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Vi kan gøre en forskel
i vores eget liv
For nyligt mistede jeg en kær og værdsat klassekammerat.
Han blev 45 år. I treethalvt år har jeg sammen med hans
øvrige vennekreds og familie fulgt hans åbne og barske fortælling om livet med en ondsindet kræftsygdom. En fortælling,
der har budt på tunge sygdomsperioder, håbefulde genoptræningsperioder og så til sidst en afslutning, som han de sidste
ni måneder vidste var uundgåelig.
Her fra sidelinjen har det virket som en stor uretfærdighed.
Han, der havde så stor appetit på livet, levede af at hjælpe
andre og som efterlod tre drenge og en kone. I min forestilling om, hvordan det måtte være at leve på lånt tid, kom jeg til
kort. Jeg kom til at tænke på andre, der havde været i samme
situation og opdagede, at alle, jeg hidtil har kendt, enten har
undladt at dele, hvordan de havde det, eller også har de benægtet, at de skulle dø, til det
allersidste.
Det var egentlig befriende at opleve, at det kunne være anderledes. Her var en, der, mod
alle odds og af flere omgange, havde kæmpet sig fra sygesengen tilbage til sit vanlige
funktionsniveau, aktive familie- og fritidsliv og endda tilbage til sit job. Men som til sidst,
da behandlingsmulighederne var udtømte, formåede at leve så meget det overhovedet
var muligt, samtidig med at han lidt ad gangen fik taget afsked med livet.
Jeg blev mindet om, at der er meget, der er udenfor vores rækkevidde, men vi kan gøre
en forskel i vores eget liv. Fortiden kan vi ikke ændre, men vi har en mulighed for at gøre
mere af det, vi gerne vil fra i dag og frem. Det kan kræve en stor indsats af det enkelte
menneske at gå efter dét, man ønsker. Derfor er det godt, at der er nogen, der kan give
en håndsrækning. Ikke kun dem, der er ansat til det, og som kan støtte og motivere, men
i høj grad også de medmennesker, man kan møde i de forskellige tilbud. Det kan være
de andre i en sorggruppe, som forstår tabet, sorgen og smerten. Det kan være andre
pårørende, der kender til at have sygdom tæt inde på livet og altid sætter sig selv i anden
række. Det kan være et nyt fællesskab, man bliver en del af i Senioridræt. Eller det kan
være et rygestophold, der støtter op om at lægge en vane på hylden, man gerne vil være
kvit. Mulighederne er mange, og lidt har også ret.
Du kan læse mere om nogle af vores mange tilbud inde i bladet.
Anita Haag
Leder af Sundhed og Træning
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Glæd dig til lørdag 24. august, hvor den
årlige Gladsaxedag byder på musik,
underholdning og aktiviteter for alle aldre.
Du kan også deltage i debatten med
byrådets medlemmer og besøge Seniorrådets stand, hvor du kan høre om rådets
arbejde.
Det vil traditionen tro summe af liv og aktivitet i de grønne
områder omkring Gladsaxe Rådhus og Søborg Hovedgade
ved den årlige Gladsaxedag lørdag 24. august.
I år er de musikalske hovednavne Hjalmer og Anne Dorte &
Maria, der består af Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen. Hjalmer går på scenen kl. 13, efter borgmesteren har
budt velkommen og ridset sit forslag til næste års budget
op. Når boder og aktiviteter lukker kl. 17, og aftensmaden er
indtaget, enten i madboderne eller den medbragte, vil Anne
Dorte og Maria lukke og slukke med en koncert kl. 20.

Mød Gladsaxe Seniorråd
Så tag familie, børn, børnebørn og venner med lørdag 24.
august fra kl. 13 ved Gladsaxe Rådhus. Gå en tur og sug til jer
af foreningsliv, lækker mad, musik og lokalpolitik.
Du kan blandt andet deltage i debatten med dine lokale
politikere om de store emner i Gladsaxe på Gladsaxe Folkemødet, ligesom du kan møde Seniorrådet og høre om rådets
arbejde og aktiviteter. Du kan også komme med dit input til
emner, som du mener Seniorrådet bør tage op på vegne af
seniorerne i Gladsaxe.
Læs mere om Gladsaxedagen på gladsaxe.dk/gladsaxedagen
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Vil du være
motions- eller
gåtursven
for en
periode ?

Kunne du tænke dig at være
motions- eller gåtursven for en
ældre i en afgrænset periode?
Så er chancen der nu! Vi har
brug for endnu flere i vores
korps af frivillige, som har lyst

Kender du en, der
fortjener Ældreprisen
2019 ?
Kender
du en
frivillig,
som gør
en beundringsværdig
indsats og som
fortjener at blive anerkendt for
det? Så er det nu, du kan indstille ham eller hende til Gladsaxe Ældrepris 2019.
Ældreprisen anerkender og
sætter fokus på de mange positive ting, der sker blandt ældre i
Gladsaxe. Den anerkendte pris
kan uddeles til en eller flere,
som har ydet en ekstraordinær
frivillig indsats i arbejdet for
ældre, for eksempel inden for
foreningslivet, er gået nye veje,
har sat nye initiativer i gang

til og ser en ære i at hjælpe
andre til at få motion, der er
tilpasset den enkelte. Som motions- eller gåtursven kommer du
hjem til en ældre medborger
én til to gange om ugen og

hjælper og vejleder pågældende
med at dyrke lidt let motion.
Motionen aftales indbyrdes og
kan finde sted i den ældres hjem
eller i form af en gåtur, rundt i
lokalområdet. Du er tilknyttet
i en begrænset periode på to til
tre måneder. 		
Undervejs i denne periode
indgår du samtidig i et netværk
med andre motions- og gåtursvenner, som mødes den sidste
torsdag hver måned kl. 14.30
til 16 i De Frivilliges Hus på
Taxvej 15 i Bagsværd.

Christiansen enten på
tlf. 29 36 81 89 mandag og
onsdag kl. 8-9 eller på
soflgc@gladsaxe.dk eller koblingsperson Anny Vestergaard
på tlf 25 88 87 83 eller på
anny.vestergaards@gmail.com
Du kan også møde de frivillige motions- og gåtursvenner,
når de laver sommermotion på
Kildegården tirsdag og torsdag
kl. 10-12. Så kan du snuse lidt
til det, inden du eventuelt
beslutter dig for, om det er
noget for dig.

Kom og mød os
Er du interesseret i at høre
mere? Så kontakt senioridrætsansvarlig Lis Greisholm

Hvem kan indstilles?
For at komme i betragtning til
Ældreprisen skal kandidaten
eller kandidaterne være bosat
i Gladsaxe Kommune og have
ydet en ekstraordinær indsats
for enkelte af kommunens
ældre eller for en hel gruppe i
minimum to år. Samtidig skal
indstillingen til Ældreprisen
være underskrevet af mindst
fem indstillere.
Forslaget skal være kort,
præcist og begrundet, og der
skal være tale om en frivillig
ulønnet indsats. Det er ikke
muligt at indstille ansatte i
Gladsaxe Kommune.
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget beslutter i

Hanne Ekeløf og Finn Steinicke fik Gladsaxe Kommunes Ældrepris
i 2018 for deres store engagement i 'Madklubben for enlige mænd'
på Telefonfabrikken.
november, hvem der skal hædres
med Ældreprisen. Prisen overrækkes af borgmesteren, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget sammen med Seniorrådet inden jul. Har du spørgsmål til indstilling af kandidater,
så kontakt ældrekonsulent
Ea Lykke Elsborg på
sofeel@gladsaxe eller på telefon

39 57 55 43. Du skal sende dit
forslag senest 1. oktober kl. 12
på mail til Social- og Sundhedsforvaltningen, ssf@gladsaxe.dk
eller til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Gladsaxe
Rådhus, Rådhus Allé 1, 2860
Søborg, mrk. Gladsaxe
Kommunes Ældrepris.

AF EA LYKKE ELSBORG, ÆLDREKONSULENT

eller bidraget til udviklingen
af det frivillige sociale arbejde
for ældre. Med prisen følger en
pengegave fra Gladsaxe Kommune.
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Hemingway Club – kun for mænd
Hemingway Club har
fundet sine fremtidige
lokaler i Bagsværd
Gl. Station i Bagsværd.
Kom og vær med.

AF DITTE WINTHER-RASMUSSEN, KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER, GLADSAXE BIBLIOTEK

Tanken og visionen bag
Hemingway Club er at danne
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.

Disse 23 gæve 60+’ere dukkede op til det første møde i Hemingway
Club Gladsaxe i marts 2019. Stemningen var høj, og alle så frem til
mange gode stunder sammen.
Medlemskab af klubben er
gratis, og medlemmerne
bestemmer selv, hvad der skal
på programmet hver uge. Man
betaler en rund tyver for en
kop kaffe og en ostemad, samt
for eventuelle aktiviteter ud af
huset. Du kan se de kommende
foredrag på klubbens hjemmeside hemingwayclub.dk/gladsaxe, hvor du også kan finde
info om klubben.

Nyt fra biblioteket
Repair Café
Kan dine hænder løfte
bæredygtighed?
Vi kan ikke blive ved med at
bruge og smide væk. Heldigvis
er der flere og flere, som
gerne vil give deres tøj og
elektronik et længere liv.
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Men de har måske ikke selv
evnerne eller værktøjet til at
reparere det.
På biblioteket har vi både
lokalerne og værktøjet til at lave
en Repair Café, hvor tingene
kan blive repareret i stedet for
		
at blive kasseret. 		
		
Men vi mangler dig,
		
der kan sy, samle eller
		
reparere elektronik.

Hemingway Club mødes
hver tirsdag i ulige uger i
Bagsværd Gl. Station,
Jernbanen 20 A i Bagsværd,
kl. 9.30-11.30.
Er du mand, fyldt 60+,
og kunne du tænke dig at
være med i klubben, er du
velkommen til at kontakte
P.W. Jørgensen på
pw_joergensen@get2net.dk

Vil du være med til at gøre en
forskel, ændre forbrugsmønstre
og reducere affald?
Så skriv til stibiv@gladsaxe.dk,
hvor du også kan få mere at
vide.

Fokus på året 1989
I september kan du opleve
Golden Days festival, der formidler viden, historie og kultur,
lokalt i Gladsaxe. I år sætter
festivalen fokus på det skelsættende år 1989. Året for murens
fald og et nyt Europakort.

Kom til møde for
nyslåede pensionister
Der er to møder
tilbage i 2019, så du
kan stadig nå at
komme med.
Kom og få inspiration til tiden
efter arbejdslivet! Sådan har
overskriften lydt på de to første
dialogmøder, der indtil nu
har været holdt med nyslåede
pensionister og repræsentanter
fra henholdsvis foreningslivet, aftenskolerne og Gladsaxe
Kommune.
Møderne har været holdt i
januar og april, og begge har
været godt besøgt med cirka 25
nyslåede pensionister og repræsentanter fra foreninger og
kommunen.
Gladsaxes borgmester Trine
Græse har begge gange budt
velkommen, og derefter har der
Du kan blandt andet møde
Lykke Friis, som fortæller om
revolutionsåret, spille 1980'er
bingo, høre om Den Kolde Krig
eller hvordan det står til i dag
i de gamle Østbloklande.
Læs mere om bibliotekets
mange tilbud på gladsaxe.dk/
bibliotek

været oplæg fra sundheds -og
rehabiliteringsområdet, Borgerservice og frivillighedsområdet.
Repræsentanterne har blandt
andet fortalt om mulighederne
for at komme til foredrag,
madlavning, inspirationsture,
men også om muligheden for
at involvere sig i mere alvorlige områder som for eksempel
vågetjenesten og hjælpearbejde.
Arrangementerne har sluttet
med fællesspisning og snak ved
bordene.

To møder tilbage i 2019
De næste møder holdes 24.
september og 19. november,
begge dage kl. 16.30-19.30 i
Byrådssalen. Mødet giver
dig mulighed for at få svar
på spørgsmål, som du går og

overvejer i overgangen fra et
aktivt arbejdsliv til en ny hverdag som efterlønner, pensionist
eller selvpensioneret.
Tilmeld dig nu eller senest
en uge før mødet.
Læs mere på gladsaxe.dk/
inspirationsmøder, hvor du
også kan tilmelde dig
mødet.
Du kan også vælge at
skrive til ssf@gladsaxe.dk
eller ringe til ældrekonsulent
Ea Lykke Elsborg på
tlf. 39 57 55 43 og fortælle
hvilket møde, du ønsker at
tilmelde dig.

7

Tilbud i Forebyggelsescentret

I Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter, Søborg Hovedgade 200, kan
du få vejledning i sundhed og
forebyggelse.
Du kan blandt andet få vejledning
om kost, rygning, alkohol og motion,
ligesom du kan få støtte og rådgivning, hvis du eller en af dine
nærmeste bliver ramt af en kronisk
sygdom.
Forebyggelsescentret tilbyder også
temaarrangementer om forskellige
emner inden for sundhed og forebyggelse. På de kommende sider kan du
læse mere om nogle af Forebyggelsescentrets tilbud indenfor sundhed og
forebyggelse.

Særlig indsats
overfor pårørende til borgere med
kronisk sygdom
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Pårørende til langvarigt syge er tit
under hårdt pres. Over tid rammes
mange, der er tæt på en syg af stress,
ensomhed eller mistrivsel på grund af
ekstra belastninger. Derfor har Gladsaxe
Kommune valgt at gøre en særlig indsats
overfor pårørende til borgere med kronisk sygdom. Det sker via kurset ’Lær at
tackle – hverdagen som pårørende’, som
er et kort undervisningsforløb, der består af syv mødegange á 2,5 time. Kurset
forebygger, at man som pårørende mister

grebet om sin situation og går fysisk eller
psykisk ned. På kurset lærer man at passe
bedre på sig selv – både mentalt og fysisk
– i en hverdag, der styres af den syges
behov for praktisk og mental støtte.
Erfaringerne viser, at kursisterne får
stort udbytte af forløbet. 71 procent har
opnået bedre trivsel. 30 procent flytter sig
fra høj risiko for at få stress eller depression til at være uden for risiko. 85 procent
er blevet bedre til at passe på sig selv.
78 procent har fået redskaber til at tackle

TEMA:
SUNDHED OG
FOREBYGGELSE

Vidste d

u

Ønsker du yderligere oplysninger eller
at tilmelde dig et kursus, så kontakt
Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter på tfl. 39 57 57 57.

symptomer som for eksempel træthed,
stress eller tristhed. 93 procent er blevet
bedre til at bruge deres netværk og igen
93 procent er tilfredse eller meget
tilfredse med kurset.
– ’Lær at tackle – hverdagen som pårørende’ er et tilbud til borgere i Gladsaxe,
der er tæt på en voksen med enten fysiske
eller psykiske udfordringer. Det kan være
svært at overskue sin hverdag, når man
er pårørende, og på kurset kan man få
teknikker til at få lidt mere overskud og få
mere glæde tilbage i sin hverdag. Derudover giver mødet med andre i samme
situation en mulighed for at tale om nogle
af de svære følelser der kan opstå, sammen med andre, der forstår det, siger
Kate Burkal, sundhedskonsulent i Forebyggelsescentret.
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		Gode ideer og
forslag til artikler
i bladet er velkomne.
Send dit forslag til
seniorbladet@gladsaxe.dk
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Bliv røgfri
AF HELLE AGATHE BEJERHOLM, RYGESTOPKOORDINATOR OG UDVIKLINGSKONSULENT

Gratis rygestopkurser
Cirka tre ud af fire rygere ønsker at
stoppe med at ryge. Et rygestopkursus
kan give viden, inspiration og fællesskab
som støtte til at gennemføre og fastholde
rygestoppet. Rygere har fem gange større
chance for at blive røgfri ved hjælp af
rådgivning og rygestopmedicin.
Et rygestop kan for de fleste hurtigt
mærkes helbredsmæssigt i form af bedre
vejrtrækning, kondition, smags- og
lugtesans og mere energi. Der er også
mange sundhedsmæssige fordele ved at
blive røgfri og mindre risiko for en række
sygdomme.

Lettere at stoppe på et rygestopkursus
På et rygestopkursus er deltagerne sammen om at ønske at stoppe med at ryge
og kan dele erfaringer og glæder undervejs. Emner på kurset er blandt andet
rygestopproces og motivation, nikotinafhængighed og brug og udtrapning af
nikotinprodukter, ændring af vaner og
forebyggelse af tilbagefald.
Kommunen benytter vidensbaserede
rygestopkurser fra Kræftens Bekæmpelse,
hvor også rygestopinstruktørerne er
uddannede.

Rygestoptilbud er del af kommunens
Sundhedspolitik
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I kommunens sundhedspolitik ’Sammen
om et sundt liv i Gladsaxe’ er der en
handleplan på tobaksområdet. I den er
der blandt andet fokus på at hjælpe
borgere, der ønsker at kvitte tobakken ved
at have fleksible og let tilgængelige rygestoptilbud. Kommunen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i Forebyggelsespakken om Tobak.

Forebyggelsescentret tilbyder
forskellige typer rygestopkurser om dagen og sen eftermiddag.
Der er mulighed for individuel rådgivning
ved særlige omstændigheder.
Gladsaxe Kommune og otte andre
kommuner har indgået samarbejde, så
borgerne kan deltage på rygestopkursus i
de andre kommuner.

Rygestopkurser
Et rygestopkursus forløber over 6-8 gange
á to timer over 6-8 uger. På kurset ’Røgfrit Liv’ er det fælles rygestoptidspunkt
sat til mellem 2. og 3. gang. På kurset
’Kom & Kvit’ aftales tidspunktet for rygestop mere individuelt.

Rygestop i naturen
Kurset foregår ved Bagsværd Sø med
udgangspunkt fra Natur- og Sejlklubbens
lokaler i Radiomarken. En del af undervisningen og dialogen foregår i naturen
og på gåture, alt efter hvordan vejret er.
Kurset forudsætter, at man kan gå
3-4 km.

TEMA:
SUNDHED OG
FOREBYGGELSE

Det er muligt at
deltage på flere
kurser, hvis der
er behov for det.
Det er gratis at
deltage. Er du på
overførselsindkomst, kan du få
tilskud til rygestopmedicin i håndkøb i en
periode.

Læs mere om
• Rygestoptilbud og tilmelding på
gladsaxe.dk/rygestop
• Sundhedspolitikken på
gladsaxe.dk/sundhedspolitik

Kommende kurser:
Rygestop i naturen – start fredag 16. august
kl. 15.30-17.30 ved Bagsværd Sø ved Natur- og
Sejlklubben.
Røgfrit Liv – start lørdag 31. august kl. 10-12 i
Forebyggelsescentret.
Røgfrit Liv – start onsdag 18. september kl. 13-15
i Forebyggelsescentret.
– Der oprettes løbende kurser, for eksempel
også på hverdage kl. 17-19.

Tilmelding og kontakt

• Ring til Forebyggelsescentret på
tlf. 39 57 57 57, telefontid mandag-torsdag
kl. 10-14 og fredag kl. 10-12.
• Tilmelding på gladsaxe.dk/rygestop
Du bliver efterfølgende ringet op af en
rygestopkoordinator.

Kilder og mere information
Region Hovedstaden:
Sundhedsprofil 2017 – Sundhedsadfærd
og risikofaktorer, 2018.
Sundhedsstyrelsen:
Forebyggelsespakke Tobak, 2018.
Kræftens Bekæmpelse:
cancer.dk/rygestop

Vidste d
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Stoplinje og E-kvit
Stoplinien tilbyder gratis telefonrådgivning ved rygestop på tlf. 80 31 31 31.
Åbningstid dagligt fra kl. 10-20, fredag
kl. 10-16. Læs mere på stoplinien.dk
E-kvit er et digitalt rygestopprogram
for voksne. Det kan downloades som
app eller findes på e-kvit.dk
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Rådgivning
AF JESPER BIRKBAK MADSEN, PSYKOLOG I FOREBYGGELSESCENTRET

til pårørende til demensramte
Demens og andre hjernesygdomme er
svære, også for de pårørende. Som pårørende kan du få gratis rådgivning hos
kommunens psykolog.
Når én, man holder af, får en uhelbredelig hjernesygdom, vil det altid være
rigtig svært at håndtere. Det er der flere
grunde til. Man kommer som pårørende
til at opleve en sorg i forbindelse med de
tab, der altid vil være involveret. Man vil
også opleve nye opgaver, når den syge
mister evnen til at løse dem. Samtidig
skal man finde en balance mellem at være
hjælpsom, og at have respekt for den
syges selvstændighed. Det leder ofte til
tvivl, dårlig samvittighed, irritation og en
stigende fornemmelse af, at det er svært
at overkomme. Mange ender med at
opleve stress, angst eller depression.

Hjælp til at forstå sygdommen
En af de ting, man kan få gennem rådgivning hos kommunens psykolog, er viden
om hjernesygdommen og dens indvirkning.

At vide, hvad der foregår, kan ofte hjælpe
med til, at man bliver afklaret med
situationen og bedre kan forstå den syges
handlinger.
En anden ting, som psykologen kan
hjælpe med, er simpelthen at lytte. Mange
pårørende beskriver, at de har svært ved at
tale med deres bekendte om deres følelser,
fordi alle dem, de kender, har et forhold til
både den raske og den syge. Når man ikke
taler om sine følelser og tanker, kan de tit
blive forvirrende og svære at finde rundt
i. Det kan derfor være rart at tale med én,
som ikke har en relation til en selv eller
ens familie. Gennem denne snak, kan
situationen stå mere klart frem, og man
kan blive mere fortrolig med, hvad man
føler, mener og har brug for.
At acceptere, hvad man ikke kan
ændre, er noget af det sværeste for mange
pårørende. Med rådgivning kan man
komme tættere på at acceptere sygdommen og de følelser, den skaber hos en, og
dermed arbejde på at få det bedste ud af
det, man alligevel har tilbage. Når man gør
det, kommer der også ofte mere ro på.

Tilbud om rådgivning hos kommunens psykolog
Alle primære omsorgsgivere til en gladsaxeborger med en fremadskridende kognitiv sygdom kan
tage imod tilbuddet. Altså ægtefæller, samlevende, voksne børn, søskende, forældre o.l. til borgere med demens, Parkinsons, Huntingtons, SCA o.l. kan modtage de rådgivende samtaler hos
psykologen. Dette er uanset, om den syge bor hjemme eller i en plejebolig. Som pårørende kan
man modtage op til 10 samtaler efter en forsamtale. Hver af samtalerne varer cirka 50 minutter, og
der kræves ingen betaling. For at modtage tilbuddet skal du blot kontakte psykolog Jesper Birkbak
Madsen på tlf. 20 30 68 67, eller jmadse@gladsaxe.dk, og aftale en tid. Du er også velkommen til at
henvende dig med spørgsmål, hvis du er usikker på noget.
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Ny sæson

SENIORIDRÆT

Senioridræt udfordrer alle seniorer fra
60+ og op til +100 år i forskellige slags
idræt. Du får mere energi og overskud i
hverdagen, når du holder dig selv i en god
fysisk form. Samtidig giver Senioridræt
dig mulighed for at møde nye venner med
samme interesse. Hvis du ikke allerede
har tilmeldt dig et idrætshold, så grib
chancen nu.

Senioridrætten byder på

• Svømning
• Vandgymnastik
(på både dybt og lavt vand)
• Motionsgymnastik
• Stolegymnastik
Senioridræt
(altid med
levende musik)
er sjovt
• Varmvandstræning
• Badminton
• Bowling
• Seniordans

På holdene garanterer vi, at alle, uanset
alder og fysisk form, får pulsen op og
får rørt kroppens muskler. For at
imødekomme den lidt svagere og mindre
mobile gruppe har vi på Kildegården,
Egegården, Bakkegården og Rosenlund
otte gymnastikhold for borgere, der
bruger rollator eller stok. På disse hold
kan der tilbydes kørselsordning, hvis du
ikke selv kan transportere dig.
Tempoet på disse hold er lidt lavere,
og der er altid stolegymnastik på
programmet.
Har du spørgsmål, kan du ringe
til ansvarshavende idrætsleder
Lis Greisholm Christiansen
mandag og onsdag mellem
klokken 8 og 9 på tlf. 29 36 81 80.
Husk at sommeridræt og
idrætsmærketræning er
gratis, når du deltager
i vores vinteraktiviteter.

AF LIS GREISHOLM CHRISTIANSEN, SENIORIDRÆTSLEDER

Ønsker du at deltage i
kommunens senioridræt, så
er det nu, du skal tilmelde
dig.

Sæsonen starter
1. september og varer
til 31. maj 2020.
Prisen er 465 kroner
pr. aktivitet pr. sæson.
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Svømning – vandgymnastik – motionssvømning – Vandgymnastik rører alle muskler, svømning
træner konditionen, så alle kan deltage, uanset om man kan svømme eller ej.

Sted

Dag

Klokken

Underviser

Gladsaxe Svømmehal
Fra 1. september

Mandag
–
Onsdag
–
Fredag
–
Tirsdag
–
Torsdag
–

12.00 - 12.45
12.45 - 13.30
12.00 - 12.45
12.45 - 13.30
10.30 - 11.15
11.15 - 12.00
18.00 - 18.45
18.45 - 19.30
11.30 - 12.15
12.15 - 13.00

Calle, Olga, John
Calle, Olga, John
Calle, Kate, Lis
Calle, Kate, Lis
Calle, Olga, John
Calle, Olga, John
Calle, Olga
Calle, Olga
Kate, Olga
Kate, Olga

Blågård Svømmehal
Bagsværd svømmehal

Gymnastik – Til musik. Der tages højde for aldersforskel med et varieret program med strækøvelser,
konditionstræning og styrkeøvelser med elastikker, bolde, håndvægte og gulvmåtter.
Sted

Dag

Klokken

Underviser

Mørkhøj Kirke

Mandag
–
–
Tirsdag
Tirsdag
–
Torsdag
–
Tirsdag
–
–
Torsdag
–
Fredag
Onsdag

9.00 - 9.45
9.45 - 10.30
10.30 - 11.15
10.15 - 11.00
9.45 - 10.30
10.30 - 11.15
8.15 - 9.00
9.00 - 9.45
9.00 - 9.45
9.45 - 10.30
10.30 - 11.15
10.15 - 11.00
11.00 - 11.45
8.45 - 9.30
9.00 - 9.45

Calle, Lis
Calle, Lis
Calle, Lis
Lone, John
Jes, Olga
Jes, Olga
Calle, Lis
Calle, Lis
Calle, Lis
Calle, Lis
Calle, Lis
Calle, Lis
Calle, Lis
Calle, Olga
Jes, Olga

Rosenlund
Bakkegården

Telefonvej
Kildegården
Egegården

			

Pris og tilmelding
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Sæsonen starter 1. september 2019 og varer til 31. maj 2020.
Prisen er 465 kroner pr. aktivitet pr. sæson. Efter sæsonstart kan tilmelding kun ske til underviseren på de enkelte
hold.
Du kan hente en ansøgning i borgerreolen på Gladsaxe
Rådhus og i Informationen på Kildegården eller på
gladsaxe.dk/senioridraet

Stolegymnastik – Gymnastikhold for mindre fysisk stærke seniorer, der benytter sig af for eksempel
stok eller rollator eller har dårlig balance. Alle kan være med. Udover stolegymnastik er der også
øvelser med elastikker, bolde og håndvægte. Har du behov for kørsel, kan du benytte Flex-trafik.

Sted

Dag

Klokken

Underviser

Bakkegården
Rosenlund
Egegården

Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
–
–
Torsdag
–
Fredag

11.15 - 12.00
11.15 - 12.00
9.45 - 10.30
10.30 - 11.15
11.15 - 12.00
12.15 - 13.00
13.00 - 13.45
9.30 - 10.15

Jes, Olga
Lone, John
Jes, Olga
Jes, Olga
Jes, Olga
Calle, Lis
Calle, Lis
Calle, Olga

Kildegården

Bowling – I bowling er de personlige rekorder og det sociale samvær i højsædet.
Sted

Dag

Klokken

Underviser

Gladsaxe Bowlinghal

Mandag
Onsdag
–

11.00 - 12.00
9.55 - 10.55
10.55 - 11.55

John, Olga
Kate, Lis
Kate, Lis

Badminton – Badminton er en sjov motionsform for både øvede og begyndere. Består af let
opvarmning, instruktion i grundslag, spil/kampe og små turneringer. Tilmeld dig med eller uden
partner. Vi har ketsjere og bolde. Indendørs sportssko påkrævet.

Sted

Dag

Gladsaxe Badmintonhal
1+2
Tirsdag
–

Klokken

Underviser

12.00 - 13.00
13.00 - 14.00

Calle, Svend
Calle, Svend

Seniordans – Danseglæden er i fokus. Deltagerne danser med og uden partner i kreds, parvis eller
flere par sammen, til international folkemusik samt evergreens. Vi holder også en lille kaffepause.

Sted

Dag

Klokken

Underviser

Kildegården

Torsdag
(Begyndere/let øvede)
(Øvede)

15.00 - 15.45
16.00 - 16.45

Lena
Lena

Varmvandstræning: Er du ikke i stand til at deltage i de almindelige motionsaktiviteter,

kan du melde dig til vores varmvandstræning, der er målrettet ældre med for eksempel
gigt, dårlig ryg, nye hofter eller knæ. Du skal dog være selvhjulpen. Det er svømmelærere, ikke behandlere, der står for undervisningen, der både rummer vejledning og
fælles vandgymnastik. Hver lektion varer 40 minutter og foregår én gang ugentligt.
Varmvandstræningen er inddelt i to sæsoner, og det er kun muligt at deltage i en
enkelt sæson pr. år. Der optages nye hold to gange årligt: Første uge i september og fjerde
uge i januar. Prisen er 565 kr. pr. sæson. Der gives besked til dem, der har fået plads, cirka
10 dage inden holdstart. Du kan hente en ansøgning i Borgerreolen på Gladsaxe
Rådhus og i Informationen på Kildegården eller på gladsaxe.dk/senioridraet
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Det er vigtigt at tale om
tabet af sin ægtefælle eller
samlever. Det forklarer
Gladsaxes forebyggelseskonsulent, der giver en
indsigt i måden,
mennesket sørger på.

AF ANNE ERIKSEN, FOREBYGGELSESKONSULENT

Tal om sorgen:

’Det handler om at
leve et godt liv’
Et ordsprog lyder; Sorg er
kærlighed, man ikke kan
komme af med.
Det er blot én af utallige
måder at beskrive følelsen af at
have mistet sin ægtefælle eller
samlever. De mange forklaringer skyldes, at sorg føles vidt
forskelligt fra person til person.
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Der findes dog alligevel én
fællesnævner for måden,
mennesket håndterer sorg på.
I dag viser forskning, at sorg
er en vekselvirkning mellem to
spor – tabssporet og det genoprettende spor.
– I det første spor er alle
vores følelser, forklarer Gladsaxe Kommunes forebyggelseskonsulent Anne Eriksen.

– Der er mange forskellige
følelser, som kan beskrives i det
ene spor. Man kan være alt fra
vred og ked af det, til lettet og
frustreret. Ved at give los for de
følelser, kommer man over i det
andet spor, hvor der er plads til
at finde sig selv igen i den nye
tilværelse uden ens livspartner,
fortæller hun.

Det er en naturlig del af at
sørge, forklarer Anne Eriksen.
Hvad man derimod skal være
opmærksom på er, at man ikke
brænder inde med kærligheden
til sin partner. Det er vigtigt at
komme af med den ved at tale
åbent om den.
– Giver man sig selv lov til
at være ked af det, kommer
man igennem sorgen. Hvis man
lukker ned for sine følelser og
forsøger at undgå dem, kan det
give problemer. Man kan ikke
undgå at mærke savnet resten
af sit liv, men det handler om at
finde sit nye jeg og leve et godt
liv fortsat, fortæller Anne Eriksen.

Dialoggrupper i Gladsaxe

At være i det genoprettende
spor betyder ikke, at sorgen er
forsvundet for altid. Sorgen
bevæger sig i starten konstant
imellem de to spor. Derfor kan
man i det ene øjeblik være dybt
fortabt i sorgen og i det næste
være helt optaget af den nye
hverdags gøremål. Med tiden
vil sorgen blive mindre, og man
vil derfor befinde sig sjældnere
i tabssporet.

Naturligt at sørge
Som efterladt skal man ikke
være bange for at være i tabssporet, hvor man giver sig tid til
at mindes og savne sin partner.

Et sted at få talt om og få
afløb for sin sorg er i Gladsaxes
dialoggrupper. Her kan man
mødes med andre, som også
har mistet deres ægtefælle
eller samlever, og tale om at
komme videre i livet ved
sammen at opsøge nye
aktiviteter og tilbud.
Gruppen mødes hver 14.
dag i Forebyggelsescentret på
Søborg Hovedgade 200.
Er du interesseret i at deltage, kan du henvende dig til
Anne Eriksen på tlf. 30 94 32 03
eller mail forebyggendehjemmebesog@gladsaxe.dk
En af dem, der har haft stor
glæde af dialoggrupperne,
er Liv Berit, som mistede
sin mand efter 60 års ægteskab. Hendes historie kan
du læse på de næste sider.
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Liv Berit Jeppesen kom sig over sin mands død:

’Der er stadig et liv’

AF LASSE RENE, JOURNALISTPRAKTIKANT

Det tog Liv Berit Jeppesen år at vriste sig fri
af sorgen, der omklamrede hende efter hendes
mands død. Men i dag kan hun igen mindes
deres fælles liv, mens hun nyder sit nye liv
med venner og familie.

På dørtelefonen hos Liv Berit
Jeppesen står navnet Jørn lige
ved siden af hendes eget.
– Han vil altid være en del af
mig, fortæller hun. Det er han
tydeligvis. Og så alligevel ikke.
Jørn har nemlig været død i fire
år.
– Men jeg fjerner ikke hans
navn, siger hun.
Jørn er på mange måder
stadig en del af Liv Berits liv.
Det har han været, lige siden de
to flyttede til deres lejlighed i
Gladsaxe i 1958. Dér hvor hun
stadig bor i dag. Fire år efter
hans død lever han videre i de
mange minder, der er pænt
rammet ind i billederne i
kontoret.
– Jeg var så forelsket i ham,
fortæller Liv Berit.

18

Det er tydeligt at se på hendes
smil, mens hun husker tilbage
på året 1954, da Jørn kørte
rundt med hende på det lille
bagsæde på sin motorcykel den
første gang, de mødte hinanden.
I Norge. Hvor Liv Berit kommer
fra.
– Men jeg var altså ikke
imponeret til at starte med,
tilføjer hun bestemt med
et smil, der udvikler sig til et
glimt i øjet.
Den første køretur blev
sidenhen til mange af slagsen.

Han kørte hende til Danmark,
hvor de startede et liv sammen.
Og giftede sig. Året efter. Da
hun blev gravid. Med deres
første af to børn.
Det var dengang. Nu er Jørn
her ikke mere. Men han kører
stadig rundt i tankerne hos Liv
Berit, som efter flere ensomme,
sorgfulde år endelig kan mindes
de gode tider med sin mand og
leve et liv i selskab med venner
og familie.

'Man er aldrig forberedt'
I Liv Berits stue står en kommode fyldt med billeder på
toppen. Ét strækker sig næsten
hele møblets længde. På billedet
sidder Jørn sammen Liv Berit
og deres familie, der snart tæller
otte oldebørn. De smiler stort.
Det gjorde Liv Berit ikke for
elleve år siden.
Hvad der skulle have været
et almindeligt tjek hos lægen
udviklede sig til et syv år langt
sygdomsforløb for Jørn, der fik
konstateret alvorlig, fremskreden prostatakræft i 2008.
– Man er aldrig forberedt,
fortæller Liv Berit. Det var hun
hverken på den syv år lange
sygdomsperiode eller det sidste
farvel.
– Nogle gange bander jeg
og spørger: ’Hvorfor er du her
ikke mere?’, siger hun. Det gør

hun dog sjældent i dag. Men
den tanke fyldte meget, da Jørn
døde i 2015.
– I starten tænker man ikke
logisk. Der er det sorgen, der
har overtaget, siger hun.

’Tal om det’
Sorgen havde et hårdt, fast greb
i Liv Berit. Hun kunne ikke
overskue at være sammen med
venner og familie, hvor Jørn
altid havde været fast inventar.
– Jeg ikke kunnet klare at
mindes ham. Jeg skubbede ham
væk, fortæller Liv Berit om
hendes svære, årelange sorgperiode, som hun dog ikke ville
have været foruden.
– Det værste, man kan gøre,
er at sætte sig ned og være ked
af det. Men det er måske nødvendigt for at komme videre.
Det skal bare ikke vare for
længe, siger hun.

Og sorgen havde også en
ende. Liv Berit begyndte at
komme i en af Gladsaxe Kommunes dialoggrupper, hvor
hun den dag i dag stadig taler
og mødes med andre, hun var
i gruppe med, som også har
mistet deres ægtefælle. Det
hjalp Liv Berit tilbage til et liv,
hvor hun hver dag husker tilbage på sin mand og fyldes med
glæde.
– Man skal tale om det. På en
naturlig måde. Det kan jeg kun
anbefale. Man skal ikke sidde
og have ondt af sig selv. Der er
stadig et liv. Det troede jeg ikke,
at jeg ville have efter min mands
død. Jeg tænkte, at det ville
være forbi. Men det er det ikke.
Jeg har stadig en familie at være
der for, og mange jeg kan holde
af, slutter hun.

19

ALDERSBETINGEDE

problemer med syn og hørelse
’Syn og hørelse, når vi bliver ældre’. Det var
temaet på et velbesøgt temamøde, arrangeret af
Seniorrådet tidligere på året, om aldersbetinget
syns- og hørenedsættelse.
Nikker du tit indforstået til
noget, du egentlig ikke hørte?
Må du skrue op for radio og tv?
Er det svært at forstå samtalen
i telefonen – måske mest på det
ene øre?
Så kontakt en ørelæge og få
konstateret, om du har nedsat
hørelse og behov for et høreapparat. Har du det, så gør dig
på forhånd klart, hvilke krav du
har til høreapparatet.
Er det til hverdagsbrug?
Skal du bruge det i forsamlinger? Eller har du behov for at
kunne koble det op trådløst til
mobiltelefon og fjernsyn?

Høreapparater, støtte og
undervisning
Når du får en henvisning fra
ørelægen til høreapparat,
kan du vælge mellem en
offentlig klinik, en ørelæge, der har en aftale
med regionen om et
vist antal høreapparatbehandlinger, eller en
privat butik.
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På hoereforeningen.dk kan du
se, hvilke ørelæger, der har ledig
kvote af høreapparater.
Vælger du den offentlige
løsning, får du tildelt et høreapparat ud fra et fast sortiment
og den livssituation, du er i.
I den private butik er der egenbetaling, men her er også et
større sortiment og den sidste
nye teknologi. Når du i den
situation selv ejer høreapparatet, er det en god idé at
forsikre det.

Når synet svækkes
Vi oplever alle at få problemer
med synet med alderen.
Oplever du problemer som

lysfølsomhed,
blændingsgener og irritation,
er det vigtigt at
kontakte en øjenlæge
for at få stillet en diagnose.
På ojenforeningen.dk kan du
læse mere om de mest almindelige øjenproblemer med links til
mere viden.
Får du brug for briller, er det
vigtigt på forhånd at gøre dig
klart, hvad de skal bruges til.
Det kan nemlig have betydning
for dit valg af brilleglas. Beslut
dig også for, hvad brillerne må
koste. Der findes nemlig både
billige og dyre glas.
Har du allerede briller, så
sammenlign de gamle med de
nye. Tag dem på, kig rundt i
butikken og gå udenfor. Spørg
også om brillerne kan byttes,
hvis de ikke at fungerer tilfredsstillende.

Hjælpemidler ved
synshandicap
Har du brug for hjælpemidler
på grund af dit synshandicap,
så kan en synskonsulent hjælpe
dig med at finde de bedste hjælpemidler for dig. For eksempel
bedre orienteringsbelysning i
hjemmet, særlig belysning ved
arbejdspladser samt en lang
række hjælpemidler til læsning.

Kend din kommune-ture 2019
Hos Instituttet
for Blinde og
Svagtsynede,
IBOS, er der
en udstilling af
hjælpemidler,
som kan besigtiges efter aftale
ved henvendelse
på tlf. 39 45 25 45
eller via ibos.dk
Ud over hjælpemidler kan
synskonsulenten hjælpe dig
med at tilrettelægge dine
daglige rutiner, så du så vidt
muligt bliver selvhjulpen i
hverdagen.

Mulighed for støtte og
undervisning
På Kommunikationscentret i Region Hovedstaden
kan du få støtte og undervisning i at udnytte høreapparater bedst muligt og
lære at håndtere følger af
hørenedsættelse.
Få styr på den indbyggede teknik og få afklaret,
om der er behov for mere.
Hvis problemet er
Meniére, tinnitus eller
lydoverfølsomhed, kan
der også her være hjælp
at hente på Kommunikationscentret.
Kommunikationscentret Region Hovedstaden
ligger på Rygårds Allé 45 i
Hellerup og kan kontaktes
på tlf. 45 11 46 00.

– med nye seværdigheder

Kend din kommune-turen
er en heldagstur med bus
og guide rundt til interessante seværdigheder
i Gladsaxe Kommune.
Turen er for alle pensionister, efterlønsmodtagere
og selvpensionerede, der
bor i Gladsaxe.
Turene starter kl. 9
i byrådssalen, hvorefter
turen blandt andet går til
Vinduesmuseet Villum
Window Collection og
på en historisk rundtur i
Kongshvile-kvarteret og
til Aldershvileparken.
Efter en frokost i
Sportscafeen på AB-Stadion, står den på rundvisning i Bagsværd Kirke med efterfølgende kaffe og lidt sødt, inden turen
går til kvarteret omkring Novo Nordisk, Værebro og herfra
videre til Regatta-kvarteret, Gladsaxe Fort og Mørkhøj- og
Maglegårds-kvartererne.
Turen slutter cirka kl. 17 ved Gladsaxe Rådhus på Rådhus
Allé 7. Prisen for turen, frokost og kaffe er 210 kr.
Busturene afholdes mandag 21. oktober, tirsdag 22. oktober
og mandag 28. oktober.

Billetsalg
Du kan købe din billet til 'Kend din kommune-turene' fra
1. august og frem til 1. oktober, eller til alle billetter er solgt, via
gladbib.dk/arrangementer
Du kan også købe billetten på et af kommunens fem biblioteker i bibliotekets info-disk.
Det er muligt at købe fire billetter ad gangen. Du skal oplyse
navn og adresse på de personer, der skal anvende billetterne.
Du kan betale kontant eller med betalingskort.
Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at
kontakte Annette Borch på tlf. 39 57 55 41.
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Modtager du falske mails og beskeder, så kan
det være forsøg på at franarre dig personlige
oplysninger, bankoplysninger eller penge.
Du skal derfor altid være opmærksom, når
du modtager mails og beskeder, også fra
folk, som du kender.

Pas på falske
mails og beskeder
Falske mails og beskeder kaldes
for phishing, hvis de har til formål at franarre dig dine penge
eller personlige oplysninger.
Phishing betyder egentligt
’fiske’, altså at fiske dine personlige oplysninger eller penge fra
dig. Det sker ikke kun på telefon, sms og mail, men også på
sociale medier som for eksempel Facebook. Klik derfor aldrig
på et link i en besked, hvis du
ikke er sikker på, at det er ok.

Hvordan ved man om
beskeden er ok?
Det kan være svært at vurdere,
fordi bagmændene er stadig
mere professionelle og finder
nye metoder. Tidligere var det
nemmere at gennemskue, fordi
falske mails og beskeder som
regel var skrevet på dårligt
dansk, men sådan er det ikke
altid mere.
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Beskeden kan endda se ud, som
om den kommer fra en af dine
venner.
Nogle phishing-mails forsøger at få dig til at give dem
oplysningerne ved for eksempel at skrive, at du har oplyst
forkert adgangskode til Pay Pal
eller Verified by Visa og nu skal
forny den. Det kan også være
en besked om, at du skal have
penge tilbage i SKAT, og at du
derfor skal give din bankoplysninger.
En god tommelfingerregel
er, at for eksempel NemID, din
bank, SKAT og andre offentlige
myndigheder aldrig ville bede
dig om at udlevere personlige
eller følsomme oplysninger i en
almindelig mail.
Andre phishing-mails tager
selv for sig af retterne. De indeholder et link, og klikker du på
det, bliver der lagt et program
på din computer, som kan aflure
dine adgangskoder med mere.

Og andre kan være mere kreative. At du har vundet eller
arvet penge fra udlandet. At
en ven er strandet i udlandet,
og at du skal overføre penge,
så vedkommende kan komme
hjem igen. Det er alle eksempler
på falske beskeder og mails, der
forsøger at lokke penge fra dig.

Slet beskeden eller tjek
afsenderen
Hvis du ved, det er er tale om
phishing, så slet straks mailen
eller beskeden. Hvis du er i
tvivl, så tjek afsenderadresse
eller nummer. Du kan eventuelt
’google’ det og se, om der
kommer advarsler frem.
Hvis du har en meddelelse
med et link, så kan du normalt
køre musen hen over linket,
uden at trykke på musen, og
se, om linket også linker til det,
du tror, det gør. Du kan også
kontakte virksomheden eller
personen, der står som afsen-

der, og høre, om de har sendt
meddelelsen. Virksomheder vil
gerne advares, hvis der er falske
meddelelser i omløb i deres
navn, og dine venner vil gerne
vide, hvis deres mailkonto er
blevet hacket. Kontakt dem
aldrig via den meddelelse, der
kan være falsk, men brug dine
normale kontaktoplysninger på
dem.

Hvis skaden er sket
Hvis du er kommet til at givet
dine personlige oplysninger, så
spær straks adgangen til den
konto eller virksomhed, oplysningerne vedrører. Hold øje
med dine konti, og kontakt ban-

ken eller virksomheden, hvis
der opstår uregelmæssigheder.
Du kan oprette en kreditadvarsel på borger.dk. Så bliver
for eksempel banker og
virksomheder advaret
mod at yde lån og kredit i
dit navn.
Hvis du har klikket på
et link, du ikke skulle, og
straks opdager det, så kan
du forsøge at minimere
skaden ved straks at koble
computeren af nettet.
Kontakt herefter en
ekspert med henblik på
at få renset din computer.
Hvis du er blevet franarret dine
kreditkort-, netbankoplysninger
eller andre følsomme oplysninger, så kan du anmelde din sag
til politiet på politi.dk/anmeld

Vidste d
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Læs mere:
På borger.dk/internet-og-sikkerhed kan du læse mere om
phishing, se en video om at undgå det og læse mere om
kreditadvarsel.
På Politiet.dk/forebyg kan du læse mere om, hvordan
du bedst muligt beskytter dine ejendele og personlige
oplysninger.
På forbrug.dk/nethandel kan du læse mere om, hvordan du
handler sikkert på nettet.
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AF EA LYKKE ELSBORG, ÆLDREKONSULENT

Reparationscafé i Mørkhøj
Går du ind for at reparere ting, der er gået i
stykker, så det kan genbruges? Så er det måske
noget for dig at være med til at starte en
reparationscafé i Mørkhøj, der skal være åben
hver anden søndag i måneden, første gang
11. august kl. 10-14.

I opstartsfasen sørger Rosenlund for formiddagskaffe og
brød til de fremmødte.
Ligeledes vil borde, stole og
forskelligt værktøj blive stillet
til rådighed for caféens frivillige
reparatører, men interesserede
opfordres også til selv at
medbringe eget grej og værktøj
samt de ting, man ønsker at
reparere eller få fikset.

Selv medbringe reservedele
Det er Jeanette Spangsberg,
leder af Seniorcenter Rosenlund, der har fået idéen og
interessen for at lægge lokaler
til en Repair Café på Rosenlund
i Mørkhøj.
– Det er spændende at starte
en Repair Café i Mørkhøj, så vi
kan være med til at arbejde for
en bæredygtig fremtid ved at tilskynde folk til at reparere gamle
ting og sager, som ikke fejler noget, men som blot trænger til at
blive fikset lidt op, siger Jeanette
Spangsberg, leder af Rosenlund.
Det er hendes håb, at mange vil
møde op, så Repair Caféen kan
blive bygget op og udviklet sammen med interesserede ildsjæle,
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der har lyst til at være med til at
gøre en forskel for et bedre og
grønnere klima.
Hun opfordrer derfor alle
interesserede til at møde op
søndag 11. august kl. 10 i festsalen på Rosenlund på Mørkhøjvej 336.

Alt kan repareres
Repair Café er et bæredygtigt
udviklingskoncept, hvor frivillige ildsjæle tilbyder lokale
borgere at reparere alt muligt ,
for eksempel cykler, el-værktøj,
lamper, tøj, børnenes legetøj,
mekaniske sager og simpel
elektronik. Man kan også få
hjælp til at få samlet småmøbler
og ting og sager, som let kan
fragtes.

Det er gratis at få ting repareret
i Repair Café og reservedele
skal man selv medbringe.

Repair Café må ikke være konkurrenceforvridende i forhold
til det lokale erhvervsliv, og
reparationer må ikke ske med
henblik på kommercielt brug.
Alle i Repair Caféen arbejder
100 procent frivilligt. Alle frivillige er selvlærte og kan ikke
holdes ansvarlige for eventuel
forværring eller skader, der er
sket under forsøg på reparationer.

Vil du være med til at starte
Repair Café i Mørkhøj?
Det er foreningen Repair Café
Danmark, der står bag initiativet med reparationscaféerne
rundt om i Danmark.
Vil du høre mere om Repair
Café på Rosenlund, eller måske
være med til at starte caféen, så
kontakt aktivitetsmedarbejder
Marianne Odgaard på Rosenlund på tlf. 20 49 21 68 eller
marodg@gladsaxe.dk
På repaircafedanmark.dk kan
du også læse mere om baggrunden for Repair Café Danmark.
Vi glæder os til at se dig i
Repair Caféen på Rosenlund
hver anden søndag i måneden
kl. 10-14.
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Kom til
Første gang er lørdag 31. august kl. 10-14.
Kom og vær med, når vi afholder Mørkhøj Bazar for første
gang lørdag 31. august i tidsrummet fra kl. 10-14 på Bazarpladsen på Seniorcenter Rosenlund.
Det er planen, at Mørkhøj Bazar afholdes fortløbende,
sidste lørdag i måneden i månederne maj, juni, juli, august og
september. Altid i tidsrummet fra kl. 10 til 14.

Brugte sager skaber ny glæde
Mørkhøj Bazar giver dig mulighed for kvit og frit at komme
og sælge de ting, som du ikke længere har brug for, og som
du synes trænger til at skifte ejer. Alt kan sælges, bare prisen
er den rigtige. Lige fra gamle bøger, ting og sager, tøj, legetøj,
møbler, køkkengrej, porcelæn, billeder, malerier til dukker og
biler.
Rosenlund stiller borde gratis til rådighed til dem, der
ønsker at deltage og vil sælge deres ting og sager i Bazaren.
Book et bord hos Anne Low Kildeager på anloki@gladsaxe.dk
eller tlf. 39 57 43 03 senest kl. 12 om torsdagen op til Bazardagen.
Har du lyst til at give en hånd med til at stable Mørkhøj
Bazar på benene, så er du meget velkommen til at kontakte
aktivitetsmedarbejder Marianne Odgaard på Rosenlund på
marodg@gladsaxe.dk eller på tlf. 20 49 21 68.
Mørkhøj Bazar afholdes igen i september, nemlig lørdag
28. september kl. 10-14 på Bazarpladsen ved Rosenlund,
Mørkhøjvej 336. Alle er velkommen. Vel mødt.

25

AF LINDA DYBDAL NIELSEN, FRIVILLIGHEDSKOORDINATOR

Gladsaxes frivillighjælp
bor i Bagsværd
De Frivilliges Hus i Bagsværd hjælper frivillige
foreninger med lokaler og gode råd om,
hvordan man bliver frivillig eller starter og
driver sin egen forening.
Fire ud af ti danskere i alle aldre
laver ulønnet frivilligt arbejde,
i gennemsnit i 15 timer om
måneden.
Det gør de som hjælpetræner
i den lokale fodboldklub, ithjælper på biblioteket, frivillig
studievært på lokalradioen eller
på væresteder for socialt
udsatte og i selvhjælpsgrupper
for pårørende til demensramte.
De fleste bliver frivillige, fordi
de vil gøre en forskel, og de
fortsætter ofte på grund af
fællesskabet.

Vil du være frivillig?
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Vil du være frivillig, så kan du
godt få brug for en hjælpende
hånd til at finde den frivillige

aktivitet, som du gerne vil bruge
din fritid på. Eller hjælp til at
drive din frivillige forening.
Det kan du få på Taxvej 15 i
Bagsværd, i De Frivilliges Hus,

en gammel hyggelig villa, der
har været Gladsaxe Kommunes center for frivilligt socialt
arbejde i snart 15 år.
Her kan du høre om, hvor og
hvordan du kan blive frivillig i
Gladsaxe, gratis låne lokaler til
møder, aktiviteter eller generalforsamlingen, eller få hjælp
og råd til hvordan du driver din
egen forening, søger offentlige
midler eller rekrutterer frivillige. Du kan også få hjælp til at
starte din egen forening eller
netværk for eksempelvis nye
pensionister eller lærlinge.
– De Frivilliges Hus er et
slags fælles projekt, hvor kommunen lægger hus og midler til,
personalet hjælper med viden,
råd og alt det praktiske, og hvor
de frivillige foreninger så ellers
er selvkørende, fortæller
frivillighedskoordinator for
De Frivilliges Hus, Linda
Dybdal Nielsen. Læs mere om
De Frivilliges Hus på
gladsaxe.dk/defrivilligeshus

Bliv besøgsven for unge og ensomme ældre
Din tid er det dyrebareste, du har – også for et andet menneske! Du kan give lidt af din tid og dit selskab til en anden, der
har brug for det, ved at blive besøgsven for unge og ældre
ensomme i Gladsaxe Psykosociale Tilbud. Du bestemmer
selv hvordan og hvor meget.
Vi tilbyder givende samvær og interessante kurser, temaaftener og netværksmøder for alle frivillige. Ring eller skriv
og få mere at vide hos Frivilligindsatsen i Carlshuse,
Eva Zeuthen, tlf. 40 12 99 59, evazean@gladsaxe.dk eller
Malene Grue, tlf. 30 12 29 50, malost@gladsaxe.dk

Valg af leverandører til
hjælp i hverdagen

– for 60+ mænd

Hvis du er visiteret til praktisk
hjælp, personlig pleje eller madservice kan du vælge imellem
følgende leverandører:

Praktisk hjælp og personlig
pleje:

• Den kommunale hjemmepleje
• Grøn Rengøring og Pleje
• Human Care
• PlejeDanmark
• Flexcare
• Din Private Døgnpleje
• Cura Pleje

Tøjvask og linnedservice:

• De Forenede Dampvaskerier
• Berendsen
Hvis du ønsker at skifte
leverandør eller har spørgsmål
til leverandørvalg, så kontakt
Visitationen på sofvis@gladsaxe.dk eller tlf. 39 57 55 53 på
alle hverdage kl. 9-14.

Indkøbsordning:

• InterVare
• Egebjerg Købmandsgård

Madservice:

• Det Danske Madhus
• Find selv en leverandør og
betal med et fritvalgsbevis,
hvis leverandøren er villig til
at tage imod fritvalgsbeviset.
Kontakt visitationen eller find
mere information på
gladsaxe.dk/madservice
Der arbejdes lige nu med nyt
udbud, så der i 2020 bliver
flere leverandører at vælge
imellem.

Lær at lave
hverdagsmad

Tilkøbsydelser
Mange leverandører tilbyder
tilkøbsydelser som for
eksempel ekstra rengøring
eller måltider. Spørg din
leverandør om muligheder
og priser. Hvis du ikke er visiteret til hjælp, kan du også
kontakte virksomheden for
at høre om tilkøbsmuligheder. Telefonnummer på de
private leverandører står på
gladsaxe.dk/hjemmehjaelp
Den kommunale hjemmepleje leverer ikke tilkøb.

Er du blevet alene, og er du ny i
et køkken? Så kan du lære at lave
gode, enkle retter i hyggeligt
selskab med andre mænd på
kurset ’Lær at lave hverdagsmad’
hos Frit Oplysningsforbund
i Gladsaxe.
Kurset finder sted på Mørkhøj
Skole, mandage fra 21. oktober til
9. december, alle dage fra
kl. 16-20. Det koster 450 kr. at
deltage, og det dækker både
undervisning og madvarer. Der er
plads til 12 på holdet. Tilmeld dig
kurset på gladsaxe.fo.dk eller på
tlf. 44 44 11 17.

Lav mad sammen
– for kvinder
Er du 60+ kvinde og synes du, at
det kedeligt at spise alene – eller
fik du aldrig lært at lave mad? Så
er det ikke for sent. FO Gladsaxe
prøver at samle kvinder 60+, som
gerne vil lære at lave mad eller
bare hygge sig med at lave mad og
spise sammen. Hvis der er interesse for det, bliver der lavet et
hold. Er du interesseret?
Så kontakt gladsaxe@fo.dk eller
ring på tlf. 44 44 11 17.

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

C

Seniorrådet har ordet:

Bedre kvalitet i sundhedsvæsenet
I skrivende stund er det meget
spændende, hvordan fremtidens serviceniveau på ældreområdet vil blive prioriteret
fremover i Danmark.
Som udviklingen ser ud
på nuværende tidspunkt, er
det nødvendigt, at der
tilføres midler, så vores ældre medborgere kan forvente et kommunalt
serviceniveau, så alle har mulighed for at leve et anstændigt og værdigt liv.
Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjemmehjælp og pleje
med udgangspunkt i den enkeltes behov. Derfor vil kvaliteten af kommunens sundhedsydelser være noget, som Seniorrådet vil holde skarpt øje
med.
Alle mennesker kan på et tidspunkt i deres liv få en oplevelse af at være
alene. Som ældre er man i særlig risiko for at opleve sig uønsket alene og
ensom på grund af tab af venner og nær familie. Denne viden er vigtig for
nøglen til at forebygge og bekæmpe ensomhed.
Seniorbofællesskaber og ældreboliger kan være et stærkt våben imod
ensomhed. Det var derfor med stor glæde at se, at der i den vundne
arkitektkonkurrence vedrørende et sundhedshus
i Gladsaxe Kommune er medtænkt ældreboliger. Seniorrådets medlemmer
Ydermere er der i kommunens værdighedspo- Er valgt af borgere over 60 år
i Gladsaxe og rådgiver blandt
litik beskrevet de overordnede værdier for indandet Byrådet i seniorpolitiske
satsen omkring ensomhed. Her er tilføjet et nyt
sager.
Alle kan henvende sig til
afsnit om ensomhed, hvor kommunen, i komSeniorrådet med spørgsmål og
munens kvalitetsstandarder, skal beskrive hvad
forslag på seniorraadet@
de forpligter sig til at medtænke omkring proble- gladsaxe.dk eller til formand
Inge Maria Mandrup på telefon
matikken. Seniorrådet ser gerne, at alle borgere
61 40 30 16. Seniorrådet
skal have en så værdig afslutning på livet som
behandler alle henvendelser
og drøfter dem på møder.
muligt. På Seniorrådets sidste temamøde, ’Den
sidste tid – i trygge rammer’, kom der et ønske
Seniorrådsmedlemmerne er:
Inge Maria Mandrup, formand
fra borgerne om, at rådet arbejder for etablering
Bjarne Mogensen, næstformand
af et hospice i kommunen.
Carl-Erik Andersen
Hanne Hvidtfeldt Jakobsen
Med ønsket om en god sommer!
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

