke omgivelser, kun 300
meter fra havet. Alle værelser
har eget bad og toilet, og alt er i
ét plan.
Kurserne har vægt på musik,
historie, naturen og aktuelle
samfundsspørgsmål. Alle
skolens lærere bidrager med
hver deres specialviden.
Vi skal synge fra Højskolesangbogen og opleve højskolens
eget orkester, Maries Mænd.
Skolens store kreative værksted har åbent flere af dagene,
og midt på ugen skal vi på en
heldagsudflugt rundt på Falster.
Skolen er kendt for sit gode
køkken og dejlige mad.
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Temakursus 1
Fra søndag 1. marts
til lørdag 7. marts

Temakursus 4
Søndag 22. november
til lørdag 28. november

Tilmeld dig senest mandag
3. februar. Du vil få besked
om plads senest mandag
10. februar.

Tilmeld dig senest mandag
3. august. Du vil få besked om
plads senest mandag 17. august.

Temakursus 2
Fra søndag 26. april
til lørdag 2. maj

Prisen er 4.100 kr. pr. person i
delt dobbeltværelse og 4.475 kr.
for et enkeltværelse. Prisstigningen skyldes, at kommunens
tilskud er fjernet.

Tilmeld dig senest mandag
3. februar. Du vil få besked
om plads senest mandag
10. februar.

Temakursus 3
Søndag 18. oktober
til lørdag 24. oktober
Tilmeld dig senest mandag
3. august. Du vil få besked om
plads senest mandag 17. august.

Pris pr. kursus

Prisen inkluderer
Bus fra Rådhuspassagen ved
Gladsaxe Rådhus til Marielyst
og retur sammen med andre
Gladsaxeborgere og en lokal
turguide. Indkvartering med
eget bad og toilet.
Der er håndklæde og linned
på værelset. Med i prisen er

alle måltider, al undervisning,
foredrag, vandreture, en
heldagsudflugt og undervisning
på værkstederne.
Drikkevarer og materialeforbrug på kreative værksteder
er ikke inkluderet.

Tilmelding
Digital tilmelding kan ske via
gladsaxe.dk/temakurser
Du kan også tilmelde dig via
tilmeldingsskemaerne, der kan
hentes i Borgerreolen i Rådhushallen på Gladsaxe Rådhus,
eller du kan printe dem fra
gladsaxe.dk/temakurser
Når du har fået tildelt en
plads, er tilmeldingen bindende.
Du skal selv sørge for at tegne
en afbestillingsforsikring, hvis
den ikke allerede er indeholdt i
din familieforsikring.

Kend din kommune-ture 2020
Kom rundt til interessante seværdigheder og hør Gladsaxes
spændende historie på de guidede Kend Din Kommuneheldagsture i bus. Du kan se et programmet på
gladsaxe.dk/kenddinkommune fra 1. maj.
Turene afholdes mandag 19. oktober, onsdag 21. oktober
og torsdag 22. oktober. Sightseeing-turen er for alle hjemmeboende pensionister, efterlønsmodtagere og selvpensionerede i Gladsaxe Kommune. Turene starter kl. 9 fra hovedindgangen til Gladsaxe Rådhus og slutter kl. cirka 16.30 på
Rådhus Allé. Prisen for hele turen inklusiv frokost er 220 kr.

Billetsalg fra 1. august
Du kan købe din billet til Kend din kommune-turen via
gladbib.dk/arrangementer fra 1. august frem til 1. oktober,
eller til alle billetterne er solgt. Det er også muligt at købe
billet på et af kommunens fem biblioteker i bibliotekets
info-disk. Købte billetter refunderes ikke.
Du kan købe maks fire billetter ad gangen. Du skal blot
oplyse navn og adresse på de personer, der skal anvende
billetterne. Du kan betale kontant eller med betalingskort.

Flextur er for alle

Frivillig
AF PERNILLE BONDO, KONSULENT FOR NATUR OG MILJØ

i et kreativt genbrugsværksted for børn ?
Kan du se muligheden for at skabe noget smukt
af en dimsedut og en dingenot, og har du lyst til
at lære børn den samme kunst en time eller to
om måneden, så er Gladsaxes nye kreative
værksted måske et sted for dig ?
Hvad får man, hvis man krydser
et syltetøjsglas, en tøjbøjle og en
gammel sko?
Der findes ikke et rigtigt svar.
Men kan du forestille dig en
sjov løsning, så har du måske
også lyst til at være en del af
Gladsaxes nye kreative værksted for børn.
Værkstedet er et kulturprojekt, hvor børn fra dagtilbud
kan lære værdien af genbrug,
når de sammen skal skabe mesterværker af alverdens dingenoter og dimsedutter.
Materialerne kommer fra
firmaer, der donerer deres overskudsmaterialer, fejlproduktio-
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ner og andet godt genbrug til
værkstedet i stedet for at smide
det i containeren.

Genbrug er guld
Værkstedet hedder ReMida
Center Gladsaxe og er opkaldt
efter den græske fortælling om
Kong Midas, som forvandlede
alt, hvad han rørte ved, til guld.
Samme idé håber vi at give videre til børnene, når de lærer at
se muligheder i genanvendelse
og forvandle tilsyneladende
værdiløse ting til smukke og
fantastiske kunstværker.
Genbrug er nemlig guld.
Det tror vi på i Gladsaxe, hvor
FN's 17 verdensmål for bære-

dygtig vækst og velfærd er flettet ind i kommunestrategien.
Med Remida Center Gladsaxe
arbejder vi med verdensmål
nummer 4, 12 og 17, der handler om kvalitetsuddannelse,
ansvarligt forbrug og produktion samt partnerskaber for
handling.

Det skal du lave som frivillig
Værkstedet ligger i Verdensmålshuset på Fremtidsvej 1.
Det er her, vi gerne vil have din
hjælp torsdag formiddag i en til
to timer et par gange om måneden. Opgaverne er for eksempel at skabe kunstværker med
børnene, at samle materialer fra
virksomheder i lokalområdet
og at indrette og holde orden på
materialerne på lageret.
Har du tid og lyst til at være
med, så send en mail til Pernille
Bondo på peboha@gladsaxe.dk
eller ring på telefon 21 19 24 92.

Benyt Flextur som et
supplement til den
almindelige kollektive
trafik.
En Flextur er ikke som en
almindelig bustur. Du kan
nemlig blive hentet derhjemme,
i svømmehallen, i biografen
eller hvor som helst. Og du kan
naturligvis blive kørt hjem igen.
Det hedder sig, at man
hentes ved kantstenen og man
sættes af ved kantstenen.
En Flextur har heller ingen
fast køreplan, og du kan derfor
bestille en Flextur til det tidspunkt, du ønsker.
Flextur køres af taxaer og
liftvogne, men det er stadig
kollektiv trafik, da du ofte kører
sammen med andre, der også
har bestilt kørsel. Du bliver derfor ikke altid kørt direkte til dit
bestemmelsessted. Til gengæld
betaler du kun for den direkte
afstand mellem dine destinationer.

Flextur er for alle – alle dage
Flextur er for alle, børn, unge,
midaldrende og ældre. Du skal
ikke visiteres af kommunen.
Du kan benytte en Flextur
alle dage mellem kl. 06 og 23.

Turen skal blot være påbegyndt
inden for dette tidsrum. Samtidig skal start- og slutadressen
ligge inden for en af de kommuner, som tilbyder Flextur.
Du skal bestille din tur senest
to timer inden, du vil af sted, og
du kan tidligst bestille turen 14
dage før. Når du bestiller, finder
Flextrafik det tidspunkt, der
ligger tættest på det ønskede.
Da Flextur koordineres med
Flextrafiks andre kørsler, kan
det være nødvendigt at skubbe
afhentningstidspunktet op til
15 minutter før og 45 minutter
efter dit ønskede afhentningstidspunkt.
Du får altid oplyst det præcise klokkeslæt for afhentning,
når du bestiller din tur. Du skal
være klar til at blive hentet
mellem 5 minutter før og 15
minutter efter den tid, du har
fået oplyst.
Du kan oprette dig som
kunde online og bestille din tur,
når det passer dig. Bestiller du
din Flextur online, får du 10
procents rabat. Du kan også
ringe til Flextrafik kundecenter
på telefon 70 26 27 27.
Der er åbent mandag til fredag
kl. 7-18, lørdag, søndag og
helligdage kl. 8-18.

Gratis flextur til Telefonfabrikken – særlig aftale i
Gladsaxe
Gladsaxe Kommune har
i 2019 forlænget forsøgsordningen med Movia med
gratis Flextur, indtil budgettet er brugt op.
Vil du bestille en gratis
flextur til Telefonfabrikken,
kan du gøre det på to måder.
Du kan gøre det online på
movia flextrafik.dk – skriv
'Flex Telefonfabrikken'.
(Husk bindestreg og
mellemrum.)
Du kan også ringe til Movia
på telefon 70 26 27 27.
Husk at oplyse, at du bestiller gratis flextur til Telefonfabrikken. For at benytte
ordningen, skal du være
oprettet som Flextur-kunde
hos Movia.

Lav en fast kørselsaftale
Hvis du ofte bestiller kørsel
til den samme tur, kan du
lave en fast aftale, så du ikke
behøver at bestille en ny
tur hver gang. For eksempel hvis du skal til korsang,
ældreklub eller badmintontræning hver onsdag, kan du
oprette en fast kørselsaftale.
Du skal så blot huske at
afbestille turen, hvis du ikke
skal afsted alligevel. Vær
opmærksom på, at du kun
kan lave en fast aftale ved
telefonisk bestilling, ikke via
online-bestillingen.
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It-hjælp af Ove

Har du brug for

it-hjælp ?
Dygtige it-frivillige er klar til at
hjælpe dig i de åbne it-caféer rundt
omkring i Gladsaxe.
De it-frivillige kan blandt andet
hjælpe dig med mail, internet,
NemID, netbank, digital post,
smartphones, computersikkerhed,
tablets, selvbetjeningsløsninger,
e-bøger og meget andet. Medbring gerne
din egen bærbare pc eller tablet. Det
kræver ingen tilmelding, du skal bare
møde op.
Du kan høre mere om muligheder for
it-hjælp og åbningstider ved at ringe til
Hovedbiblioteket på telefon 39 57 63 00
eller læse mere på gladbib.dk under
punktet ’Kurser og it-hjælp’.

It-hjælp på Gladsaxes biblioteker
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• Hovedbiblioteket – Ældre Sagens
Pc-café mandage kl. 10.30-13.
• Bibliografen – Ældre Sagens Pc-café
torsdage kl. 10.30-13.

It-hjælper Ove Johanneson sidder klar
ved telefonen og hjælper dig med alle itrelaterede spørgsmål og problemer. Ove
yder også starthjælp til billedbehandling
og hjælp til printeropsætning. Ove kan
kontaktes på telefon 24 52 41 90, hverdage kl. 10-12, eller du kan sende ham en
sms, hvor du nævner dit it-problem, så
kontakter han dig. Kan det ikke løses telefonisk, kan I aftale at mødes på Gladsaxe
Hovedbibliotek.

Apple-hjælp på Gladsaxe
Hovedbibliotek
Bokser du med Apple-udfordringer, så
står frivillig it-apple-hjælper Gunner JuulNyholm klar til at hjælpe dig. Kontakt
Gunner på gunnerjuulnyholm@me.com
eller på telefon 40 13 00 44.

FO-aftenskoles it-guider
FO Gladsaxes frivillige it-guider hjælper
dig i gang, hjemme hos dig selv eller på
et lille kursus. Det er gratis takket være
engagerede frivillige og Gladsaxe
Kommune. Hør mere hos FO Gladsaxe
på telefon 44 44 11 17.

Pc-mødestedet i Seniorklubberne
i Høje Gladsaxe
Stedet tilbyder it-hjælp alle onsdage
kl. 13-16, så bare mød op, hvis din pc
driller, eller du behøver hjælp til noget.
Medbring din pc, smartphone eller tablet.
Du kan også bruge de stationære pc’ere
på stedet.
Har du spørgsmål, så kontakt Poul
Søgaard på poulksoegaard@gmail.com
eller ring på telefon 22 26 27 04.

Nyt om forebyggende hjemmebesøg
Siden 1. juli 2019 har 70-årige,
der bor alene, som noget nyt
fået tilbudt forbyggende hjemmebesøg. Lovændringen er
sket som led i forebyggelse af
ensomhed og udspringer af den
kendsgerning, at alt for mange
ældre sidder alene derhjemme,
uden overskud til at opsøge
socialt samvær og fællesskaber
med andre. Ved at udvide målgruppen øges samtidig muligheden for at opspore ensomme
allerede fra 70+år, samt chancerne for at få dem tidligere ind
i fællesskabet igen.
Konkret betyder det, at bor
du alene og er fyldt 70 år efter
1. juli i år, vil du automatisk få
et brev fra Gladsaxe Kommune
med tilbud om et forebyggende

hjemmebesøg. Er du ikke interesseret i at få besøget, skal du
blot melde afbud til det forebyggende team på det telefonnummer, der er oplyst i brevet.

Har du mistet din samlever?
Også borgere over 65 år, som
har mistet sin ægtefælle, får tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. Kommunen får dog ikke
besked om borgere, som har
mistet sin samlever eller kæreste. Så står du i den situation,
og vil du gerne have et forebyggende hjemmesøg, så tag kontakt til det forebyggende team,
så et besøg kan arrangeres.
Under besøget kan du
blandt andet få oplysninger om
kommunens sorggruppe, hvor-

Ugentligt bankospil
på Bakkegården
Kom til hyggeligt bankospil på Bakkegården
i festsalen hver mandag
kl. 13 til cirka 15.30.
I Bankoklubben er vi vilde
med banko, og vi spiller hver
mandag året rundt, bortset fra
mellem jul og nytår og de tre
midterste uger i sommerferien.
Første banko i det nye år
bliver 6. januar.
Vi spiller 10 spil + amerikansk lotteri (8 serier).

Der er gode gevinster og pæne
sidegevinster. Det koster 10 kr.
pr. plade, og der udtrækkes
gevinster på kontrolkuponen.
Der bliver ligeledes udtrukket
5 bankonumre, som ved banko
udløser 100 kr. + gevinst ved
1-2 eller 3 rækker.

fra du kan få støtte, vejledning
og hjælp til din sorg. Det forebyggende team kan kontaktes
på telefon 21 76 43 84, hverdage
mellem kl. 8.30 og 9 eller ved at
skrive til forebyggendehjemmebesog@gladsaxe.dk

AF ANNE ERIKSEN, DET FOREBYGGENDE
TEAM, FOREBYGGELSESCENTRET

• Mørkhøj Biblioteks it-café tirsdage
kl. 16-17.30.
• Høje Gladsaxe Bibliotek Nethoods
it-hjælp onsdage kl. 13-15.30.
• Værebro Biblioteks it-café onsdage
kl. 13-15.

Mød blot op
Alle er velkomne i bankoklubben, så kom, hvis du savner
selskab og kan lide banko.
Tilmelding er ikke nødvendig, du skal blot
møde op. Kaffe og kage
kan købes, men du kan
også selv medbringe
kaffe og brød.
Vil du vide mere om bankospil
på Bakkegården, så kontakt
Kirsten Jørgensen på telefon
26 23 24 15 eller på
sydney1@mail.dk eller Birthe
Villumsen på telefon
22 73 24 19.
Vi glæder os til at se dig
i Bankoklubben på
Bakkegården.
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AF JØRGEN KONDRUP, FORMAND FOR FREDAGSKLUBBEN

Fredagsklubben er åben
for nye medlemmer
Fredagsklubben er en
hyggelig pensionistklub
med 130 medlemmer,
som har eksisteret i
over 50 år.
I mange år har det været helt
umuligt at blive medlem af
klubben. Men nu er vi i klubben
omsider, efter mange års forløb,
kommet igennem ventelisterne
og kan igen optage nye medlemmer.

Møder med sang og
underholdning
Fredagsklubben holder til i
festsalen på Kildegården, Kildebakkegårds Allé 165. Vi starter
vores hyggelige sammenkomst
kl. 11.30 og slutter kl. 14.
Det er en tradition, at vi altid
starter med kaffe eller te med
wienerbrød, hvorefter formanden byder velkommen.
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Så synger vi en fællessang og så
starter dagens underholdning,
der kan bestå af mange forskellige indslag, lige fra sang, musik,
foredrag eller banko. Og indimellem bliver der også tid til
masser af snak, sjov og ballade.
To gange om året har vi
desuden skovture; en tur om
foråret og en ved juletid.
Fredagsklubben er en rigtig
hyggelig klub, hvor en del har
været medlemmer i mange år,
og hvor nye medlemmer hurtigt
falder til og føler sig godt tilpas.

Er det noget for dig?
Er Fredagsklubben noget for
dig, eller har du spørgsmål om
klubben, så ring til Knud Pedersen på telefon 21 60 49 92 eller
til formand Jørgen Kondrup på
telefon 61 19 18 03.
Og skulle der være en læser
eller to, som er interesseret i at
indgå i frivillig-truppen i vores
klub, så tager vi imod det med
kyshånd.

Samvær og
godt selskab
i Gladsaxe
Pensionistforening af
1939
Gladsaxe Pensionistforening er en dejlig forening,
som holder til i den skønne
gamle Stationsbygning,
Til Jernbanen 20 A i
Bagsværd. Og vi har også
plads til dig, hvis du står og
savner en aktivitet, noget
samvær og selskab med
andre. Vi har det hele.
I klubben hygger vi os
med hinanden og laver
mange forskellige ting
sammen. Vi tilbyder whist,
banko, fotodage, spisning,
udflugter, årlig bustur til
udlandet samt sæsonfester
og komsammener i løbet af
året op til jul, påske, pinse
og Sct. Hans.
Har du lyst til at blive
medlem af klubben, så
kontakt Randi Holmqvist
på telefon 20 33 38 21 eller
Robert Bøttern på telefon
20 46 88 51.

Høreforeningen i Gladsaxe søger nye
bestyrelseskræfter
Over 350 gladsaxeborgere har
gennem de seneste otte år fået
hjælp til deres høreproblemer
fra Gladsaxes lokale afdeling
af Høreforeningen.
Foreningen gør et stort og
værdifuldt arbejde for de cirka
9.500 borgere i Gladsaxe, der
har høre- og lydproblemer.

Vidste d

u

Vil du være med?
Hvis du har lyst til at hjælpe
Høreforeningen i Gladsaxe
eller blot vil vide mere, er du
velkommen til at kontakte
John Agerholm på telefon
21 69 06 86.

Du kan også kontakte organisations- og udviklingskonsulent
Linda Dybdal Nielsen på telefon
36 75 42 00 eller på
LDN@hoereforeningen.dk

Fakta om hørenedsættelse
Cirka 800.000 danskere har høre- og lydproblemer i varierende
grad, heraf bor cirka 9.500 af dem i Gladsaxe Kommune. 40-66
procent af alle over 65 år og 80 procent af alle over 80 år skønnes at have en hørenedsættelse. Omkring 300.000 danskere
har høreapparater. Hørenedsættelse rammer ikke kun ældre.
Ifølge verdenssundhedsorganisationen, WHO, er 1,1 mia. yngre
mennesker på verdensplan i farezonen for at få nedsat hørelse
på grund af for høj musik, blandt andet i høretelefoner.
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Vigtige telefonnumre til ældreområdet og Borgerservice
Herle Klifoth, afdelingschef i Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen ..........................
Visitationen ......................................................................................................................
Forebyggelseskonsulenterne, træffetid man-fredag kl. 8-9 .............................................
Lis Greisholm Christiansen, senioridrætsleder, træffes mandag og onsdag kl. 8-9 .......
Ea Lykke Elsborg, ældrekonsulent ...................................................................................
Annette Borch, ældrekonsulent .......................................................................................
Borgerservice ...................................................................................................................

39 57 55 25
39 57 55 53
21 76 43 84
29 36 81 80
39 57 55 43
39 57 55 41
39 57 50 00

Gladsaxe Kommune, Rådhus

Alle 7, 2860 Søborg, gladsaxe.dk
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Nyt fra Seniorrådet efteråret 2019

Tryghed og værdighed i ældreplejen –
selvom vi bliver flere ældre i kommunen
Det kræver koordinering og
sammenhæng af de forskellige
tilbud for at sikre kernevelfærden. Vi må være opmærksomme på og kæmpe imod
serviceforringelser ved at sikre,
at tilførte midler prioriteres til
de ældre. Sundhedsvæsenet
må og skal sikre bedre og mere sammenhængende forløb mellem de
forskellige sektorer, så ingen borger falder mellem to stole.
Ældre borgere skal gerne kunne opholde sig der, hvor deres behov varetages bedst. Vi skal derfor nok se på nye boligformer. Boligformer, der fremmer tryghed og fællesskab, koordinering i og omkring hjemmeplejen og ikke
mindst behovet for kvalificeret personale. Pleje og omsorg for ældre borgere
må ikke primært bæres op af frivillig arbejdskraft.
Generelt er det vigtigt, at vi ser pengene følger udviklingen i antal ældre,
og at der ses et reelt løft af ældreplejen. Specielt følge om de tilførte midler
reelt prioriteres til ældre borgere, og om budgetterne afspejler det aktuelle
behov. I den nylige vedtagne budgetaftale for 2020-2023 for Gladsaxe, ses
der gode tiltag. For eksempel er der afsat penge til
at styrke dialog og socialt samvær i kommunens Seniorrådets medlemmer
Er valgt af borgere over 60 år
plejeboliger i aftentimerne. En øget indsats for
Gladsaxe og rådgiver blandt
at rekruttere SOSU elever, støtte til borgere med iandet
Byrådet i seniorpolitiske
utilsigtet vægttab og klippekortordningen bibesager.
Alle kan henvende sig til
holdes. Der er afsat midler til fortsat implemenSeniorrådet med spørgsmål og
tering af personcentreret omsorg.
forslag på seniorraadet@
gladsaxe.dk eller til formand
Men man kan også læse, at der er besparelInge Maria Mandrup på telefon
ser. Blandt andet bortfalder tilskud til temature,
61 40 30 16. Seniorrådet
behandler alle henvendelser
ændret leveringshyppighed for udbragt mad og
og drøfter dem på møder.
justering af åbningstiderne i caféerne i weekenden, som må siges at give en større besparelse
Seniorrådsmedlemmerne er:
Inge Maria Mandrup, formand
på ældreområdet. Disse besparelser ser SeniorBjarne Mogensen, næstformand
rådet gerne forbliver og bliver anvendt indenfor
Carl-Erik Andersen
Hanne Hvidtfeldt Jakobsen
ældreområdet.
På Seniorrådets vegne
Inge Maria Mandrup, formand

Otto Jarl
Tommy Olsen
Anny Vestergaard

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget er Byrådets udvalg,
der behandler sager vedrørende
seniorer
Udvalgets medlemmer
• Dorthe Wichmand Müller (F),
formand
• Peter Berg Nellemand (A)
• Kristine Henriksen (A)
• Martin Samsing (A)
• Lene Svendborg (A)
• Lars Abel (C )
• Klaus Fritzbøger (O)
• Lone Yalcinkaya (V)
• Michael Dorph Jensen (Ø)
Find kontaktoplysninger på
udvalgets medlemmer på
gladsaxe.dk/byraad

