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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 arrange- 
menter 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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Vi tror på, at alle ønsker at have mulighed  
for at klare sig selv, så meget som muligt
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Det, selv at kunne klare hverdagen, er noget, alle gerne vil. 
Det er også grundtanken i rehabilitering. I nogle perioder af 
livet kan det dog være svært eller næsten umuligt for nogle 
mennesker. Det kan for eksempel være efter en ulykke, eller 
hvis man har mistet sin ægtefælle. Og det kan være svært at 
acceptere, at man lige pludselig har brug for støtte til at klare 
hverdagen, når man altid har været vant til at kunne klare den 
selv. I sådanne situationer, hvor en borger har brug for en 
støttende hånd, arbejder vi rehabiliterende. Fordi vi tror på, at 
det gør en forskel for den enkelte. 

I Social- og Sundhedsforvaltningen har vi i mange år arbejdet 
med rehabilitering. Allerede tilbage i 2010 besluttede byråds- 
politikerne, at vi skal arbejde rehabiliterende i mødet med alle 

borgere, der har brug for vores støtte eller hjælp. Det er uanset, om en ung mand skal 
støttes i at komme ind på arbejdsmarkedet, eller en ældre kvinde skal have hjælp og 
genoptræning efter et fald. Vi arbejder rehabiliterende med alle borgere. 

Hvad betyder det at arbejde rehabiliterende? Kort sagt betyder det, at vi skal yde støtte på 
en måde, så borgeren så vidt muligt kan vende tilbage til en almindelig og selvstændig 
hverdag, som de havde, inden de blev udsat for en ændring i livet. Når en borger kommer 
til os, fordi han eller hun har brug for vores støtte eller hjælp, er det vigtigt, at støtten 
bliver givet på en værdig og professionel måde. Her er samarbejdet med borgeren og de 
pårørende rigtig vigtigt. Vi mennesker er eksperter i eget liv og ved bedst selv, hvordan vi 
ønsker at leve vores liv. Derfor skal medarbejderne gøre meget for at finde frem til, hvad 
borgeren selv har af ønsker og drømme for sit liv. Og så er dét målet for borgeren og 
vores samarbejde.

Ved at arbejde rehabiliterende kan vi finde frem til, hvad der konkret skal til for eksempel-
vis at støtte den unge mand til at komme i arbejde. Eller hvad den ældre kvinde drømmer 
om, at der skal ske i hendes liv, når hun er kommet sig efter sit fald. På den måde kan 
vi bedre hjælpe borgeren til at kunne klare sig selv med udgangspunkt i egne behov og 
ønsker. For det er hér, motivationen ligger til at få det bedre.

På dette blads temasider ’Livet skal leves – hele livet’ kan du blandt andet læse mere om, 
hvordan vi arbejder rehabiliterende. Du kan for eksempel læse, hvordan en borger har 
oplevet at gennemgå et rehabiliterende forløb.

Jane Torpegaard
Social- og Sundhedsdirektør
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Siden 2005 har Gladsaxe Kom-
mune uddelt ældreprisen til 
mennesker eller foreninger, der 
yder en ekstraordinær indsats 
over for kommunens ældre. 
Årets prismodtagere er ægte-
parret Hanne Ekeløf og Finn 
Steinicke, der bruger en stor del 
af deres tid som frivillige besty-
rere af 'Madklubben for enlige 
mænd'. 
 Ægteparret blev også meget 
passende overrasket med 
nyheden om prisen, midt under 
madklubbens faste maddag på 
Telefonfabrikken, da borg-
mester Trine Græse sammen 
med repræsentanter for Sund-
heds- og Rehabiliteringsud-
valget, Seniorrådet og forvalt-
ningen trådte ind af døren.

Indstillet af alle madklubbens 
medlemmer
Hanne og Finn etablerede i 
2013 madklubben for at give 
enlige mænd indsigt og færdig-
heder i, hvordan de kan tilbe-
rede et godt måltid mad. De 
skabte et rum, hvor mænd, der 
har mistet deres livsledsager, 
kan støtte hinanden igennem 
socialt samvær. Hver torsdag 
mødes madklubben og tilbere-
der en hovedret og dessert, som 
efterfølgende nydes i fællesskab.
 – Mændene får ny energi af 
at komme i klubben – af sam-
været og af fællesskabet. Og 
flere af mændene har udtrykt, 
at deres deltagelse i madklub-
ben – og jeres måde af være 
på, jeres modtagelse og jeres 

omsorg overfor dem - har haft 
afgørende betydning for, at de 
er kommet ovenpå igen, efter de 
har mistet deres hustru, sagde 
borgmester Trine Græse i sin 
tale og fortsatte:
 – Et af mine fokusområder 
som borgmester er netop, at 
alle skal have mulighed for at 
deltage i meningsfulde fælles-
skaber. Vi er ikke skabt til at 
være alene. Vi trives og udvikler 
os nu engang bedst i samvær 
med andre. Det, I har skabt 
med 'Madklubben for enlige 
mænd', er et unikt eksempel på 
et meningsfuldt fællesskab, som 
i den grad er med til, både at 
berige tilværelsen for klubbens 
medlemmer og vores forenings-
liv her i Gladsaxe, sagde Trine 
Græse, inden hun overrakte 
ægteparret et diplom, en stor 
buket blomster og den kontante 
anerkendelse på 10.000 kr., der 
følger med prisen.
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ST Ægtepar hædret med 
ældrepris midt i maden
Ægteparret Hanne Ekeløf og Finn Steinicke, 
der bestyrer ,Madklubben for enlige mænd ,, fik 
overrakt Gladsaxes ældrepris 2018 midt under 
madklubbens ugentlige maddag.

Madklubben for enlige 
mænd mødes hver torsdag 
kl. 10-14 på Telefonfabrik-
ken. For tiden er der 16 
medlemmer, men der er 
plads til flere. 
 Der er løbende optag af 
nye medlemmer.
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Håndboldtrænere 
modtager ny  
handicappris
Gladsaxe Handicappris er 
blevet uddelt for første 
gang. Prisen gik til 
trænerteamet i AB 
Håndbold Special 
for arbejdet med at 
træne mennesker 
med udviklingshæm-
ning. 
 Trænerteamet består  
af Marian, Pernille, Mathilde, 
Pernille, Charlotte, Lene og 
Søren Vestbo. 
 Teamets ekstraordinære ind-
sats gør, at borgere med handicap 
kan indgå i et ligeværdigt fælles-
skab og få mulighed for at danne 
nye venskaber og relationer på og 
uden for banen.
 Gladsaxe Kommunes 
Handicappris er på 10.000 kr., 
foruden diplomer og blomster 
til prismodtagerne.

Danmarks første 
verdensmålshus
Gladsaxe Kommune har åbnet 
Danmarks første verdensmålshus, 

der de kommende år skal danne 
rammen om samarbejder og aktivi-

teter med afsæt i FN’s verdensmål.

Verdensmålshuset er etableret i de tomme lokaler i den gamle 
politistation på Fremtidsvej, som Gladsaxe Kommune overtog 
i 2018. Om nogle år bliver området omdannet til Buddinge  
Byport med et aktivt sundhedshus og nye funktioner, der  
tilfører byen liv, med både S-tog og letbanen lige udenfor døren. 
Men indtil Buddinge Byport er en realitet, har byrådet skabt et 
midlertidigt, brugerdrevet miljø, hvor Gladsaxes arbejde med 
FN’s verdensmål kan blomstre.

Indrettet med genbrugsmaterialer
På 1. sal er der indrettet et brugerdrevet mødelokale skabt til at 
inspirere borgere, virksomheder og kommunale medarbejdere til 
at se mulighederne i FN’s verdensmål. Stedet er indrettet af gen-
brugsmaterialer fra Gladsaxes skoler og Blaagaard Seminarium 
og kan bookes gennem kommunens bookingsystem på 
gladsaxe.dk/booking
 På samme etage blandes iværksættere, kreative og nyledige 
under samme tag med håb om etablering af inspirerende samar-
bejder. Kommunen udbyder lokaler i det bæredygtige iværksæt-
termiljø, ’Fremtiden’. Jobcenteret holder aktiviteter for nyledige, 
og i etagens Hacklab og Remidacenter er der plads til at arbejde 
kreativt med prototyper og genanvendelse.
 På 4. etage er vinduerne blevet dekorerede med folie i de 17 
verdensmål som et synligt fyrtårn, der skal minde de forbipasse-
rende om, at vi alle kan bidrage til en bæredygtig fremtid.
 Læs mere på gladsaxe.dk/verdensmålshuset

Foto: K
aj Bonne



Er du nyslået pensionist, efter-
lønner eller selvpensioneret, 
og går du og overvejer hvad du 
skal bruge tiden til, nu du ikke 
længere går på arbejde hver 
dag?   
 Eller kunne du tænke dig 
at få lidt at vide om, hvad der 
foregår af forskellige aktiviteter 
rundt omkring i din kommune? 
 Så mød op og bliv informe-
ret og inspireret, når Gladsaxe 
Kommune, i samråd med 
Seniorrådet, holder oriente-
ringsmøde for nye pensionister 
i Gladsaxe. 
 På mødet får du et indblik i, 
hvad der rører sig i Gladsaxe 

indenfor foreningslivet, sport 
og idræt samt på aftenskoler og 
biblioteker i kommunen. 

Tre møder tilbage i 2019
Der bliver holdt fire møder 
i 2019. Det første møde blev 
afholdt i januar med fint frem-
møde. De næste møder holdes 
på følgende datoer: 30. april, 
24. september og 19. november. 
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Færdigt arbejde !
Kom og få inspiration til tiden efter arbejdslivet 
på dialogmøde med repræsentanter fra 
foreningslivet, aftenskolerne  
og Gladsaxe Kommune.

Hvert møde holdes fra 
kl. 16.30-19.30 i Byrådssalen, 
hvor borgmesteren tager imod 
og byder velkommen. 
 I arrangementet indgår 
spisning.  
 På mødet deltager repræsen-
tanter fra foreningslivet, 
aftenskolerne, Seniorrådet 
samt Gladsaxe Kommune.

 Mødet holdes som et 
dialogmøde med korte 
oplæg og samtale på 
tværs. Du får også 

mulighed for at få svar på 
spørgsmål, du går og over-

vejer i overgangen fra et aktivt 
arbejdsliv til en ny hverdag som 
efterlønner, pensionist eller 
selvpensioneret.
 Læs mere på gladsaxe.dk/
inspirationsmøder, hvor du også 
kan tilmelde dig det møde, du 
ønsker at deltage i. 
 Du kan også ringe til ældre-
konsulent Ea Lykke Elsborg på 
telefon 39 57 55 43 for at høre 
mere. Vi glæder os til at se dig!

til en lærer, som anviser dig i, 
hvad du skal hjælpe den unge 
med. Det kan for eksempel 
være, at den unge har brug for 
hjælp til at læse, skrive, føre en 
samtale eller lignende.
 Ønsker du at hjælpe til, skal 
du kunne afsætte halvanden 
times tid til opgaven hver 
tirsdag fra kl. 12.30-14. 

Gladsaxe Ungdomsskole 

søger frivillige til at hjælpe elever

Hjælpen ydes på Gladsaxe 
Ungdomsskole, Gladsaxevej 
198. Er du interesseret i at høre 
mere, så kontakt Susan Rasmus-
sen, lærer på GXU/Gladsaxe 
Ungdomsskole, på telefon 
61 10 95 19.

Gladsaxe Ungdomsskole søger 
frivillige seniorer. Det kan for 
eksempel være dig, som er pen-
sioneret og som har tid og lyst 
til at hjælpe unge elever mellem 
14-18 år med at lære det danske 
sprog, dansk kultur, historie og 
samfund at kende.
 Som frivillig bliver du koblet 
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Vejen til det gode liv for voksne mænd – det er tanken 
og visionen bag Hemingway Club, der hver tirsdag formiddag 
danner et frirum for mænd over 60 år med fokus på fællesskab 
og uformel, kammeratlig mandfolkesnak om fælles interesser.  
 Klubben er opkaldt efter eventyreren, krigsreporteren og 
forfatteren Ernest Hemingway, der i virkelighedens verden var 
et meget mere privat menneske end de machohovedpersoner, 
han skrev om.

Hvidvaskning, seksualitet og bryggeribesøg
Den første Hemingway Club startede i 2013 i Gentofte, og i dag 
er der ni klubber i Region Hovedstaden, hvor der blandt andet 
har været holdt foredrag om hvidvaskning i Danske Bank, ’det 
forbistrede it’ og seksualitet.
 På programmet har der også været personlige fortællinger 
om Camino-vandring, Grønlands Geologi, landstrænerjob i 
Singapore, bryggeribesøg, Christianiatur samt julefrokost, sjov 
og hygge.
 Medlemskab af klubben er gratis, og medlemmerne bestem-
mer selv, hvad der skal på programmet hver uge. Man betaler en 
rund tier for en kop kaffe og en mad, samt for eventuelle aktivi-
teter ud af huset.
 Der har været holdt opstartsmøde 19. marts i De Frivilliges 
Hus, men ønsker du at deltage i et af de kommende møder, så 
kontakt P.W. Jørgensen på pw_joergensen@get2net.dk
Læs mere på hemingwayclub.dk

Gladsaxe Radio var engang 
kommunens radio. Men i 2008 
skulle der spares, og kommu-
nens radiostation blev privati-
seret og skiftede navn til Kanal 
Gladsaxe.
   Stationen er selvfinansieret 
bortset fra et tilskud fra Kultur-
styrelsen og husly i en af kom-
munens bygninger. Der må ikke 
være reklamefinansiering.

Radio i weekenden
Kanalen producerer radio 
lørdage og søndage fra kl. 8-18. 
Det meste er lokalstof, men 
sommetider går radioen også 
udenfor kommunegrænsen 
med almen interessante emner. 
Der produceres også flerspro-
gede programmer. Du kan høre 
radioen på FM 100,9.
Kanalen laver også videoudsen-
delser. På kanalgladsaxe.dk kan 
du høre programmerne og også 
se kanalens mange videopro-
grammer.
 Hvis du er interesseret i at 
lave frivilligt arbejde på 
kanalen, så ring til Kanal 
Gladsaxe Radio og TV på 
telefon 31 20 47 52 eller  
kontakt kanalen på 
info@kanalgladsaxe.dk

Kanal Gladsaxe 

Radio og TV
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Hemmingway Club 
– kun for mænd !
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Hemingway Club er et socialt netværk for 
mænd over 60. I marts åbnede klubben en 
afdeling i Gladsaxe.



Den rehabiliterende tilgang er en faglig 
tilgang, hvor vi i samarbejde med 
borgeren, pårørende og medarbejderne 
har fokus på at genvinde, udvikle eller 
vedligeholde borgerens kompetencer og 
funktionsevne. Det gør vi ved at støtte 
borgeren i at sætte tidsbegrænsede mål 
og delmål, arbejde helhedsorienteret 
samt iværksætte koordinerede sammen-
hængende forløb, så borgeren møder én 
samlet kommune med ét fælles mål for 
borgeren. Målet er, at alle skal støttes i 
selv at kunne klare hverdagens gøremål 
og dermed opnå størst mulig trivsel, 
livskvalitet og medbestemmelse over eget 
liv – længst muligt.

To former for rehabilitering
I Gladsaxe Kommune tilbydes borgerne 
rehabilitering, hvis de har behov for det, 
uanset om borgeren bor i eget hjem, 
modtager hjemmehjælp eller bor i pleje-
bolig på et af seniorcentrene.
 I Sundheds- og Rehabiliteringsafdelin-
gen arbejder vi med to former for rehabi-
litering. I pleje- og omsorgsarbejdet 
arbejder vi med hverdagsrehabilitering, 
og i rehabiliteringsteamet tilbyder vi 
borgerne målrettede rehabiliteringsforløb 
for eksempel efter sygdom.
Tilgangen afhænger af, om borgeren har 
et potentiale for at forbedre sin situation 
i forhold til at opnå et øget funktions-
niveau og en øget evne til at klare hver-
dagen selv. 

Eller om der  
er tale om at bevare 
borgerens funktionsniveau mest muligt, 
så borgerne i så høj grad som muligt selv-
stændigt tager del i udførelsen af daglig-
dagsopgaver i eget hjem.
 Social- og Sundhedsforvaltningen 
arbejder også ud fra principperne om 
personcentreret omsorg, som understøt-
ter og supplerer den fælles tilgang med 
rehabilitering. Både rehabilitering og 
personcentreret omsorg har som formål, 
at borgerne længst muligt bevarer et selv-
stændigt og aktivt hverdagsliv. 
 På gladsaxe.dk/rehabilitering kan du 
se fire korte informative videoer om den 
rehabiliterende tilgang.

Rehabilitering
  skal øge livskvaliteten og trivslen hele livet

I Gladsaxe Kommune arbejder Social- og 
Sundhedsforvaltningen ud fra en  
rehabiliterende tilgang. 
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                     REHABILITERIN
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TEMA: 
LIVET SKAL LEVES 

– HELE LIVET

Velfærdsteknologi 
understøtter rehabiliteringen

Gladsaxe Kommune afprøver løbende 
nye teknologier for at kunne gøre noget 
smartere og udvide mulighederne for at 
finde nye løsninger, som støtter borgerne 
i selv at kunne klare hverdagens gøremål 

og dermed øge borgerens livskvalitet. 
Dette gør vi altid med udgangs-

punkt i borgernes behov.
 Et eksempel på en vel-

færdsteknologi er for eksem-
pel et vaske-tørretoilettet, 
som gør det nemmere selv at 
klare toiletbesøget. Derved 
bevarer borgeren en høj 
intimhygiejne samt værdig-
heden ved at forblive selv-
hjulpen.

Nye digitale trænings- 
muligheder

Gladsaxe Kommune arbejder 
målrettet med flere typer af digi-

tale træningsteknologier, og det har 
siden 2017 været en fast del af arbejdet 

med rehabilitering.
 For eksempel tilbyder vi borgere, som 
er hofte- eller knæopererede, at genop-
træne med teknologien Icura Trainer, der 
er digitalt understøttet og målrettet  
hjemmetræning. 
 Til almindelig, vedligeholdende  
træning tilbydes også en skærmløsning, 
hvor borgeren guides over skærmen til at 
udføre øvelser. Derudover arbejdes der 
med en række digitale træningsteknolo-
gier, der gør, at borgeren kan træne hvor 
og hvornår, det passer.  
 Du kan læse mere om de forskellige 
digitale træningsteknologier på 
gladsaxe.dk/velfaerdsteknologi 
 Du kan også kontakte Enhed for Vel-
færdsteknologi på ssfvelfaerd@gladsaxe.
dk, hvis du har spørgsmål eller forslag til 
nye hjælpemidler, der bør afprøves. 9

Rehabiliteringsforløb
Antal borgere i rehabiliteringsforløb i 2018 fordelt på 
alder og køn (i afrundede tal)

 Kvinder Mænd I alt
60 år eller derover  350     200 550
Under 60 år 30       20   50
I alt 380 220 600
 
Den gennemsnitlig længde af et rehabiliteringsforløb 
er 63 dage. Cirka 40 procent af dem, der har afsluttet 
et rehabiliteringsforløb, får ikke hjemmehjælp mere, 
hvilket svarer til cirka 240 personer om året.  

Definitionen af rehabiliterings-
begrebet
’Rehabilitering er en målrettet og 
tidsbestemt samarbejdsproces 
mellem en borger, pårørende og 
fagfolk. Formålet er, at borgeren, som 
har, eller er i risiko for at få betydelige 
begrænsninger i sin fysiske, psykiske 
og/eller sociale funktionsevne, opnår 
et selvstændigt og meningsfuldt liv.  
 Rehabilitering baseres på borge-
rens hele livssituation og beslut-
ninger og består af en koordineret, 
sammenhængende og vidensbaseret 
indsats.’

(Kilde: Fra hvidbog om rehabiliterings-
begrebet)
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Det så umiddelbart ikke ud af meget. 
Seks trin ned ad trappen til kælderen og 
tilbage igen. Ingen årsag. 
Men så ligetil gik det ikke for Lone Ras-
mussen på 71 år. Langtfra.
 – Der lød et kæmpe knald. Det lød 
som nytårsaften, fortæller hun. På vej ned 
af trinene fik Lone Rasmussen et brud to 
steder i knæet. På hospitalet blev hendes 
ben lagt i gips. Og dér skullet det være i 
otte uger, så Lone skulle sidde i kørestol.
 Et knæ med to brud kræver en del 
genoptræning. Med kørestolen som fast 
følgesvend kunne hun ikke selv komme 
til genoptræning, og derfor skulle hendes 
rehabiliteringsforløb foregå i hjemmet.
 Gladsaxes udekørende rehabiliterings-
team rykkede derfor ud til Lone Rasmus-
sen, hvor fysioterapeuter hjalp med gen-
optræningen, og sosu-assistenter sørgede 
for at hjælpe til med madlavningen.
 – Hjælpen er god. Min dag blev meget 
lettere. Jeg følte mig tryg, når de kom 
hjem til mig og spurgte ind til, hvordan 
jeg havde det. Når man beder om noget, 
så bliver det hørt, for dem, der hjælper 
mig fast, sørger for at sige det videre til 
de andre. Jeg kunne ikke have klaret mig 
uden dem, siger hun.

Skræddersyet rehabilitering
Et rehabiliteringsforløb kan bestå af 
mange ting. Det kommer helt an på, hvad 
den enkelte borger har brug for hjælp 
til. Målet er dog det samme; at komme 
tilbage i fulde omdrejninger.
 Det forklarer fysioterapeut Ankush 
Sudan, som har stået for Lone Rasmus-
sens genoptræning. I fællesskab fandt de 
ud af, hvad hun havde brug for, og hvem 
der skulle hjælpe hende.
 – I stedet for, at det kun er en hjemme-
hjælper eller en assistent, der kan hjælpe, 
så er der nu også terapeuter med, som 
kan give endnu mere støtte i hverdagen, 
forklarer han og uddyber.
 – Rehabilitering dækker ind over alt 
det, som borgeren ikke selv kan varetage. 
Det kan være alt lige fra ikke at kunne 
ringe til sin læge, at håndtere informatio-
ner eller have et normalt, værdigt liv i sit 
hjem. 
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Lone var i rehabilitering efter et brud i knæet: 

  ’Min dag blev meget lettere’
Et fald på trappen tvang Lone Rasmussen i gips i 
otte uger. Med hjælp fra Gladsaxes udekørende 
rehabiliteringsteam klarede hun sig igennem 
en udfordrende hverdag og er nu på benene 
igen.
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Der er mange tiltag, der går i gang, når 
borgeren kommer hjem, men i vores 
tværfaglige samarbejde drøfter vi tingene 
med hinanden, så vi ikke går rundt i vores 
egen lille boks, men tænker i en helhed. 
Vi har meget fokus på samarbejdet, så 
borgeren oplever, at der er en rød tråd 

igennem hele forløbet, siger han.
Efter otte uger er Lone Rasmussen 

ved at være på benene igen. Når 
hun begynder at kunne gå selv 

uden behov for kørestolen, 
fortsætter hun genoptrænin-
gen på Bakkegården.

Gratis flextur til dit ærinde 
på Telefonfabrikken

Gladsaxe Kommune har i 2019 forlænget forsøgs-
ordningen med Movia med gratis flextur, indtil 
budgettet er brugt op.

 Hvis du ønsker at bestille en gratis flextur til Telefon-
fabrikken, 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 Telefon-
fabrikken. For at benytte ordningen skal du være 
oprettet som Flextur-kunde hos Movia.

Vidste du at:Årets Gladsaxedag holdes lørdag 24. august

Planlægningen af Gladsaxedagen 2019 er i gang, så 

sæt allerede nu sætte kryds i kalenderen lørdag 

24. august.  Detaljerne falder først på plads over de næste 

måneder, men vi kan garantere en dag med politik og 

et festfyrværkeri af spændende lokale foreninger, der 

viser, hvad de arbejder med af kultur, idræt, hobby- 

og spejderliv og meget mere.  
 Glæd dig til en oplevelsesrig dag!
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Dating. Det er noget, som unge menne-
sker gør, når de leder efter den eneste ene 
at dele livet med. De har behov for inti-
mitet, romantik og kærlighed.
 Seniorer. Det er noget, ældre menne-
sker er, når børnene er fløjet fra reden, 
pensionsalderen er nået og den tredje 
alder begynder. De har ikke længere 
behov for intimitet, romantik og kærlig-
hed. Sådan går mange rundt og tror.  
Men er det nu også rigtigt? Nej. Det mod-
satte er faktisk tilfældet. I dag dater flere 
og flere ældre. Det har endda fået sit eget 
ord. En blanding af seniorer og dating. 
Seniordating.

Ældre ligner de yngre
I følge Bjarke Oxlund, der er ekstern 
lektor i antropologi på Københavns 
Universitet, hvor han har forsket i ældres 
seksualitet, så skal vi alle snart vænne os 
til at bruge det ord.

 – Hvis vi kigger 
på den ældre befolk-
ning, så ligner den 
simpelthen bare i 
højere og højere grad 
resten af befolknin-
gen, fortæller han og 
uddyber.
 – Forventningen til 
hvordan ældre skal tage 
sig ud, og hvad de skal lave, 
er under en kæmpe forandring. 
Alle har i dag en meget større for-
ståelse for, at man søger romantik eller 
erotik i sit liv, uanset alder. Den friske, 
fyrrige og sunde ældre har selvfølgelig 
også appetit på seksualiteten. Rent fysio-
logisk er kroppen noget andet, men beho-
vet for nærvær og intimitet er det samme, 
siger Bjarke Oxlund. 

Flere seniorer dater på internettet
Seniordating kan være et nyt begreb for 
nogen. I lang tid har det endda været et 
tabu, at seniorer finder sammen i livets 

efterår. Det er der, ifølge Bjarke Oxlund, 
en historisk forklaring på. 

 For 100 år siden levede mennesket 
ikke mere end 60 år. Dengang var 

der ikke noget, der hed livets 
efterår, og seksualitet og intimi-
tet var i stedet forbundet med 
fertilitet og reproduktion.
Sådan er det ikke mere. 
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Flere og flere seniorer søger kærligheden: 

  ’Vi vil ikke gå på kompromis’
Seniordating: Kærligheden er ikke kun forbeholdt den 
yngre del af befolkningen. Vi lever længere og længere og  
vil også nyde mere og mere, fortæller forsker i seniorers 
kærlighedsliv og seksualitet.
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I dag lever 
mennesket 

mange år efter 
pensionen, og sam-

liv handler også om livs-
nydelse, trivsel og velvære. Alt det kan vi 
i vores tid endda finde på internettet.
 Netop internetdating er blevet mere 
populært de senere år – også blandt 
seniorer. Det seneste tal fra Danmarks 
Statistik viser, at 13 procent af alle landets 
55-89 årige leder efter en date på inter-
nettet. Det er tal, vi vil se vokse yder-
ligere, vurderer Bjarke Oxlund. De kom-
mende seniorer fra 1960’erne har altid 
været vant til et rigt kærlighedsliv, og det 
er der ingen grund til at opgive på grund 
af alder. 
 – Vi har i dag en masse leveår, som vi 
nu skal håndtere. Der er mere tid, bedre 
råd og bedre muligheder for et kærlig-
hedsliv end tidligere. Vi vil ikke gå på 
kompromis. Det er dét, der gør sig 
gældende for de ældre. De vil gerne blive 
ved med at leve på samme måde som 
tidligere, fortæller han.

Dating handler ikke kun om kærlighed
Selvom vor tids viden om sundhed har 
givet os mulighed for at leve, til vi er over 
100 år, er det ikke alle beskåret, at blive 
så gamle. Tabet af ægtefælle eller partner 
igennem mange år er for de fleste rigtig 
svært. Og nogle vænner sig aldrig til at 
være alene, men ønsker hurtigst muligt 
at finde en ny ledsager at dele tilværelsen 
med.   
 – Her kan dating være en løsning, siger 
Bjarke Oxlund og understreger, at det 
ikke som udgangspunkt behøver at være 
en kæreste, man søger via dating. Det 
kan ligeså vel være en god ven, man kan 
tage på ture med og dele oplevelser med 
eller et godt grin. Dating er blot én måde 
at få nye relationer på, som afstedkom-
mer opmærksomhed, omsorg og samvær. 
Især omsorg og berøring er noget, mange 
savner, som er blevet alene.    
 – Man taler ligefrem om hudsult. 
Hudsult betyder sult efter fysisk berøring 
og nærhed med andre, forklarer Bjarke 
Oxlund. Har man været gift i et langt liv 
og mister sin ægtefælle, så kan det være 
svært pludseligt at være alene og undvære 
fysisk berøring. Så kan hudsulten indfinde 
sig. 
 Seniordating er altså ikke kun for dem, 
der gerne vil finde kærligheden på ny. 
Vil du bare gerne lære nye mennesker at 
kende og få nye sociale fællesskaber, så 
er dating også en mulighed. Mens nogle 
tager på seniorrejser og højskole for at 
møde nye mennesker, vælger andre dating 
på nettet, det er smag og behag. Menne-
skers interesser, ønsker og behov er ligeså 
forskellige, som folk er flest, slutter Bjarke 
Oxlund.

På den næste 
side kan du 
læse mere 
om de mange 
forskellige 
datingsider og 
om, hvordan 
du kan bruge 
dem til at 
finde det, som 
du søger.
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Det kan være grænseoverskridende at 
tage skridtet ind i den store jungle af 
datingsider på internettet. Frygten for at 
fare vild i alverdens besynderlige hjem-
mesider holder mange seniorer fra 
tasterne.
 Der findes et utal af datingsider på 
internettet, men med sund fornuft, 
lidt kritisk sans og den rette guide kan 
man sagtens finde frem til det, man søger.
 For det første er det vigtigt at vide, at 
dating blandt seniorer er anderledes fra 
dating blandt unge. Det fortæller 
Christine Amtoft, som på Københavns 
Universitet er forsker i ældres dating-
kultur. For dating handler ikke kun om 
at finde en ny kæreste. Det handler i lige 
så høj grad om at finde en ven, som man 
kan lave aktiviteter sammen med, uden 
at endemålet er at flytte sammen som 
kærester.
 Hvis du har lyst til at bevæge dig ud i 
datinguniverset på nettet, men ikke har 
prøvet det før, så giver Christine Amtoft 
her fem gode råd, tips og tricks til, hvor-
dan du kommer i gang.

1. Kend dig selv
Inden du går i gang, så gør op med dig 
selv, hvad du søger. Lav en liste med ti 
punkter, som er vigtige for dig. Den kan 
fungere som en tjekliste, når du søger 
på datingsidder eller møder nogle i den 
fysiske verden.
 – En tjekliste kan være, om man søger 
en person, der er et A- eller B-menneske. 
Det kan også være, at man går meget op 
i golf og derfor søger én, som har den 
samme interesse. Prøv at undgå at skrive 
ting, som at du søger en sjov person.  
 Lav en meget konkret liste over, hvad 
der gør dig glad. Det kan være ting som at 
gå ture eller spille brætspil. Det skal være 
de helt små ting. For det er det, hver-
dagen kommer til at handle om, og som 
man gerne vil nyde med nogen. Målene 
i livets senere år skal matche hinanden, 
fortæller Christine Amtoft.

2. Vær åben og respektér andre
Når du dater, så vær åben omkring din 
tjekliste og det, du søger. Det gør det let-
tere for både dig selv og din date. Du skal 
også være forberedt på, at nogle søger 
noget helt andet, end du måske gør.
 – Nogle går meget op i ordentlighed, 
andre leder måske efter sexoplevelser. Det 
skal man ikke lade sig forskrække af. Man 
skal bare være forberedt på, at man søger 
på et stort marked, og at andre også kan 
være meget konkrete og direkte i, hvad de 
søger, forklarer Christine Amtoft.
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TIPS OG
TRICKS

     Sådan finder du det, 
du leder efter på datingsider

Seniordating: Der findes utallige 
datingsider på internettet. Men hvor 
skal man starte? Og hvordan bruger 
man dem egentlig? Forsker i senior-
dating giver dig svarene her.
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3. Fortæl andre om dit datingliv
Dating blandt seniorer har før i tiden 
været et tabu. Det er det også stadig for 
nogen. Men vil du have det bedste ud af 
din søgen efter en ven eller partner, så 
vær åben omkring det. Start for eksempel 
med at inddrage din familie i din søgen.
 – Det er mest for din egen skyld, så du 
ikke føler dig tynget af at have følelsen af 
at holde på en hemmelighed. Din familie 
vil altid være glad på dine vegne, hvis du 
har fundet nogen at dele oplevelser og in-
teresser med. Din familie kan også hjælpe 
dig ved at vise dig de gode hjemmesider, 
uploade et billede og mange andre ting. 
Det er godt at have et fællesskab omkring 
det, siger Christine Amtoft.

4. Mange har det som dig
Det kan være svært nok i sig selv at skulle 
finde en ny kæreste, hvis man har mistet 
en ægtefælle eller samlever igennem 
mange år. For mange er det grænseover-
skridende at skulle flytte sammen med 
en ny. Men vær ikke bange for at sige nej. 
Mange har det på samme måde.
 – Det er meget normalt, at man ikke 
har lyst til at flytte sammen med nogen 
igen. Sådan har majoriteten det faktisk. 
Det er én af hovedpointerne i min forsk-
ning. Mange fortæller, at de gerne vil have 
en kæreste, men at de ikke vil flytte sam-
men med nogen igen. Det er paradoksalt, 
at flere siger det, for det tyder på, at alle 
har det på samme måde, fastslår 
Christine Amtoft.

5. Start i fællesskab med andre singler
Har man svært ved at tage skridtet ud i 
den fagre datingverden, kan man starte 
med at være sammen med andre i samme 
situation som en selv. Mange har svært 
ved at få startet søgen på en ven eller 
kæreste, fordi de er sammen med andre, 
som ikke kan relatere sig til deres situa-
tion.

 – Mange oplever, at der opstår en ube-
hagelig stemning, når de ses med de gifte 
par og venner, som de plejede at ses med, 
da man selv havde en partner. 
 Følelsen af at skulle tale om sorgen 
over sit tab og det åbenlyse faktum, at 
man er alene, gør, at flere ikke har lyst til 
at deltage. Et råd er at søge flere fælles-
skaber, hvor der er mange singler. Man 
kan sammenligne det med en sorggruppe. 
Man møder ikke op for at møde en ny 
partner, men for at være sammen med 
andre i samme situation, hvor du kan 
være dig selv. Det giver ro i sjælen til at 
starte noget nyt, slutter Christine Amtoft.

Sådan finder du de rigtige datingsider
Vær kritisk, når du vælger datingside. Nogle dating-
sider er meget dyre, og på nogle sider er profilerne 
falske, så vær opmærksom!
 Der findes lister over anbefalede datingsider, 
men de er ofte lavet af datingbureauerne selv.  
Læs derfor det, der står, med kritisk sans.
 Der er dog også mange anbefalelsesværdige 
datingsider, hvad enten du søger en ven, kæreste 
eller sexpartner. Blandt dem er:
• Senior.dk
• Dating.dk
• Single.dk
• Scor.dk
• Partnermedniveau.dk

Kilde: Ældre Sagen
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I Gladsaxe Kommune har vi stort fokus 
på borgernes mentale sundhed, og 
Boblberg.dk er det nyeste tiltag til at 
fremme den mentale sundhed blandt 
borgerne.
 Mens social isolation er en af fakto-
rerne, der kan påvirke den mentale sund-
hed negativt, så kan deltagelse i sociale 
fællesskaber styrke den mentale trivsel og 
livskvalitet. Og her kommer Boblberg ind 
i billedet.
 For Boblberg.dk skaber netop grundlag 
for sociale fællesskaber ved at lokale 
borgere kan ’boble’ og finde sammen 
online i første omgang og siden i den 
virkelige verden.

En del af fællesskabet på Boblberg.dk
Boblberg.dk er en digital platform, hvor 
du, som borger, kan oprette en profil 
og skrive sammen med andre i 
selvoprettede opslag, ’bobler’, 
hvor I deler fælles interes-
ser, oplevelser og sociale 
aktiviteter – men også 
svære emner, som for 

eksempel ensomhed og psykisk sårbar-
hed. Du kan finde støtte og nye sociale 
relationer, som du kan tage med ud i den 
virkelige verden.    
 Eksemplerne er mange, og nogle har 
fundet træningsmakkere, andre nogle at 
strikke med, nogle til madhygge eller 
ganske enkelt nogle med samme ønske 
om at starte nye venskaber.

Inspirerer til at blive frivillig
Boblbergs bobler inspirerer og inviterer 
dig som borger til at bruge lokalsamfun-
det på nye måder og i fællesskab med 
andre. På samme måde kan boblerne give 
inspiration til de borgere, der har et ønske 
om at være frivillige.
 Gladsaxe Kommune har oplevet stor 
efterspørgsel fra borgerne, og vi er der-
for glade for at kunne tilbyde 
Boblberg.dk som en fleksibel mulighed, 
der gør det nemmere at være aktiv sam-
men med andre og skabe nye sociale fæl-
lesskaber. 
 Læs mere på boblberg.dk, hvor du også 
kan oprette dig og blive en del af fælles-
skabet.

Boblberg.dk er et nyt tiltag, der skal 
styrke de sociale fællesskaber og 
dermed også den mentale sundhed 
blandt borgerne.

Gladsaxe Kommune er nu en del af 

Om Boblberg
• Al aktivitet på platformen er  

brugerdrevet af de mere end 
125.000 medlemmer på Boblberg.
• Boblberg er for alle fra 15 år og 
 opefter. Det er gratis og det er til-

gængeligt på alle digitale enheder. 
• Boblberg er udviklet i samarbejde 

med tre af landets kommuner,  
2.500 borgere fra hele Danmark og 
et stort udsnit af organisationer, 

som har berøring med 
kultur, fritid, 

sundhed og 
det frivillige.
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Gennem projekt SeniorNET ønsker 
Dansk Folkehjælp, den landsdækkende 
humanitære organisation, at modvirke 
ensomhed og isolation blandt den ældre 
del af befolkningen. Undersøgelser viser, 
at 25 procent blandt ældregruppen føler 
sig socialt og følelsesmæssigt ensomme 
eller isolerede. Særligt ensomme ældre, 
som bor i eget hjem overses nemt, hvis de 
ikke modtager hjælp, eller kun modtager 
meget begrænset hjælp, fra hjemmeple-
jen. 
 Dansk Folkehjælp ønsker at gøre sit til 
at modvirke denne tendens via etablering 
af projekt SeniorNET landet over, hvor 
man målrettet fokuserer på at opbygge, 
udbygge og vedligeholde enlige ældres 
sociale kontakter og netværk, så livskvali-
teten stiger hos den enkelte ældre.

Gladsaxe med på kortet 
Sidste år blev SeniorNET udbredt til at 
dække 15 kommuner rundt om i landet. 
Økonomisk støtte fra Østifterne gør det 
nu muligt for Dansk Folkehjælp at ud-
brede projektet til ti nye kommuner hvert 
år over de næste fire år. Gladsaxe er med 
i den nye runde.  
 Idéen går i al sin enkelthed ud på, at 
der lokalt i kommunen dannes to grup-
per. Dels en netværksgruppe på 20 til 25 
ældre borgere, dels en gruppe på fire til 
seks aktive frivillige, som står i spidsen for 
at arrangere samvær og aktiviteter for, og 
sammen med netværksgruppen. 

Hvem kan deltage?
Kommunens medarbejdere finder frem til 
deltagerne, som alle skal være over 65 år, 
enlige og savne selskab og samvær med 
andre mennesker og dermed have lyst til 
at opbygge et socialt netværk.   
 – Et typisk SeniorNET forløb varer et 
år med cirka én aktivitet om måneden. 
Aktiviteterne kan for eksempel være fæl-
lesspisning, sangeftermiddage, foredrag, 
samtaler og ture i nærområdet. Delta-
gerne er selv med til at bestemme hvilke 
aktiviteter, der arrangeres. Det centrale 
er, at de ældre kommer ud og får samvær 
og selskab og deler gode oplevelser med 
andre ligesindede, fortæller projektkonsu-
lent Simon Kusk Holm fra Dansk Folke-
hjælp.   
 Erfaringen fra andre SeniorNET viser 
netop, at mange ældre opnår nye 
bekendtskaber via netværket, og at de 
i løbet af året får lyst til at være mere 
sociale og komme mere ud. Samtidigt 
er SeniorNET-aktiviteten et månedligt 
højdepunkt, som deltagerne ser frem til 
med glæde. 

Kom til informationsmøde 11. april 
Er du interesseret i at høre mere om 
projekt SeniorNET i Gladsaxe, og går du 
måske og overvejer at gå ind i projektet 
som frivillig og medarrrangør af aktivite-
ter for netværksgruppen, så mød op og få 
mere at vide på informationsmødet 
11. april kl. 17-19 på Gladsaxe Rådhus. 
lokale 2608, hvor Dansk Folkehjælps 
projektkonsulent Simon Kusk Holm vil 
fortælle mere om projektet. 
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Gladsaxe Kommune indleder 
et samarbejde med Dansk 
Folkehjælp om at starte et nyt 
netværk for enlige ældre i  
Gladsaxe, som savner selskab 
og samvær med andre.

Tilmelding til 
mødet er nød-
vendigt senest 
9. april, enten 
hos Simon 
Kusk Holm 
på telefon 
70 22 02 30, 
på post@folke-
hjaelp.dk  eller 
hos ældre-
konsulent Ea 
Lykke Elsborg 
på telefon 
39 57 55 43.

SeniorNET



På Buddingevej 85 lå en tid-
ligere skotøjsfabrik. Kirsten 
overtog stedet i 1971 og med 
familiens og venners hjælp, blev 
det omdannet til klinik for fy-
sioterapi med kabiner med lette 
gardiner, som behandlingsrum. 
I klinikken hjalp hun gennem 
flere årtier borgere af med deres 
smerter og genvordigheder.
 – Det var ganske hyggeligt, 
fortæller Kirsten. Man lå på rad 
og række i kabiner, kun adskilt 
af gardiner. Man kunne høre alt, 
hvad der blev talt om, og man 
blandede sig i hinandens sam-
taler, mindes Kirsten.
 – Ingen troede rigtigt på, at 
det ville lykkedes mig at starte 
egen klinik. Både fordi jeg var 
kvinde, og fordi man sytes, det 
var galimatias, når jeg hævdede, 
at man via fysioterapeutisk 
behandling kunne mindske, 
fjerne og forebygge smerter i 
muskler og led, fortæller 
Kirsten. 
 Først i løbet af 1970'erne 
voksede tiltroen til fysiotera-
piens gavnende virkning og 
resultater. 

Livets flod og kolorit  
Med tiden trængte klinikken 
til at blive shinet op. I 1990 
tog Kirsten derfor kontakt til 
kunstneren Poul Gernes, kendt 
for blandt andet udsmykning af 
Herlev Hospital. Hun lod Ger-
nes totaludsmykke klinikken 
i samarbejde med kollegaen, 
Eva Karin Thomsen. Masser af 
kolorit kom på de triste vægge, 
i lofter, på gulvet og på vandrør, 
som kunstnerisk blev fremhæ-
vet i pangfarver. Endevæggen 
blev prydet af en flot buket, og 
på gulvet løb smukt ’Livets flod’. 
Resultatet var fantastisk med 
makkerparret Gernes og Thom-
sen bag de kreative 
penselsstrøg.   
 – Historien er nu lidt sjov, 
fortæller Kirsten. For Poul 
Gernes kom to timer for sent til 
mødet. Pludselig stod han der 
med Eva Karin Thomsen. Blot 
15 minutter tog det at gå igen-
nem lokalerne og tale om 
muligheder. Sådan! Bagefter 
bød jeg på te, og jeg husker 
tydeligt, at Poul spiste hele fem 
ostemadder.
 – Udsmykningen blev over-
dådig i sin farvesætning med 
bladranker på gulve, vægge og 
lofter, fortæller Kirsten og viser 
stolt den farvestrålende foto-
collage, der hænger i stuen som 
et kært minde af den mesterlige 
udsmykning. 
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Kirsten Galløe – pioner på sit felt med  
sin farvestrålende klinik for fysioterapi

Kirsten Galløe startede, som en af de allerførste 
kvindelige fysioterapeuter i landet, sin egen 
klinik med fysiurgisk behandling på Buddinge-
vej. I dag er den jævnet med jorden, men tiden 
står stærkt i hukommelsen.
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Som fysioterapeut har Kirsten 
Galløe tidligt været kendt for 
sine kyndige hænder og stærke 
meninger. Hun var en af de 
allerførste kvindelige fysiotera-
peuter i Danmark, der kæm-
pede for at bevise, at smerter 
og skavanker kan forebygges, 
mindskes og fjernes via fysiur-
gisk behandling, massage, 
træningsøvelser, fremfor at ty 
til medicin og operation. I dag 
er det almen viden. Men tilbage 
i 70´erne var Kirsten Galløe 
pioner på sit felt, og hun stod 
længe alene med sin overbevis-
ning.

Smådrilleri blev startskuddet 
til egen klinik
Smådrilleri fra en mandlig chef 
blev startskuddet til Kirstens 
klinik. Han mente, at hun som 
kvinde ikke skulle sætte næsen 
for højt op efter at få sin egen 
klinik. Hun blev så arrig, at 
hun tog sit gode tøj og gik med 
ordene: ’Jeg skal vise dig, at 
jeg kan få mit eget! ’ Og så var 
jagten skudt i gang på egnede 
lokaler. 



Klinikken jævnet med jorden 
I dag er klinikken jævnet med 
jorden, og Poul Gernes og Eva 
Karin Thomsens mestervær-
ker er kun gemt på fotografier. 
Bygningen blev revet ned i 
foråret 2016 for at gøre plads til 
et boligbyggeri. Kort forinden 
havde Kirsten overladt roret 
til sin svigerdatter, som i dag 
driver klinikken videre på en 
anden adresse. Kirsten savner 
ofte klinikken, klienterne og 
sine medarbejdere. 
 – Vi var nærmest som en 
lille familie, der også sås privat. 
Mine medarbejdere var verdens 
bedste. Søde, dygtige og velud-
dannede i de nyeste behand-
lingsformer, fortæller Kirsten, 
der startede med at have én 
ansat. Da hun gik på pension, 
havde hun ni fysioterapeuter 
ansat og tre sekretærer.

Mod, vilje og masser 
af knofedt
I dag har Kirsten Galløe rundet 
89 år. Hun er frisk og i vigør 
og passer hjemmet med kærlig 

hjælp fra familie og venner. Hun 
stoppede med at arbejde som 
71-årig, men ville helst have 
fortsat. Allerede fra barnsben 
lærte hun, at vil man opnå 
noget i livet, kræver det mod, 
vilje og masser af knofedt - og 
at man kan forsørge sig selv. 
Det har hun altid sat en ære i, 
og givet videre til sine børn.
 – Der gik mange år med at 
få børn. Sådan er det jo. De 
kom i to hold, fortæller Kirsten 
og smiler. Fire dejlige børn og 
10 skønne børnebørn. Og fem 
søde oldebørn er det blevet 
til. Kirsten viser med stolthed 
herlige billeder frem af børnene. 
Hendes familie og deres tætte 
familiebånd, hvor de hjælper og 
støtter hinanden, er det vigtig-
ste i verden.

Formødre som pionerer   
Kirstens formødre var også 
pionerer. Hendes mor Rann-
veig Jakobsen købte den første 
strikkemaskine, der kom til 
landet i 1920'erne, og åbnede 
'Lyngby Maskinstrikkeri', der 
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snart blev en blomstrende for-
retning. Også Kirstens mormor, 
Mette Marie Gudmundsson, 
var idérig. Hun tjente penge ved 
at smøre spegepølsemadder til 
arbejderne, der gravede kanalen 
fra Lyngby Sø til Hovedgaden 
i 1880'erne, som del af Køben-
havns Befæstning. Det skæp-
pede godt i kassen og brød-
fødte de otte børn, hun stod 
alene med, da manden faldt 
af en hestedrosche og døde af 
sine kvæstelser. Siden åbnede 
mormoren 'M. Gudmundsson 
Viktualie- og Kolonialhandel' på 
Lyngby Hovedgade 44 i Gud-
mundssons Hus, som de delte 
med mormorens bror, Asgeir 
Gudmundsson, der var stifter af 
Lyngby Tidende i 1929.  

Godt humør og en vis portion 
dovenskab 
Kirsten har arbejdet hele sit liv, 
og stadig holder hun sig i gang i 
krop og sjæl. 
 – Jeg prøver at holde mig i 
gang, og sætter mig noget nyt 
for hver dag. Og så forsøger 
jeg at være glad hver dag. To 
ordsprog har fulgt mig i livet. 
Det ene er: ’Glad, det er ikke 
noget, man bliver, det er noget, 
man er’. Det andet ordsprog, er: 
’Dovenskab er djævelens hoved-
pude!’
 Dét med dovenskaben 
kender Kirsten udemærket. 
Hun peger på motionscyklen, 
der står midt i stuen.
 – Den burde jeg nok være 
lidt mere flittig med, men jeg er 
blevet lidt doven på mine gamle 
dage. Men hva', jeg er jo heller 
ikke nogen årsunge længere, så 
det er vel okay at tage den lidt 
med ro, siger hun og småler.

Kirsten Galløe 
foran Poul Gernes' 

mesterværk.



Det er mandag. Klokken nær-
mer sig 16. Svend stiller sin 
knallert foran Gladsaxe Hoved-
bibliotek og går ind i kælder-
etagen. Lokale 1 og Åben Café 
er målet. I døren møder han en 
af caféens frivillige. Der bliver 
hilst, og Svend finder en stol 
ved det store bord.
 Svend er en af de brugere, 
der denne mandag eftermiddag 
finder vej til samtalecaféen, 
Åben Café. Kræftens Bekæm-
pelse står der på det beachflag, 
der i kælderen viser nye brugere 
vej til caféen. 

Kommet i caféen 
i halvandet år
Det er ikke første gang, Svend 
møder op i lokale 1 for at få en 
snak. Igennem det sidste halv-
andet år er han mødt op hver 
mandag med få undtagelser. 
 Mens han skænker kaffen 
op, kigger han nysgerrigt rundt. 
Kommer der nye brugere, 
kommer nogle af de gamle 
kendinge og hvem af de frivil-
lige har vagten i eftermiddag? 
Der er fem frivillige i caféen, der 
skiftes til at passe caféen – tre 
af gangen. Det er alle frivillige, 
der har taget en uddannelse 
i patientstøtte hos Kræftens 
Bekæmpelse. Deres opgave er 

at sørge for lidt 
forplejning og 
styre samtalen 
omkring det 
store bord.

Åbnede stille  
og roligt op
De første gange 
Svend mødte op i 
caféen, sagde han 
ikke så meget. 
Fortalte lidt om 
sit sygdomsfor-
løb, men ellers 
var han mest 
med på en lytter. 
Sådan er det ikke 
mere. Svend deltager i debatten, 
stiller uddybende spørgsmål og 
fortæller selv om sit liv med og 
uden kræft.
 – Da jeg begyndte at komme 
i caféen, var jeg blevet behand-
let for kræft i svælget. Og 
egentlig gik det meget godt. 
Men jeg blev ved med at være 
øm i halsen og var faktisk lidt 
urolig for om nu kræften var 
helt væk. Efter noget tid og 
nogle samtaler i caféen blev 
jeg opfordret til at 
henvende mig på 
hospitalet igen. 
Nogle gange 
skal man 
have et puf 

for at komme videre, fortæl-
ler Svend med et underfundigt 
smil.
 – Sådan har det været flere 
gange i mit forløb, at jeg skal 
skubbes og motiveres i den 
rigtige retning. Efter flere 
undersøgelser viste det sig 
desværre, at kræften ikke var 
forsvundet. I november 2017 
var Svend igennem en meget  
  stor operation, hvor   

   man fjernede struben.

Samtale med en bruger af Kræftens 
Bekæmpelses samtalecafé.

Svend fik støtte i sit 
kræftforløb
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 – Det var en hård tid, mindes 
Svend, mens hans hånd finder 
vej til ventilen, der sidder der, 
hvor struben før sad.
 – I perioder var jeg lagt nede 
og havde svært ved at vænne 
mig til ikke at kunne tale, som 
jeg gjorde før.
Men gennem caféen fandt 
Svend vejen til en psykolog på 
Kræftens Bekæmpelses Rådgiv-
ning i Lyngby.
 – Jeg ved ikke helt, hvad 
psykologen gjorde, måske var 
det en form for tryllepulver, der 
blev strøet over mig, smiler han. 
Men det hjalp, slutter han og 
skænker en ny kop kaffe.

Lært noget af de andre
Snakken går livligt denne 
mandag eftermiddag. Brugerne 
er både sygdomsramte, syg-
domsfrie, pårørende og efter-
ladte. Her er kræft ikke et 
fy-ord, men et vilkår i livet. 

Hvad enten man har den på 
egen krop eller hos ens nærme-
ste. Der lyttes, fortælles, spør-
ges, svares, smiles og grines. 
Og af og til kan man også 
græde. Og det er tilladt, både 
at være glad og ked af det. På 
spørgsmålet om Svend har lært 
noget i Åben Café, som han 
kan tænke sig at give videre til 
andre, svarer han:
 – I starten gik jeg altid alene 
til undersøgelser og kontrol på 
hospitalet, men i caféen blev jeg 
opfordret til at have en ledsager 
med. Og det er en god idé. Lad 
vær med at gå alene. Tag en 
med, som du kan tale med om, 
hvad der egentlig blev sagt på 
hospitalet.
 – Og forresten, fortsætter 
han, så har jeg lært af en af de 
andre brugere, at skrive mine 
spørgsmål ned på forhånd. 

Hvad er det, jeg vil spørge om? 
Undervejs kan man så lige 
tjekke, om man har husket det 
hele. 

Tæt på at gå igen
Ikke alle brugere er kommet i 
caféen i så lang en periode, som 
Svend. Nogle brugere kommer 
en gang i mellem, andre i nogle 
måneder og andre igen i kortere 
eller længere perioder. I caféen 
bestemmer man selv, hvornår 
man deltager, hvor tit man 
deltager og hvor længe.
 – Den allerførste gang jeg 
mødte op i caféen, var der et 
foredrag. Jeg var meget tæt på 
at gå igen, men en af de frivillige 
fik lige fat i mig, inden jeg gik 
og ja, så tog jeg de første skridt 
ind over dørtærsklen.
Han kigger lidt ned i bordet 
og fortsætter: – Og det har jeg 
aldrig fortrudt.
 Dagens caféarrangement er 
ved at være slut. Der gives hånd 
og småsludres på vej ud ad 
døren. Sluttidspunktet er 17.30, 
men også i dag er snakken 
gået så livligt, at tiden er langt 
overskredet. To brugere sætter 
sig og snakker færdigt udenfor 
lokale 1, mens Svend går ud af 
glasdørene og hen til sin 
knallert. 
 Mens han sætter sig op, går 
en bruger forbi og råber ’vi ses, 
Svend’. Svend svarer ikke, men 
smiler.
 Det er svært at svare, når 
man har begge hænder  
på styret. 21
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Skovturen for beboerne på 
kommunens seniorcentre og på 
plejehjemmet Hareskovbo går 
i år til den dejlige Restaurant 
Kalvø i Frederikssund, smukt 
beliggende med udsigt over 
Roskilde Fjord.

Skovturen holdes i dagene 
21.-24. maj, som følger:

Egegården: 
tirsdag 21. maj.
Møllegården: 
onsdag 22. maj.
Hareskovbo og Kildegården: 
torsdag 23. maj.
Rosenlund: 
fredag 24. maj.

Bakkegården afholder sin egen 
skovtur. Busserne står klar til at 
tage passagerer med kl. 10 og 
busserne har afgang fra centret 
kl. 10.30. 

Tilmelding og pris
Du kan tilmelde dig denne 
skovtur hos medarbejderne på 
dit seniorcenter eller plejehjem. 
Det koster 210 kr. pr. person at 
deltage. Beløbet trækkes via din 
servicepakke for juni.

Skovturen for 
selvhjulpne
Vi gentager succesen fra i fjor 
og siger igen 'Halløj på Badeho-
tellet!' på Rødvig Kro & Bade-
hotel.
 Årets skovtur for dig, der er 
selvhjulpen, efterlønner eller 
selvpensioneret, går nemlig igen 
til Rødvig Kro & Badehotel i 
den hyggelig havneby Rødvig på 
Stevns sydspids i Sydsjælland. 
Skovturene holdes på følgende 
dage: 27., 28. og 29. maj samt 
3. og 4. juni. 

Køb af billet
Det koster 210 kr. pr. person. 
Drikkevarer er for egen regning. 
Billet til denne skovtur kan du 
købe fra 1. marts og frem til 
1. maj, eller til alle billetter er 
solgt. 

Du kan købe din billet på 
Gladsaxe Bibliotekernes hjem-
meside gladbib.dk eller ved at 
henvende dig på et af kom-
munens fem biblioteker i den 
betjente åbningstid.
 Det er muligt at købe op til 
fire billetter ad gangen. Du skal 
blot oplyse navn og adresse 
på de personer, som du køber 
billetterne til. Du kan vælge at 
betale kontant eller med beta-
lingskort. 
 For at komme med på skov-
turen skal du være pensionist, 
efterlønner eller selvpensione-
ret og du skal være bosiddende 
i Gladsaxe Kommune. 
 På forlangende skal du kunne 
fremvise gyldigt sundhedskort 
på turen. Biblioteket refunderer 
ikke billetter med mindre 
arrangementet aflyses.

Årets skovture
for beboere på seniorcentrene og Hareskovbo.
Tid, tilmelding og køb af billet.
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Skovturen for borgere med 
gangbesvær og behov for 
hjælp
Er du gangbesværet og har et 
hjælpebehov eller behov for at 
medbringe et hjælpemiddel, så 
kan du deltage på den skovtur, 
som afholdes 6. juni og som går 
til Rødvig Kro og Badehotel i år.
 Du bliver hentet på din 
bopæl mellem kl. 9-10, og 
så kører vi en smuk tur i det 
grønne til restauranten, hvor 
en dejlig frokost venter. 
 Du er velkommen til at tage 
din ægtefælle, pårørende eller 
anden ledsager med på skov-
turen. Du skal blot oplyse dette, 
når du bestiller din billet. 
 På turen deltager frivillige 
turhjælpere, som vil give en 
hjælpende hånd med samt være 
med til at hygge omkring skov-
tursgæsterne. 

Tilmelding til denne 
skovtur
Du kan tilmelde dig denne 
skovtur telefonisk fra 1. marts 
til 1. juni hos ældrekonsulent 
Ea Lykke Elsborg på telefon 
39 57 55 43 eller på 
sofeel@gladsaxe.dk
 En billet koster 210 kr. pr. 
person. Drikkevarer er for 
egen regning. Billetten får du 
efterfølgende tilsendt pr. post. 
Fakturaen bliver sendt til dig via 
brev, PBS eller Digital Post. 
Er du fritaget for Digital Post, 
får du fakturaen med posten.
 Du kan læse mere om skov-
turene, om menuen og musik-
ken på gladsaxe.dk/skovture

  Gode ideer og  
      forslag til artikler  
 i bladet er velkomne.  
Send dit forslag til 
seniorbladet@gladsaxe.dk

Vidste du at:Nye medborgere søger mandlige netværkspersoner 
Venskabsfamilier i Gladsaxe 
søger mandlige netværks-personer til at hjælpe nye gladsaxeborgere til at finde fodfæste i samfundet – både 

i bred forstand og lokalt.  Lige nu ønsker flere mænd 
med flygtningebaggrund i Gladsaxe på at blive matchet 

med mandlige frivillige.  Er det dig – eller måske en 
du kender? Så kontakt Kirstine 
Fjordbak-Trier på kftc@drc.ngo 
eller på telefon 40 63 64 11.



Gladsaxe Kommune yder hvert år økonomisk tilskud til at arran-
gere handicaprejser for borgere med handicap og hjælpebehov.
Der afholdes to typer af rejser. En rejse for borgere med fysiske 
handicaps og gangbesvær samt to rejser for borgere med psyki-
ske handicaps. Rejserne går til både indland og udland.
 Rejsen for borgere med fysiske handicaps og gangbesvær 
står Dansk Handicap Forbund, Gladsaxe, for, efter aftale med 
Gladsaxe Kommune. Det sker i samarbejde med Dansk Handi-
cap Forbunds afdelinger i Gentofte, Lyngby og Herlev, og derfor 
kan borgere fra disse kommuner også deltage på turen.
Rejsen for borgere med psykiske handicaps varetages af SIND 
– Landsforeningen for psykisk sundhed.  

Hjælp og støtte på rejserne
På rejserne deltager hjælpere, som vil sørge for, at du får den 
fornødne hjælp og støtte. Får du hjælp efter § 96 skal du tage 
din egen hjælper med. På rejserne kan du også medbringe de 
fornødne hjælpemidler, du bruger i din hverdag, som for 
eksempel rollator, stokke, kørestol, crosser og/eller el-kørestol. 
Dette skal du blot oplyse på det tilmeldingsskema, som du skal 
udfylde for at komme i betragtning til turen. Husk du også selv 
skal sørge for at tegne de fornødne forsikringer til rejserne. 
 Du kan læse mere om rejserne på gladsaxe.dk/handicaprejser, 
eller du kan henvende dig til de kontaktpersoner, som der står 
på rejserne. 

Ansøgningsfrist
Fristen for at søge rejsen er 23. april. Alle ansøgere får besked, 
om de er kommet med på rejsen eller ej, senest 1. maj. Forud 
for rejsen skal du udfylde og indsende et tilmeldingsskema. 
Vil du vide mere eller have et tilmeldingsskema tilsendt, så 
kontakt turleder, Ulla Trøjmer fra Dansk Handicapforbund, 
Gladsaxe, på u.trojmer@gmail.com eller på telefon 30 48 12 01.

Handicaprejser
for yngre og ældre i Gladsaxe Kommune. 
Kniber det med bentøjet og har du brug for en 
hjælpende hånd? Eller har du psykiske udfor-
dringer? Så er det måske noget for dig at 
komme med på en af kommunens handicap-
rejser.

Rejse til Goslar for 
hjemmeboende borgere 
med handicaps

Få historiske oplevelser i 
Tysklands Unesco by Goslar. 
Gladsaxe Kommunes handicap-
rejse for borgere med fysiske 
handicaps går i år til Altstadt i 
Goslar fra 24. til 30. juni med 
afrejse og hjemkomst fra Råd-
huspassagen ved Gladsaxe 
Rådhus.
 Gladsaxe-borgere får et 
tilskud til rejsen fra Gladsaxe 
Kommune. Med tilskud er 
prisen 6.950 kr. pr. person i delt 
værelse. Merpris for enevæ-
relse er på 2.620 kr., – der er et 
begrænset antal. 
 Med i prisen er transport 
i liftbus, fire nætter på Hotel 
Schwiechefeldthaus i Goslar, to 
nætter i Hamborg på Scandic 
Emporio med kvartpension, en 
heldagsudflugt med frokost, to 

Alhage
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Handicaprejser for psykisk 
sårbare i 2019 for Gladsaxe-
borgere

Sommerferie Carlshuse og 
SIND i uge 26
Den årlige sommerferietur for 
borgere med psykisk sårbarhed 
går i år til Alhage, som ligger 
på halvøen Ahl, cirka 4 km. fra 
Ebeltoft ved skov og strand med 
mange aktiviteter og seværdig-
heder i nærheden. Turen arran-
geres i samarbejde med SIND 
og er åben for alle Gladsaxe-
borgere.
 Vil du vide mere om turen, 
så kontakt Lisbeth på telefon 
30 50 30 33 eller følg med på 
Carlshuses Facebookside, info-
skærm eller bladet Solstrålen. 
Egenbetaling for turen er cirka 
1.500 kr. Turen afholdes i uge 26.

Ferieophold på Sommer-
pensionat Kildegaard 
i Tisvildeleje
Ferieopholdet er fem dejlige 
sommerdage på Kildegaard, 
Hovedgaden 52, Tisvildeleje, 
tæt ved strand, Tisvilde Hegn 
og Tibirke Bakker og med ud-
flugt til Hillerød eller en af de 
andre skønne byer i Nordsjæl-
land. 
 Vi dyrker måske yoga, har 
workshop og samtaler, er 
kreative i malerværkstedet 
eller hygger os bare. Stedet er 
et dejligt gammelt sommerpen-
sionat. Hvert år er der enighed 
blandt alle deltagere om, at det 
er en succes. Dejlig mad og 
gode eneværelser. Ferien er 
primært for borgere fra 
Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og 
Gentofte Kommuner.

Dato og pris
Turen afholdes fra 19. til 
23. august. På afrejsedagen 
mødes vi kl. 10 på Lyngby 
Station, Ulrikkenborg Plads, 
og tager sammen toget. Turen 
koster 900 kr. 
 Prisen forudsætter personligt 
medlemskab af SIND. Kontin-
gent skal være betalt senest 
15. marts.  Ellers betales yder-
ligere 200 kr. Betaling skal ske 
inden 1. maj. 
 Er du interesseret i at deltage 
eller høre mere om turen, så 
kontakt Svend Balle inden 
1. april på telefon 50 45 64 02, 
på sms eller på 
svendbax@hotmail.com
 Du får besked om endelig til-
melding i begyndelsen af april.

halvdagsudflugter samt skatter 
og afgifter. Forsikringer skal du 
selv sørge for.

Ture og udflugter til Harzen 
og Hamborg
Vi skal på helddagsudflugt til 
Rammelsberg minerne, hvor vi 
får mulighed for at komme ned 
og se minen lagt inde i bjerget, 
endda i kørestol. Der vil også 
være en guidet byrundtur og en 
udflugt ind i Harzen, hvor vejen 
nok falder forbi et likør bræn-
deri. Tiden i Hamborg kan du 
planlægge selv.

Tisvildeleje strand
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Søger du bolig i Gladsaxe og 
omegn, kan du søge privat ud-
lejning, fremleje eller skrive dig 
op i en eller flere af de boligsel-
skaber, som findes i Gladsaxe.  

Kan Gladsaxe Kommune 
skaffe bolig? 
Kun i helt særlige tilfælde, kan 
Gladsaxe Kommune anvise dig 
en bolig. Du skal altid først selv 
forsøge at løse dit boligproblem 
ved aktivt at søge bolig, og lade 
dig skrive op i relevante bolig-
selskaber, boligportaler med 
videre.
 
Krav for at få anvist en bolig 
Gladsaxe Kommunes Bolig-for-
midling formidler alene boliger 
til borgere, der helt akut mang-
ler en bolig og formidlingen 
sker altid ud fra en individuel 
vurdering. 

For at få anvist en bolig, skal du 
som hovedregel:
•  Være borger i Gladsaxe  

Kommune.
•  Have haft egen leje, andels- 
 eller ejerbolig.
•  Være i en akut opstået situa-

tion, som du ikke har kunnet 
forudse. 
•  Være skrevet op i mindst to 

boligorganisationer.

Står du i en akut opstået situa-
tion på grund af skilsmisse, 
skal du have børn for at kunne 
komme på kommunens akut-
liste.
 Har du spørgsmål vedrø-
rende bolig, så kan du ringe til 
Boligformidlingen på telefon 
39 57 57 77 mellem kl. 9-14 
eller skrive til  
boligformidlingen@gladsaxe.dk

Mad & Mænd har fået vokseværk
Er du enlig, mand, pensionist eller efterlønsmodtager, kan du 
komme i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe og lære at lave mad 
sammen med andre mænd i et hyggeligt fællesskab.
 Madklubben Mad & Mænd starter nu hold 2 om torsdagen 
kl. 14-18. Madholdes holder til i køkkenet i Seniorklubberne,  
Høje Gladsaxe Torv 2G, (under Netto v/kirketorvet).
 Er du interesseret i at høre mere, eller ønsker du at deltage, så 
kontakt tovholder Gunner Laursen på telefon 61 71 48 42 eller  
på laursengunner@gmail.com
Tilbuddet gælder for borgere i Gladsaxe Kommune. 

Der findes ikke noget skema, du 
kan skrive dig op på.

Men hvilke boligselskaber 
findes der i Gladsaxe?  
Det kan være svært at overskue, 
hvor mange og hvilke boligsel-
skaber, der findes i Gladsaxe. 
Nedenfor har vi lavet en  
oversigt over de almennyttige 
boligselskaber, der findes. 

Dansk Almennyttigt  
Boligselskab (DAB):
Telefon 77 32 00 00
Arbejdernes Boligselskab i 
Gladsaxe (ABG):
Telefon 39 69 25 44
FA09:
Telefon 43 42 02 22
Lejerbo i Gladsaxe:
Telefon 39 69 47 88
FSB Gladsaxe:
Telefon 33 76 80 01 / 02 
Boligforening AAB:
Telefon 33 76 01 00
Boligforening 3B:
Telefon 33 63 10 00
Boligkontoret Danmark:
Telefon 35 44 80 80.

Nyt hold er startet, så 
kom og vær med.

Søger du bolig i Gladsaxe ?



Sundheds- og Rehabiliterings-
udvalget 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

Flytning og ny ergoterapeut
De sundhedsfremmende fore-
byggelseskonsulenter Anne 
Eriksen, Lene Poulsen og 
Jeanne Geertsen er nu samlet i 
Forebyggelsescentret sammen 
med kommunens sundheds-
konsulenter, udviklingssyge-
plejerske, kræftkoordinator, 
diætister, demens- og parkin-
sonkoordinatorer, psykolog, 
KOL-, diabetes- og hjertesyge-
plejersker samt hjerneskadeko-
ordinatorer. 
 Jeanne Geertsen er ny i fore-
byggelsesteamet, men har været 
ansat i kommunen i over 25 år 
og har derfor en bred erfaring 
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Det forebyggende team er flyttet 

Det forebyggende team er nu samlet i Forebyg-
gelsescentret på Søborg Hovedgade 200.

indenfor arbejdet med ældre 
borgere samt stort kendskab til 
ældres muligheder i kommu-
nen.
 Jeanne Geertsen vil primært 
køre forebyggende hjemme-
besøg i Mørkhøj og Egegårds-
området. Anne Eriksen kører 
fortsat i og omkring Søborg, og 
Lene Poulsen kører i Bagsværd. 

Spis sammen med andre
Forebyggelseskonsulenternes 
'Spis sammen-aftaler' i senior-
centrenes pensionistcaféer fort-
sætter. Så hvis du savner selskab 
og nogen at spise sammen med,
så kom og vær med. 

Om mandagen omkring 
kl. 12 spiser Anne Eriksen i 
caféen på Kildegården.  
 Om tirsdagen omkring kl. 12 
spiser Jeanne Geertsen i caféen 
på Rosenlund.  Om onsdagen 
omkring kl. 12 spiser Lene 
Poulsen enten i caféen på Hare-
skovbo eller på Egegården. 
 Hvis du er interesseret i at få 
en 'spis sammen-aftale' med en 
af forebyggelseskonsulenterne, 
skal du aftale det på forhånd på 
telefon 21 76 43 84, alle hver-
dage mellem klokken 8 og 9.  

Vigtige telefonnumre til ældreområdet og Borgerservice 

Herle Klifoth, afdelingschef i Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen  ......................... 39 57 55 25
Visitationen  ..................................................................................................................... 39 57 55 53
Forebyggelseskonsulenterne, træffetid man-fredag kl. 8-9  ............................................ 21 76 43 84
Lis Greisholm Christiansen, senioridrætsleder, træffes mandag og onsdag kl. 8-9  ...... 29 36 81 80
Ea Lykke Elsborg, ældrekonsulent ................................................................................... 39 57 55 43
Annette Borch, ældrekonsulent  ...................................................................................... 39 57 55 41
Borgerservice  .................................................................................................................. 39 57 50 00



Gladsaxe Kommune, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg, gladsaxe.dk

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget er Byrådets udvalg, der politisk 
behandler sager vedrørende seniorer. Se udvalgets medlemmer på 
forrige side og find kontaktoplysninger på gladsaxe.dk/byråd
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Seniorrådets medlemmer
Er valgt af borgere over 60 år  
i Gladsaxe og rådgiver blandt andet 
Byrådet i seniorpolitiske sager.  
Alle kan henvende sig til Senior-
rådet med spørgsmål og forslag. 
Seniorrådet behandler alle 
henvendelser og drøfter dem på 
rådets førstkommende møde.

Inge Maria Mandrup, formand
Telefon: 61 40 30 16
Mail: ingemandrup@hotmail.com 
Bjarne Mogensen, næstformand
Telefon: 21 71 60 74
Mail: bjarnemogensen@123mail.dk 
Carl-Erik Andersen
Telefon: 40 19 54 43
Mail: carl.e.andersen@gmail.com
Hanne Hvidtfeldt Jakobsen
Telefon: 42 16 57 35
Mail: hhj@flja.dk
Otto Jarl
Telefon: 40 32 24 18
Mail: otto@jarl.dk
Tommy Olsen
Telefon: 50 32 27 79
Mail: tommyo@webspeed.dk 
Anny Vestergaard
Telefon: 25 88 87 83
Mail: anny.vestergaards@gmail.com

I 2018 blev vi flere gange gjort 
opmærksom på, at vi i fremti-
den bliver flere ældre. Heldigvis 
siger prognoserne, at vi gen-
nemgående bliver flere raske 
ældre, til vi når noget, vi måske 
kan kalde den ’fjerde’ alder. 
Her vil vi sandsynligvis have 

brug for dygtige varme og omsorgsfulde hænder. ’Det er vigtigt for mig, 
at jeg er pæn i tøjet og velsoigneret’ og ’Det er vigtigt for mig, at jeg bli-
ver hørt og får lov til at gøre, hvad jeg har lyst til’. Citat fra Sundhedssty-
relsen, Videnscenter for værdig pleje. Seniorrådet følger nøje udviklingen 
indenfor Velfærdsteknologi-området, som vi gerne omtaler som Hver-
dagsteknologi. Vi mener, der her er mulighed for at udvikle hjælpemidler, 
der gør os mere selvhjulpne og måske mere uafhængige af besøg 
i hjemmet.
 Vi er bekendt med, at der i den grad er og bliver mangel på veluddan-
net personale til at varetage den forventede større efterspørgsel til at 
yde en respektfuld omsorg og pleje overfor vores ældre medborgere.
 I skrivende stund er manglen på kvalificeret personale til fremtidens 
pleje behov diskuteret, og der er fremkommet enkelte forslag til at 
imødekomme denne mangel. Men at uddanne kvalificeret personale 
tager tid!
 En ny sundhedslov skal måske udfoldes allerede i 2019 og det lyder 
til, at der lægges vægt på det ’nære’ sundhedsvæsen. Dette skulle gøre 
det lettere for os, som borgere, at opleve sammenhæng i behandlingen 
mellem sygehuse, kommuner og de praktiserende læger og med den 
hensigt at forhindre genindlæggelser. Men også at vi vil få nemmere 
adgang til undersøgelser og behandlinger. Dette er områder, som 
Seniorrådet følger med megen opmærksomhed.

Med venlig hilsen på Seniorrådets vegne
Inge Maria Mandrup, formand

Seniorrådet har ordet:

En værdig ældrepleje sætter borgeren i centrum


