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Vinteren i år er mørk og lang som den 
plejer, men uden sne og frost. Der er 
mange regnvejrsdage og nyheder om 
voldsomme klimaforandringer over 
hele verden med skovbrande, over-
svømmelser, storme og tørke. Slet ikke 
som det plejer at være. Det går alt for 
stærkt nu, kan man fornemme. 

Mon ikke vi alle mærker en uro over 
det, der sker, og tænker, hvad vi selv 
kan gøre? Både for vores egen skyld, 
men mest måske for generationerne 
efter os.

Hver især gør vi ikke den store for-
skel. De fleste af os lever klima – rigtigt 
allerede, i hvert fald det meste af tiden. 
Vi sparer på energien, undgår madspild, 
køber ikke så meget nyt tøj, rejser kun 
lidt med fly og krydstogt. Men hånden 
på hjertet: Mon ikke vi alle kan leve 
lidt mere energirigtig? ”Det kunne du i 
hvert fald selv”, siger mine børnebørn 
til mig og indrømmet: Det gør indtryk. 

Men der, hvor vi kan gøre den sto-
re forskel, er i det fælleskab, vi har i 
Danske Seniorer. Vi er mange, og vores 
stemmer tæller meget, når der vælges 
politikere til kommune, Folketing og 
EU. Vi stemmer på forskellige partier, 
men kan påvirke dem, vi stemmer på. 
Vi kan påvirke folkestemning og me-
ningsmålinger, når vi er enige om det, 
vi vil.

Der er en stor parathed blandt po-
litikere til at gøre noget. Regeringen 
har sat mål om 70% reduktion af CO2 
udledning inden 2030. Målet har bred 
opbakning, men enigheden hører op, 
når man skal beslutte, hvem der skal 
betale de store udgifter til forskning 
og omstilling af industri, landbrug og 
transport. 

Danske Seniorer arbejder på sagen 
ad flere veje. Vi er dybt engagerede i at 
skabe bedre og billigere offentlig trafik 

med tog, busser og flextrafik. Vi går ind 
for ordninger som pensionistkortet og 
andet, der gør seniorer mere mobile og 
gavner miljøet. 

Vi har senest engageret os i kampen 
for bevarelse af pensionistkortet, som 
trafikselskaberne i hovedstadsområdet 
ville afskaffe og erstatte med et nyt ra-
batsystem. Dette skabte stor utilfreds-
hed, især blandt pensionister, da nog-
le ville få prisstigninger på helt op til 
400%. Heldigvis har trafikselskaberne 
nu besluttet at gennemtænke og ændre 
forslaget. Seniorer er storforbrugere af 
offentlig transport, så prisen må ikke 
være en hindring for et godt seniorliv. 

Måske kan vi også påvirke politiske 
beslutninger om afgifter på flyrejser 
og tobak? Mange politikere er nervøse 
for, at pensionister er imod afgifter og 
ved måske ikke, at vi kan hjælpe med 
retfærdige og klima-venlige løsninger? 

Rude Strand Højskole havde en kli-
ma-debatdag i september, som bl.a. 
førte til, at Danske Seniorer og Bedste-
forældres Klimaaktion har opfordret 
klimaminister Dan Jørgensen til, at re-
geringen starter et Senior Klimaråd i 
lighed med Ungeklimarådet.
I dette nummer af Seniorbladet har 
vi samlet gode råd fra seniorer og fra 
EU’s første klimakommissær, Connie 
Hedegaard, hvor du kan læse mere om 
seniorer og klimaet.

Med venlig hilsen

Per K. Larsen, 
Landsformand. 
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Löydät meidät useilta hyvinvarustetuilta operaattoreilta
ja muilta jälleenmyyjiltä. Lisätietoa www.doro.fi 

ANNONCE

ER DU VOKSEN 
NOK TIL EN DORO?

Med årene sker der ting og sager med vores syn, hørelse og motorik. Det er der ikke 
noget mærkeligt i; det sker for os alle sammen. Heldigvis fi ndes der mobiltelefoner, 
der giver en hjælpende hånd. Der klarer udfordringerne for dig. Så når du er 
voksen nok til at være stolt af din alder, og voksen nok til ikke at fokusere på 
besværlighederne – så er du voksen nok til en Doro.

Føles det, som om armene ikke helt er 
lange nok, når du skal læse tekstbesk-
ederne? Og er det svært at tyde de der 
humørikoner, fordi de er så rædsomt små? 
Doro 8080 har en stor og tydelig skærm 
med høj kontrast, som du allerede fra 
starten kan tilpasse, så den passer perfe-
kt til lige præcis dig. Du kan vælge større 
tekst. Du kan vælge større ikoner. Og du 
kan få hjælp til at skelne mellem bestemte 
farver. Så bare glem problemerne!

På almindelige smartphones kan du skrue 
op for lyden. Men det er ikke sikkert, at 
det er nok, hvis du er ude i trafi kken eller 
befi nder dig i en større forsamling. Doro 
8080 er udviklet specielt til ældre ører. 

Den har høje, tydelige signaler og ek-
stra stærke vibrationer. Den forstærker 
de høje frekvenser, som er de første, der 
bliver svære at høre, og fi ltrerer baggr-
undsstøjen fra. Hvis du bruger høreappa-
rat, vil du opleve en stor forskel, fordi lyd-
en overføres uden forstyrrelser.

Oplever du af og til, at det er svært at 
ramme de små ikoner på en almindelig 
smartphone? Doros tydelige grænsefl ade 
er nem at bruge, hvis dine hænder ikke 
længere er helt så smidige. Det samme 
gælder ydersiden, som giver et godt greb, 
og de godt adskilte knapper og den tyde-
lige hjemknap. Vi har selvfølgelig også 
covers, hvis du nu skulle tabe telefonen.

DORO 8080
Style by Scandinavia 

DORO 8080
Style by Scandinavia 

Med alderen sker der en del med synet, hørelsen og 
motorikken. Det er ikke noget problem, det ordner vi.

Find mere information og nærmeste forhandler på 
www.doro.com/8080-dk
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KORT
NYT

4,9 MIO. KR. TIL 
FÆLLES FRIVILLIG-
PROJEKT 
Nordea-fonden har bevilliget 4,9 
mio. i støtte til vores projekt 'Fri-
villighed til alle ældre', som vi har 
sammen med den socio-økonomi-
ske virksomhed Elderlearn og Kø-
benhavns Universitet. 

Pengene skal gå til kulturmøder 
mellem ældre danskere og unge 
sprogstuderende, hvor den ældre er 
frivillig ”sprogtræner” i helt almin-
deligt hverdagssprog, alt imens de 
hygger sig over en kop kaffe eller te. 

Elderlearn, der har til huse i Dan-
ske Seniorers lokaler i Griffenfelds-
gade, har allerede afprøvet koncep-
tet i København. 

Projektet starter i Holstebro, 
Sorø, Favrskov og Syddjurs Kommu-
ne og vil have fokus på at undersø-
ge, hvordan ældre og udlændinge 
matches effektivt over hele landet, 
og hvordan lokale seniorforeninger 
kan inddrages i projektet. BALLADE OM PENSIONISTKORTET

I hovedstadsområdet har kampen 
for at bevare pensionistkortet – det 
såkaldte mimrekort – også fyldt me-
get i Danske Seniorers arbejde for 
seniorerne, efter at trafikselskaber-
ne besluttede at afskaffe det. 

Danske Seniorer var på barrika-
derne, fordi det ville være endnu et 
skridt i en lang række forringelser for 
seniorer i kollektiv transport. Det ny 
rabatsystem ville lidt firkantet sagt 
have givet rabat til dem, der (endnu) 
ikke bruger offentlig transport, mens 

nogle af de faste kunder ville opleve 
prisstigninger på over 400%. 

Det gav ballade med både mimre-
kort-kunder, Danske Seniorer, ÆldreSa-
gen og Passagerpulsen TÆNK, så Movia 
besindede sig og vil nu gentænke for-
nyelsen.

DANSKE SENIORER KÆMPER FOR DIG
Finansloven var børnenes finanslov, 
men hvor var seniorerne? De fyld-
te heller ikke meget i statsministe-
rens nytårstale. Til gengæld fylder 
seniorerne alt, når Danske Seniorer 
kæmper for bedre vilkår for senio-
rer og for seniorforeninger. 

Som en del af vores arbejde er vi 
foreningernes og seniorers stemme 
over for politikerne både på Chri-
stiansborg og lokalt. Vi har holdt 
møder med for eksempel Odenses 
borgmester Peter Rahbek Juhl, og 
vi mødes med ældreordførerne for 
de politiske partier i Folketinget for 
at gøre dem opmærksom på vores 

synspunkter. 
I øjeblikket taler vi meget om senior-

bofællesskaber og om det bureaukrati 
og de udgifter, foreningerne oplever 
i forhold til deres bank. En del af år-
sagerne til bankernes mange krav om 
dokumentation skyldes nemlig hvid-
vaskreglerne, som er politisk bestemt. 

Reglerne er lavet for at forhindre 
kriminelle i at bruge danske banker til 
hvidvask, men de skaber utrolig me-
get besvær for mindre seniorforenin-
ger. Derfor argumenterer vi også for 
en gennemgang af reglerne, så de ikke 
bliver en stopklods for foreningernes 
arbejde. 

SF’s ældreordfører Kirsten Normann Andersen, Katrine Lester og Per K. Larsen 
havde en god samtale om seniorers økonomi, boliger - og ikke mindst om ”mimre-

kortet”
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ERINDRINGSSPIL TIL 
DEMENSRAMTE
Dansk Center for Reminiscens fører 
en række yderst anvendelige spil til 
samtale og samvær med personer 
med en demenssygdom. Alle kan 
spille med, også selv om der er al-
vorlige hukommelses-problemer 
hos deltagerne. De fire spil er:

 − Det gamle billedlotteri.  
 − Billedlotteri for mænd.
 − Tillykke med fødselsdagen.
 − Fortæl, fortæl 

Fortæl, fortæl – et spil, der hjælper 
erindringen i gang. Med dette popu-

lære spil får man på skift via en farvet 
terning en kort sætning, der lægger op 
til en fortælling. Det er åbne udsagn og 
ikke konkrete spørgsmål, og det gør, at 
alle svar er rigtige, fordi de forholder 
sig til den enkelte spillers egen livshi-
storie.

Spillene anvendes på hundredvis 
af plejehjem, demenscentre, dagcen-
tre, genoptræningscentre samt blandt 
mange pårørende. 

Mere informati-
on om indhold, pri-
ser m.v. på www.
r e m i n i s c e n s . d k 
eller på tlf. 60 70 
14 23.

NYE TELEFON-
TIDER
Vi får nye telefontider på vores 
kontorer i København og Sdr. 
Omme. 

Fremover kan du ringe til 
os mandag til torsdag for alle 
spørgsmål vedrørende medlem-
skab, bogholderi og forenings-
service. 

REJSEHJØRNET 
ÅBENT ALLE 
HVERDAGE
Vil du købe eller bestille billet-
ter til udflugter, koncerter eller 
Tivoli-kort, have oplysninger 
og programmer for vores rejser, 
udflugter og ture, kan du stadig-
væk gøre det mandag til fredag 
mellem kl. 9.30 og 14. 

Du er også meget velkommen 
til at besøge Rejsehjørnet i Grif-
fenfeldsgade 58. Så ser du også 
alt det andet spændende, vi har 
på hylderne.

17 KOMMUNER 
DROPPER 
KLIPPEKORT TIL 
SVAGE ÆLDRE

Klippekortordningen, som blev 
indført af VLAK-regeringen og DF 
og som skulle give ældre på pleje-
centre en halv times ekstra hjælp, 
bliver i hver femte kommune sparet 
væk fra i år. Med ordningen fulgte 
en pulje på 380 millioner kroner om 
året i 2017 og 2018, men nu er pen-
gene blevet en del af bloktilskud-
det, derfor kan kommunerne selv 
bestemme, hvad de skal bruges til. 

”I Danske Seniorer er vi stærkt 
utilfredse med, at det går 
ud over de svageste ældre. 
Det er ikke i orden”, siger 
direktør Katrine Lester, 
der glæder sig over, at 
ældreminister Mag-
nus Heunicke (Soc.) 
vil tage kontakt de 
kommuner, der 
nu har bebu-
det, at klippe-
kortet væk. 

VELKOMMEN TIL  
NYE FORENINGER
Danske Seniorer Frederiksberg
Faglige Seniorer Brøndby
Rejseklubben i Skibby
Kongehave Musikanterne

Vi glæder os til samarbejdet!

NY MEDARBEJDER I 
SDR. OMME
Vores kontor i Sdr. Omme, der bl.a. 
tager sig af adresseændringer og 
holder styr på foreningernes med-
lemslister, er igen fuldt bemandet. 

Anette Jensen (th) har fået for-
stærkning af Jette Bundgaard fra 
Grindsted.

Vi glæder os til samarbejdet og 
håber, I vil tage godt imod hende.

VI HJÆLPER HINANDEN
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Prostata generer mange mænd 
helt unødvendigt!

Prosta-XTM hjælper næsten alle, der 
lider af normal forstørrelse af 
prostata.

Hvordan mærker du om du har forstørret prostata?

• Du skal oftere på toilet, især om natten.

Mange vil opleve, at de lettere kommer til at dryppe lidt mel-
lem toiletbesøgende. Dette skyldes, at den totale blæreka-
pacitet er mindre, fordi blæren aldrig bliver helt tom.

•  Du har svagere urinstråle end tidligere, og det tager
længere tid at tisse.

Det kan ofte føles som du ikke får tømt blæren helt. Når 
prostata bliver endnu større kan den sågar stoppe al urin 
i at komme ud.

Hvad er prostata egentlig, og hvad går galt?
Prostata er en kirtel, som ligger rundt om urinrøret lige under man-
dens blære. Den producerer en væske, som giver bedre sæd mobilitet. 
Den har derfor en vigtig funktion, især tidligt i livet. Efterhånden som 
vi bliver ældre, har prostata en tendens til at vokse, og kommer derved 
til at trykke på ur inrøret, hvilket kan give vandladningsproblemer. 
Urinstrålen bliver slap, besvær med at starte vandladningen og med at 
tømme blæren helt. Prostata problemer kan variere fra, besvær med 
at nå at komme på toilettet, så du tisser i bukserne, til en fuldstændig 
blokering af urinvejene, som kræver akut lægehjælp, ofte med opera-
tion og/eller kvindelige kønshormoner, som ofte giver problemer bl.a. 
i form af nedsat eller ødelagt sexliv.

Bestilles på www.ShopVital.dk
eller på

Ordre Tlf:  77 34 77 28Rigtig mange mænd kan blive hjulpet af Prosta-X.TM 
Det kan være meget klogt at starte, før det er for sent.

Prosta-X gør hverdagen 
lettere!
•  Prosta-X er en 100% naturlig natur-

medicin for prostata.
• Prosta-X har ingen bivirkninger.
•  Prosta-X indeholder urter, som er sunde

for din krop, og er med til at styrke pros-
tata og reducere problemer forårsaget af,
at den er blevet for stor.

• Tabletterne er ovale, og er lette at sluge.

Du bemærker en forbedring 
efter få uger!
De fleste der starter med Prosta-X mærker 
efter ganske kort tid, at de lettere kan lade 
vandet. Der vil dog gå 2-3 mdr., før der op-
nås fuld effekt.

Hvis du ikke mærker en forbedring efter 3 mdr. 
brug, anbefaler vi, at du kontakter din læge for 
at udelukke mere alvorlige lidelser.

Brug Prosta-X i perioder eller 
fast i længere perioder.
- Hvis du har store problemer med pros-
tata, eller har haft langvarige problemer,
bør du bruge Prosta-X som et fast tilskud.
Det kan du trygt gøre, så længe du ønsker
det, uden risiko for bivirk ninger.
- Hvis du først lige er begyndt at mærke
problemer som langsom vandladning,
natlige toi letbesøg osv., kan det være nok
at bruge Prosta-X i 2 sammenhængende
mdr.  1-2 gange om året.

Tag signalerne alvorligt!
Det er klogt, at tage signaler fra en vok-
sende pros tata-kirtel alvorligt. Det er 
lettere at stoppe væksten tidligt i forløbet, 
end at behandle en akut forstørret pros-
tata, som standser al urin. Dette kræver 
ofte en ubehagelig operation og behand-
ling med kvindelige hormoner. Hvis du 
opdager, at din urinstråle ikke er så kraftig 
som før, bør du straks starte med Prosta-X. 
Du vil hurtigt opdage, at det var en god idé. 
Prosta-X er lavet af 100% naturlige urter, 
indeholder ingen kun stige eller skadelige 
stoffer. Da vi sælger direkte til dig, undgås 
de fordyrende mellemled. Derfor kan vi 
tilbyde et kvalitetsprodukt, til en overkom-
melig pris. Alle skal have råd til at prøve 
Prosta-X og mærke hvor godt det er.

De fleste mænd over 40 har problemer 
forårsaget af en forstørret prostata?

ca. 50% af mænd i alderen 40-50 år
60-70% af mænd i alderen 50-60 år
over 70% af alle mænd over 60 år.
Dette er tal, hentet fra en sundhedsundersøgelse i USA
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Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

"Gratis" prøve til dig!
Prøv Prosta-X "gratis" i 1 måned, du betaler kun kr. 1 + forsendelses omk. kr. 69,-
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Prostata generer mange mænd 
helt unødvendigt!

Prosta-XTM hjælper næsten alle, der 
lider af normal forstørrelse af 
prostata.

Hvordan mærker du om du har forstørret prostata?

• Du skal oftere på toilet, især om natten.

Mange vil opleve, at de lettere kommer til at dryppe lidt mel-
lem toiletbesøgende. Dette skyldes, at den totale blæreka-
pacitet er mindre, fordi blæren aldrig bliver helt tom.

•  Du har svagere urinstråle end tidligere, og det tager
længere tid at tisse.

Det kan ofte føles som du ikke får tømt blæren helt. Når 
prostata bliver endnu større kan den sågar stoppe al urin 
i at komme ud.

Hvad er prostata egentlig, og hvad går galt?
Prostata er en kirtel, som ligger rundt om urinrøret lige under man-
dens blære. Den producerer en væske, som giver bedre sæd mobilitet. 
Den har derfor en vigtig funktion, især tidligt i livet. Efterhånden som 
vi bliver ældre, har prostata en tendens til at vokse, og kommer derved 
til at trykke på ur inrøret, hvilket kan give vandladningsproblemer. 
Urinstrålen bliver slap, besvær med at starte vandladningen og med at 
tømme blæren helt. Prostata problemer kan variere fra, besvær med 
at nå at komme på toilettet, så du tisser i bukserne, til en fuldstændig 
blokering af urinvejene, som kræver akut lægehjælp, ofte med opera-
tion og/eller kvindelige kønshormoner, som ofte giver problemer bl.a. 
i form af nedsat eller ødelagt sexliv.

Bestilles på www.ShopVital.dk
eller på

Ordre Tlf:  77 34 77 28Rigtig mange mænd kan blive hjulpet af Prosta-X.TM 
Det kan være meget klogt at starte, før det er for sent.

Prosta-X gør hverdagen 
lettere!
•  Prosta-X er en 100% naturlig natur-

medicin for prostata.
• Prosta-X har ingen bivirkninger.
•  Prosta-X indeholder urter, som er sunde

for din krop, og er med til at styrke pros-
tata og reducere problemer forårsaget af,
at den er blevet for stor.

• Tabletterne er ovale, og er lette at sluge.

Du bemærker en forbedring 
efter få uger!
De fleste der starter med Prosta-X mærker 
efter ganske kort tid, at de lettere kan lade 
vandet. Der vil dog gå 2-3 mdr., før der op-
nås fuld effekt.

Hvis du ikke mærker en forbedring efter 3 mdr. 
brug, anbefaler vi, at du kontakter din læge for 
at udelukke mere alvorlige lidelser.

Brug Prosta-X i perioder eller 
fast i længere perioder.
- Hvis du har store problemer med pros-
tata, eller har haft langvarige problemer,
bør du bruge Prosta-X som et fast tilskud.
Det kan du trygt gøre, så længe du ønsker
det, uden risiko for bivirk ninger.
- Hvis du først lige er begyndt at mærke
problemer som langsom vandladning,
natlige toi letbesøg osv., kan det være nok
at bruge Prosta-X i 2 sammenhængende
mdr.  1-2 gange om året.

Tag signalerne alvorligt!
Det er klogt, at tage signaler fra en vok-
sende pros tata-kirtel alvorligt. Det er 
lettere at stoppe væksten tidligt i forløbet, 
end at behandle en akut forstørret pros-
tata, som standser al urin. Dette kræver 
ofte en ubehagelig operation og behand-
ling med kvindelige hormoner. Hvis du 
opdager, at din urinstråle ikke er så kraftig 
som før, bør du straks starte med Prosta-X. 
Du vil hurtigt opdage, at det var en god idé. 
Prosta-X er lavet af 100% naturlige urter, 
indeholder ingen kun stige eller skadelige 
stoffer. Da vi sælger direkte til dig, undgås 
de fordyrende mellemled. Derfor kan vi 
tilbyde et kvalitetsprodukt, til en overkom-
melig pris. Alle skal have råd til at prøve 
Prosta-X og mærke hvor godt det er.

De fleste mænd over 40 har problemer 
forårsaget af en forstørret prostata?

ca. 50% af mænd i alderen 40-50 år
60-70% af mænd i alderen 50-60 år
over 70% af alle mænd over 60 år.
Dette er tal, hentet fra en sundhedsundersøgelse i USA

2_sidet_annonce_new.indd   1 27/12/12   16.42

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

"Gratis" prøve til dig!
Prøv Prosta-X "gratis" i 1 måned, du betaler kun kr. 1 + forsendelses omk. kr. 69,-

Herefter får du automatisk en æske tilsendt hver måned til kun kr. 199,-/md.+ forsendelse kr. 29,-
Man kan når som helst give besked om, at man ikke ønsker flere forsendelser.

Tilbuddet gælder nye kunder og én æske pr. husstand

ANNONCE



Temaredaktion: journalist Kirsten Bohl, redaktør Iben HauschultzTEMA: BEDSTEFORÆLDRE OG KLIMA

DEM MED MAGT 
SKAL HANDLE NU!
Hjemme i Connie Hedegaards have er tulipanerne langt fremme her 
midt i januar. Andre steder i verden er der tørke, brande, oversvøm-
melser og jordskred. Det, forskerne havde advaret om ville blive 
mere synligt efter 2020, er sket. Klimaeffekterne er blevet alvor. 

Connie Hedegaard er ked af, vi er kom-
met for sent i gang – hun bebrejder 
verden for ikke have gjort noget mere 
– men hun er hverken opgivende eller 
modløs. Tværtimod. Nu er vi jo i gang. 
Politikerne, investorerne, erhvervsle-
derne, os allesammen. Og ikke blot vi 
privilegerede danskere. 

Kina og USA praktiserer fortsat det, 
hun kalder ”After you, Sir” – det ene 
land vil afvente, hvad det andet gør – 
men mange kinesere og amerikanere 
kan se, noget må ske. 

Connie Hedegaard citerer direktøren 
for Danish Crown, Jais Valeur. I forbin-
delse med at den store slagterigigant 
meldte ud, den vil være CO-neutral i 
2050, spurgte en journalist, hvorfor de 
ikke havde besluttet sig for fem år si-
den. »Fordi dengang var efterspørgslen 

der ikke. Det er den nu. Også i Kina,« 
svarede Jais Valeur.

Hun har arbejdet med klima lang 
tid før, det var et emne, der åbnede 
TV-avisen og fyldte forsiderne. Og hun 
har selvfølgeligt igen og igen hørt på, 
hvorfor vi danskere skal gøre noget. Vi 
fylder jo så lidt i det samlede regnskab.

”Men hvis vi ikke skulle, hvem skal 
så?”, spørger hun. 

Vi kan gøre en forskel
Og hun tror på, vi kan gøre en forskel, 
men advarer også om, at det skal ske 
snart. Ellers risikerer vi, at der i kontra-
sten mellem manglende handling og 
unges dedikation ligger kimen til en ny 
polarisering. En ny generationskamp. 
En situation, hvor spørgsmålet er, om 
vores engagement og vores indsats kan 

forsvinde igen. 
”Meget kan true klimakampen. Bre-

xit, situationen i Iran, en ny finansiel 
krise”, siger hun. ”Derfor skal dem 
med magt handle nu – erhvervslivet, 
politikerne og investorerne – ellers 
kan jeg frygte, det for de unge ender i 
frustration og radikalisering. Kommer 
vi i gang, kan vi til gengæld skabe et 
fællesskabsprojekt, hvor man føler, at 
man selv er en del af det. Det har vi alle 
forudsætninger for med traditionen fra 
vores danske arbejdsmarkedsmodel, 
hvor vi finder løsninger sammen, og 
med det meget aktive forenings-Dan-
mark”, siger hun.  

Og der er stor og bred opbakning til 
at finde klimaløsninger.

Pensionskassernes medlemmer har 
tvunget dem til at investere grønt i 
stedet for sort. Borgerforslaget om en 
klimalov fik over 60.000 underskrifter 
på en uge – det havde ingen forestillet 
sig. Lars Løkke og Mette Frederiksen 
kom på banen, og i Tyskland stemte 
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TEMA: BEDSTEFORÆLDRE OG KLIMA

HVAD KAN VI  
SENIORER GØRE?
For Connie Hedegaard er danske senio-
rer ikke klimaskurke. Tværtimod – og da 
vi spørger hende, hvad vi selv kan gøre, 
siger hun: Vi kan spare på energi. Vi kan 
undgå madspild. Vi kan være bevidste 
om vores miljø- og klimamæssige af-
tryk. Vi kan købe mindre tøj og til gen-
gæld bedre kvaliteter, som holder, og 
som man passer på i mange år. Men det 
er vel netop sådan, mange ældre lever. 
Det er deres normale måde. Det er ikke 
dem, der køber nye T-shirts i stedet for 
at vaske dem, siger hun. 

Hendes helt generelle råd er: 
 − Spar på energien 
 − Overvej om du virkeligt behøver den 

ting, du har lyst til at købe 
 − Vælg det der er grønnest og bedst 

produceret
 − Spis mindre bøfkød, mere kylling og 

endnu mere fisk. Nogle vælger at bli-
ve vegetarer – så langt går jeg i hvert 
fald ikke selv. Men den traditionelle 
hamburger fredag aften er væk fra 
vores bord

 − Og så er der rejserne. De +70 årige, 
der nu endeligt har fået tid og råd, 
vil se verden. Sådan er det. Og jeg er 
sikker på, de gerne betaler for klima-
belastningen. Det er jeg faktisk sikker 
på ... så kompenser på den måde. 

CONNIE 
HEDEGAARD 
Connie Hedegaard, 59 år, er be-
styrelsesformand i Berlingske 
Media, Concito og KR Foundation, 
bestyrelsesmedlem i Danfoss og 
Aarhus Universitet. Hun har væ-
ret medlem af Folketinget for De 
Konservative, klima- og energi-
minister og fra 2010 til 2014 EUs 
første klimakommissær.   

langt størsteparten af de 18-24 åri-
ge på De Grønne, og så kom det store 
erhvervsliv med. Det oplevede, det er 
dyrt, når strømmen går, eller en virk-
somhed bliver oversvømmet og må 
holde lukket i tre uger. Samtidig blev 
der sat spot på ressourcerne, den cir-
kulære økonomi. For vi ændrer os jo 
ikke ud af filantropi. Økonomien er 

også vigtig.
Det er positivt, vi gør så meget selv. 

Christiansborg skal ikke gøre alting. Men 
én ting må politikerne gøre – og det hø-
rer jeg også de store erhvervsvirksom-
heder tale om: Afgifterne skal tænkes 
om. Det skal blive dyrt at gå imod FN’s 
verdensmål og billigere at gå med dem. 

Og så skal vi allesammen erkende, 

at det ikke er gratis. Det bliver dyrt, og 
det er dumt at sige andet. Men det er en 
investering i fremtiden, og det vil blive 
langt, langt dyrere at lade være. 

Ikke stik os blår i øjnene. Det ville 
kunne ødelægge hele det fællesskabs-
projekt, vi er så godt i gang med.

MEDLEMMERNES 
GODE GRØNNE 
VANER
SeniorBladet spurgte et lille ud-
valg af medlemmer, hvilke gode 
grønne vaner, de har. Alle vil gerne 
bidrage til mere genbrug. 

Ingrid i Midtjylland og Henrik 
i København køber ikke selv gen-
brugstøj, men giver gerne det, de 
ikke længere kan passe eller ikke 
længere kan lide og som stadig er 
godt til genbrugsbutikken og brug-
te ting kommer også til genbrug.

Annette i Sydvestjylland har in-
gen tørretumbler og lader ikke van-
det løbe, når hun børster tænder. 

Kirsten og Erling i Sønderjyl-
land har monteret automatisk 
vandhane på badeværelset og 
sparede 1.000 liter vand på under 
et år. Samlet set bruger vores lille 
panel ikke mange tanker på egne 
grønne vaner, de lever bare efter 
principperne:

 − Sluk lyset, når du forlader et rum
 − Brug ikke unødigt strøm
 − Sorter dit affald
 − Tag indkøbsnet med, når du 

skal handle
 − Brug mindre vand under bruse-

ren: skyl, søb ind, skyl af
 − Køb bedre kvalitet, så holder 

det længere
 − Luft tøjet efter brug. Det er må-

ske ikke alt, der behøver vaskes 
efter hver brug

 − Lad bilen stå, tag bus eller tog, 
når du kan.

Foto: Preben Etwill
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TEMA: BEDSTEFORÆLDRE OG KLIMA

HVORDAN FÅR VI GIVET 
DE GODE VANER VIDERE?
”Med lyst og glæde!”, siger Birthe Krabek fra Ferritslev på Fyn. Skyld 
og skam og trusler har aldrig gjort noget godt for nogen.

I Ferritslev på Fyn bor en ”bedstemor 
med skrald i”: Birthe Krabek er 65 år, 
tidl. fri- og døveskolelærer, blogger, 
iværksætter og glødende genbrugs- og 
bæredygtigheds-aktivist. På den gode 
måde … for aktioner må handle om at 
give gode vaner videre og ikke om at 
give dårlig samvittighed:  

”Skyld og skam og trusler har aldrig 

gjort noget godt for nogen. Skal vi re-
ducere mængden af affald og leve mere 
klimarigtigt, bliver vi nødt til at fremme 
bæredygtighed med sejr og glæde og 
positive oplevelser!”, siger Birthe Krabek.

Og det er ikke tomme ord: Birthe gør 
selv en stor indsats for bæredygtighed, 
bl.a. som aktiv i Repair Café i Odense, 
hvor et hold frivillige – både yngre og 

ældre – den sidste søndag i måneden 
tilbyder at reparere ting, som ikke vir-
ker, men egentlig er for gode til at smi-
de væk. 

Hun er bestyrelsesmedlem i ’Re-Cir-
cle Hub, der faciliterer indsamling, 
videresalg og distribution af brugt 
elektronik, før det bliver til affald. Og 
så deler hun på sin blog kuppi.dk flit-
tigt ud af inspiration til en bæredygtig 
hverdag.

”Men alting begynder i det små – 
med alt det gode, vi hver især allerede 
gør”, siger hun.

Gør mere af det gode
”Vi mennesker er så forskellige og har 
forskellig tilgang til bæredygtighed. 
Det bliver vi nødt til at tage udgangs-
punkt i, når vi vil fremme bæredygtig-
hed. Enhver må starte, hvor han eller 
hun er”, siger Birthe. Men hun vil gerne 
sætte mere skub i folk. Derfor opretter 
hun sammen med en kreds af ligesin-
dede lige nu en foreningen INOLI, der 
tilbyder workshops om bæredygtighed, 
hvor deltagerne får mulighed for at ar-
bejde med det, de allerede gør og det 
de gerne vil gøre mere. I workshoppen 
kan man også danne sig et indtryk af, på 
hvilke områder (klima, miljø, sundhed 
osv.), man gør og kan gøre en forskel.

Gode vaner
”Mindre madspild er en af de ting, rig-
tigt mange seniorer allerede gør. Det er 
vi jo vokset op med. Og måske kunne vi 
blive bedre til at engagere os i aktivite-
ter, som ikke kræver strøm. Hvad gjor-
de vi før vi fik computeren?”, spørger 
hun. ”Vi var sammen. Med hinanden. 
Tiden kan godt gå med noget, der giver 
mere livskvalitet og gode oplevelser 
uden strøm” siger hun og nævner som 

Fotos: Privat
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eksempel sin egen families jul, hvor 
gavebytningen er om eftermiddagen, 
middagen er det gode måltid og afte-
nen går med spil og hygge.

”Og så skal vi måske tænke over, 
hvad vi gør i det daglige. Og hvordan 
vi taler om det. ’Jeg lægger det lige op 
i skyen’ – er ikke et abstrakt. Skyen er 
nogle kæmpestore servere, der ligger 
under jorden og bruger masser af ener-
gi og vand til nedkøling. Og det siger – 
og gør – vi uden at tænke over, hvad det 
koster!” 

Det er smittet af
Birthes indstilling til natur og bære-
dygtighed er smittet godt af på næste 
generation: ”Både børn og børnebørn 
kan blive forargede over affald og då-
ser i naturen” fortæller hun glad. Fx kan 
hendes 10-prige barnebarn spontant 
udbryde ”så er der skovsvin!”, når han 
opdager skrald i naturen. 

At få gode vaner handler bl.a. om at 

italesætte de gode vaner: ”Hvorfor si-
ger vi, vi skal rester i en lidt træt tone, 
når vi i stedet kunne sige ’alt godt fra 
køleskabet’? 

”Jeg synes også, mine børn har fået 
en god ballast med i livet, bl.a. gennem 
det skolevalg, vi traf for dem. De gik på 
Søddinge Friskole, der var alt andet en 
mainstream. Den holistiske tankegang 
gør, at de i dag træffer nogle andre 
valg”. 

Og så er der eksemplets magt. 
Birthe tænker meget over, at de valg 

hun træffer har mindst mulig aftryk på 
klimaet. Derfor gør det hende super 
glad, at hun har kunnet bygge sig eget 
drivhus, næsten udelukkende af gen-
brugsmaterialer. Og det bidrager kun 
til mere glæde, at hun snart kan dyrke 
tomater af frø, som hun fik i julegave. 
Ikke fra et traditionelt frøbrev, men ind-
samlet fra friske tomater og tørret af 
hendes datter …

 

Repair Cafe- 
k o n c e p t e t 
kom til Danmark 
i 2013, da Jennie 
Kaae Ferrara organiserede den 
første Repair Cafe hos Klimakvar-
ter Østerbro. Hun blev inspireret 
af et hollandsk tiltag, som hun 
stødte på i sit arbejde for kli-
matænketanken CONCITO. 

I dag er der Repair Cafeer over 
hele landet. Find en nær dig på 
www.repaircafedanmark.dk.

Se også reportage fra Repair 
Cafeen på danske-seniorer.dk.

Læs mere og få inspiration til 
mere bæredygtighed i hverdagen 
her:

www.klimabevaegelsen.dk/bed-
steforaeldrenes-klimaaktion/

www.kuppi.dk 

www.groenforskel.dk giver dig 52 
tips til en grønnere hverdag. 
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Tekst og fotos: Iben HauschultzTEKNOLOGI

Taleteknologi kan hjælpe senio-
rer og andre, der ikke længere er 
så mobile med små enkle opga-
ver i hjemmet som at tænde og 
slukke lyset, radiatoren, åbne 
og lukke dørlåse m.m., som man 
måske ellers ville skulle vente 
på hjælp til at få gjort. Det giver 
den enkelte mere frihed. 

TEMADAG OM
TALETEKNOLOGI

60 frivillige fra Seniorernes Datastuenetværk fik syn for sagn – og 
er nu klar til hjælpe andre seniorer med at installere og bruge stem-
mestyring af ting i hjemmet.

Godt 60 frivillige fra datastuer i Senio-
rernes Datastuenetværk er nu klar til 
at hjælpe andre seniorer i gang med at 
indrette sig mere ”smart” med udstyr, 
de kan styre med stemmen. 

De har nemlig været på kursus i 
sikker installation og brug af stem-
mestyret udstyr til hjemmet, nogle 
kalder det taleteknologi. Temada-
gen var en del af Faglige Seniorer og 
Danske Seniorers samarbejde med 
Forbrugerrådet TÆNK om kampagnen 
”Spørg, før du køber”, der satte fokus 
på glæder og faldgruber ved køb og 
brug af IoT-udstyr. I den forbindelse 
spurgte vi seniorerne, om de kunne 
forestille sig at ville bruge stemme-
styret udstyr, hvis de skulle blive 
sengeliggende i en kortere eller læn-
gere periode. Det kunne hele 40% af 
respondenterne. 

Få hjælp i datastuen
Er du en af de seniorer, der gerne vil, 
men endnu ikke har vovet dig ud i det, 
kan du nu få hjælpe i en datastue. 

På datastuen.dk finder du en liste 
over datastuer, der er klar til at hjælpe 
dig videre. Og der vil helt sikkert kom-
me flere til i løbet af foråret.

Ny temadag i foråret
Kurserne foregik i november i hhv. Kø-
benhavn og Aalborg. I løbet af foråret 
kommer der endnu et kursus i Jylland, 
datoen ligger i skrivende stund ikke fast. 

Og på det kursus er det Google Dan-
mark, der står for indholdet og stiller 
udstyr til rådighed for datastuerne. 

Tid og sted for næste kursus offent-
liggøres på datastuen.dk og alle data-
stuer i datastuenetværket får direkte 
besked om kurset via nyhedsbrevet. 

Unge google-ansatte hjælper seniorerne 
med at koble den digitale assistent på te-
lefonen. Så kan fx lys, gardiner og varme 
styres fra telefonen – uanset om man er 
ude eller hjemme.

””Det kommer til at komme ind i 
hjemmet til os alle sammen, og 
derfor, så skal seniorerne også 
lære det nu. De skal ikke hægtes 
af”, siger digital konsulent i Fagli-
ge Seniorer Susanne Fasting.
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Prostata - også kendt 
som blærehalskirtlen 
- er en kirtel med stør-
relse og form som en 
kiwifrugt. Den befinder 
sig i den nederste del af 
bækkenet hos drenge 
og mænd. Man mærker 
som regel først noget 
til den senere i livet.  
 Prostata vokser 
nemlig gradvist med 
alderen, og egentlig har 
alle mænd en større 

prostata, når de fylder 
65, end da de var 25. 
Det er således en helt 
almindelig tilstand, der 
er ufarlig*, men hvor 
man kan opleve foran-
dringer i forbindelse 
med vandladningen. 
Et tilskud af hørfrø kan 
vedligeholde en normal 
prostatafunktion hos 
aldrende mænd.

Læs mere på wellvita.dk

Ekstrakt af hørfrø i Prostabona understøtter 
en normal funktion af prostata.

En normal prostatafunktion

Prostabona er et kosttil-
skud til mænd, der gerne 
vil vedligeholde en nor-
mal prostatafunktion.
 Prostabona er 
tabletter, der indeholder 
et ekstrakt af hørfrø, 
der kan bidrage til en 
normal prostatafunktion 
hos modne mænd. 
Produktet indeholder 
også vitamin E samt zink 
og selen. 

Zink bidrager til at ved-
ligeholde et normalt  
testosteronniveau i blo-
det, mens selen og vita-
min E beskytter cellerne 
mod oxidativt stress.
 Som en ekstra bonus 
bidrager selen til normal 
dannelse af sædceller, 
mens zink bidrager til en 
normal frugtbarhed og 
reproduktion.
Tag een tablet hver dag. 

Mange oplever at de har 
bedst gavn af produktet, 
når tabletten indtages 
lidt før sengetid.

Prostabona kan prøves på leverings-
service til halv pris for første pakke. 
Netop nu: Kr. 119,- 
for 60 dages forbrug.

Prostabona kan  
bestilles her

 TLF. 82 30 30 40
 Man-fre kl. 8-16

 www.wellvita.dk

Prøv prostabona
til halv pris

Prostata

Blæren

Urinrøret

Prostata forandrer 
sig med alderen

For voksne er 
5 til 7 gange i 
døgnet normalt

Du sover igennem 
om natten uden  
flere toiletbesøg

Du har et  
normalt tryk  
på urinstrålen

Det drypper 
ikke, når du er 
færdig

* Problemer med vandladningen kan 
skyldes sygdom, der bør behandles af en 
læge. Hvis du oplever stærkt generende 
problemer og/eller at dine problemer 
forværres, anbefaler vi at du søger læge.

Prostabona er tabletter, 
der indeholder et eks-
trakt af hørfrø, der kan 
bidrage til en normal 
prostatafunktion hos 
modne mænd. 

Prostata befinder sig i den nederste del af bækkenet. 
Man mærker som regel først noget til den senere i livet.

HAR DU EN NORMAL 
PROSTATAFUNKTION?

ANNONCE

Stein Gåsland fra 
Rungsted Kyst er en 
af mange danske 
mænd, der anbefaler 
Prostabona

Kundeservice er altid parat 
med råd og vejledning.

Ingen 
bindingstid. 
Betal efter 
at varen er 
modtaget.
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Tekst: Iben HauschultzTEKNOLOGI

 GOD FERIE  
 PÅ BORNHOLMSK 

FERIE VED BORNHOLMS KLIPPEKYST (PS1)

	1 uge i ferielejlighed
	Fiskebuffet på Nordbornholms Røgeri
	Entré til Bornholms Kunstmuseum
	Færge med bil Ystad-Rønne t/r

FRA 1.499
PR. PERS. V/2 PERS. 1 PERS. MIN 
65 ÅR. ANK 6/4 - 12/10 2020

ØSTERSØENS PERLE
SOMMERFERIE FOR SENIORER (PS14)

	5 nætter i ferielejlighed
	Gåtur med naturvejleder
	Entré til 6 seværdigheder
	Færge med bil Ystad-Rønne t/r

FRA 1.499
PR. PERS. V/2 PERS. 1 PERS. MIN 65 ÅR.
ANK. 20/5 - 24/9 2020

OPLEV SOLSKINSØEN

Se flere skønne tilbud på bornholmtours.com/senior                   5649 3200

SÆRPRIS

Hør om deltagernes erfaringer 
Deltagerne i de tog kurser fik besøg 
af både TV Lorry i København, TV2 
Nord i Aalborg og googles eget film-
hold. Det kom der tre små film ud 
af, som du kan se på tv-stationernes 
hjemmesider under nyheder hhv. 
25. (Lorry) og 26. (tv2Nord) og vores 
hjemmeside. 

Du kan også scan-
ne koden her med 
din smartphone og 
se filmen nu:

Tv Lorry: 12 
min. og 12 sekun-
der inde i nyheds-
udsendelsen 25. 
november – brug 
linket her: https://
www.tv2lorry.dk/ar-
kiv/2019-11-25
 

www.tv2nord.dk/
nyheder/
26-11-2019/1930

Mange bække små
Finn Kobberø er frivillig i Roskilde Da-
tastue og deltog i temadagen. Hans 
kæphest er datasikkerheden, så han 
kommer til at bruge den ny viden om 
taleteknologien i computerstuen: ”For-
skrækkelsen er stadig stor blandt nogle 

seniorer. De ved ikke, hvem der lytter 
eller ser med. Men jeg plejer at sige, 
at bare man tænker sig om, kan man 
bevæge sig rimeligt sikkert på nettet”, 
fortæller Finn, der regner med at efter-
spørgslen efter viden og kurser i data-
sikkerhed vil stige i løbet af foråret. 

Se mere om Seniorernes Datastu-
enetværk på datastuen.dk. Vil din da-
tastue med i netværket og bl.a. have 
tilbud om temadage som denne om 
taleteknologi, så kontakt Sekretariatet 
for Seniorernes Datastuer telefon: 33 
63 24 50 – mail: info@fagligsenior.dk
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Billetsalg starter den 4. marts. Billetter købes via 
Rejsehjørnet, Griff enfeldsgade 58, 2200 Kbh. N, tlf. 35 37 24 22
www.danske-seniorer.dk

En musikalsk rejse gennem 50 år: Den 
alsidige og mange facetterede skuespiller og 
sanger Jesper Lohmann tegner et musikalsk 
portræt og træder i Pumaens fodspor ind i 
den Brandenburgske verden. 
Med Mathias Grove Madsens orkester.

GLASSALEN I TIVOLI
Fredag 1. maj 2020 · kl. 11-13.15

VI HJÆLPER HINANDEN

DANSKE SENIORER PRÆSENTERER:

Tilløkke Otto 
– en hyldest til en baggårdspuma

KR.

210,-
inkl. gebyr
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Tekst: Iben HauschultzTEKNOLOGI

www.seniorhoejskolen.dk | kontor@seniorhoejskolen.dk | 97 89 10 11
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AKTIVE VANDREKURSER
Få den vestjyske natur helt ind 

under huden på vandrekurserne. 
Over stok og sten, 14-16 km - vind 
i håret, skumsprøjt og pulsen op. 

Ud at mærke årstidens vind og vejr. 

14 DAGSKURSER
På disse kurser kan vi gennem 

valgfag få ekstra fordybelse i vores 
vestjyske natur og kultur. 14 dages 
højskole med samvær, foredrag, 

ekskursioner, Vesterhav og valgfag.

KREATIVE VÆRKSTEDER
De kreative værkstedskurser favner  

både raku-keramik, glaskunst, 
pile- og barkflet, tegning, papirklip, 

maleri, akryl og akvarelmaling,  
foto og video.

MUSIKKURSER
Musik og bevægelse kan du for-

dybe dig i på forskellige måder på 
vores kurser. Det kan f.eks. være 

korsang, gospel, højskolesang 
eller orkester. 

Vandrekurser
2020

4.150 - 5.000 kr.

14-dagskurser
2020

5.700 - 6.400 kr.

Krea-kurser
2020

4.150 - 5.000 kr.

SKØNNE VESTJYLLAND
En vestjysk højskolemundfuld af  

smagsoplevelser. Er du til frisk luft, 
god mad, skønt fællesskab, hygge, 

sang og musik, så kom glad,  
og bliv glad.

KLASSISK HØJSKOLE
Skønne Vestjylland til sansning og  
refleksion. Kom med på en uges  

højskole, hvor vi folder kultur, natur  
og den vestjyske egn ud gennem  
sang, foredrag og ekskursioner.

LITTERATURKURSER
Litteraturen får plads gennem  
værkanalyse, ekskursioner og 

foredrag. Vi diskuterer, drager på 
tur og oplever litteraturen sammen 

på forskellige måder.

REJSEKURSER i 2020
I 2020 har vi 4 højskolerejser: 

Vandreture på Gotland
Kulturrundrejse på Gotland
Genforeningsåret, Slesvig

Sensommer i Skotland

Vestjylland
2020

4.250 - 5.100 kr.

Klassisk højskole
2020

4.000 - 5.100 kr.

Litteraturkurser
2020

4.300 - 4.900 kr.

Musikkurser
 2020

4.250 - 5.000 kr.

Har du lyst til et aktivt og inspirerende folkehøjskoleophold? 
SeniorHøjskolen Nørre Nissum er verdens ældste seniorfolkehøjskole med korte kurser målrettet aktive seniorer.  

Vi vægter samvær, god mad, bevægelse og indhold til hjerte & hjerne, til hånd & fod i vores unikke vestjyske rammer og natur.  
Kom og få et skud ny energi - velkommen på SeniorHøjskolen Nørre Nissum!

NYT KATALOG 2020 

BESTIL PÅ

97 89 10 11
eller seniorhoejskolen.dk

Mød Danske Seniorers to næstformænd: Lise Acthon fra Skibby på 
Sjælland og Carsten Møller Nielsen fra Hjørring i Nordjylland.

De to næstformænd mener, at en af 
deres hovedopgaver er at give med-
lemmerne mulighed for at tale med 
dem personligt, høre om de ting, der 
rører sig i organisationen i løbet af året, 
samt at de får mulighed for at oriente-
re næstformændene om de problemer, 
foreningerne eventuelt har i deres dag-
lige virke for seniorerne. 

På møder med foreninger og per-
sonlige medlemmer får de to en god 
indsigt i, hvad der rører sig i for-
eningerne og ikke mindst de – af og 
til svære vilkår – foreningerne virker 
under.

”Det kan vi bedst bidrage til, når for-
eningerne oplever, at formandskabet 

er lydhørt”, fastslår Lise, der holder på, 
at det personlige møde er den korteste 
vej til et godt samarbejde. ”Det er al-
tid en fornøjelse at være sammen med 
medlemmerne og høre om foreninger-
ne, deres aktiviteter og udfordringer. 
Det er vigtigt for vores strategiske ar-
bejde”, siger Lise Acthon.

Carsten Møller Nielsen supplerer på 
sin lidt tørre nordjyske facon: ”Ja, med-
lemmerne er gode til at tale – og spør-
ge – frit fra leveren. Det giver en god 
dialog”.  

Rykker ud på ”bestilling”
De to næstformænd vil gerne nå ud til 
endnu flere i 2020. 

Vil din forening i direkte dialog med 
formandskabet, så kan Lise Acthon 
kontaktes på tlf.: 50 93 46 64 og mail: 
dslise@ctop.dk – og Carsten Møller 
Nielsen på tlf.: 20 99 80 75 eller mail: 
mail@cilmic.dk. 

MAKKERPAR MED EN MISSION

SeniorBladet nr. 1 · 202018



Bestil synstest på louisnielsen.dk

Hvis du er over 60 år, får du 25% rabat ved køb af stel fra prisgruppe 195 kr. og opefter. Enkeltstyrkeglas (indeks 1,5) er med i prisen. Rabatten gives 
også på fl erstyrkeglas fra 800 kr. og på eventuelle tillægsydelser. Kan ikke kombineres med 2for1 eller tilbud. ©2019 Specsavers.

25% rabat
på alt til alle
over 60 år
Gælder stel,
glas og tillægsydelser
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Tekst: Iben HauschultzHØJSKOLER

3 dage med fokus på efterkrigstiden, optimismen og en gal og højt-
råbende østrigers betydning for verdensfreden

Tag med Georg Metz tilbage til de kri-
seplagede år 1918-39, da fortvivlelsen 
efter første verdenskrig afløstes af op-
timisme, som afløstes af håbløshed og 
mere krig. 

Vi skal se, høre og læse om tiden 
mellem første og anden verdenskrig, 
om borgerkrige med etablering og kon-
solidering af diktaturer i vest og øst. 
Om de nye ideer i kunsten og i man-
geartede manifestationer, der ændrer 
menneskenes syn på historien, omgi-

velserne og mulighederne, om det mo-
derne gennembrud med udgangspunkt 
i oplysningstiden – og i litteraturen og 
kritikken, i arkitekturen, kunsten og vi-
denskaben. 

Vi dykker ned i begreber som "ne-
germusik" og tolvtone – kæphestens 
tid (dada-bevægelsen), om P.H. og ikke 
mindst om "en skråskuldret, uvidende, 
udannet, højtråbende, fanatisk østri-
ger" og "fhv. skyttegravssoldat, medde-
ler eller stikker i den tyske hær, falle-

ret postkortmaler, dagdriver, partifører 
og ikke at forglemme antisemit om en 
hals", der i 1933 tager magten i Tysk-
land.

Velkommen til 3 spændende dage 
fra. 28. februar til 1. marts i herligt sel-
skab – ikke  mindst med Georg Metz.

Pris: 2.395 kr. (Enkeltværelse +250 
kr.). Ankomst kl. 11, afrejse kl. 14. 

Tilmelding mandag-torsdag kl. 10-
14 på tlf.: 48 70 76 36 eller på mail ,   
tisvildehoejskole@gmail.com.

Mange tak til 
alle jer DANSKE SENIORER, 

der bakker op om højskolen. 
Vi glæder os til 2020. Nye 

kursister er også meget 
velkomne.

Tlf. 86 55 89 44

www.rudestrandhojskole.dk

RABAT
Opnå 400 kr. i rabat
ved enkeltværelse 

uden havudsigt eller 
i delt dobbeltværelse 

med havkig

K9A BIG BAND OG HØJSKOLE 24.02. - 29.02. 4.350,-
K9B KOR OG HØJSKOLE 24.02. - 29.02. 4.350,-
K12 VI SYNGER 200 SANGE 16.03. - 21.03. 4.300,- 
K13A AARHUS - DE 5 STORE 23.03. - 28.03. 4.850,- 
K13B FOLKEDANS OG HØJSKOLE 23.03. - 28.03. 4.250,- 
K14 VÅREN ER I LUFTEN 30.03. - 03.04. 3.950,- 
K15 PÅSKE OG TIDLIGT FORÅR 04.04. - 14.04. 6.950,- 
K16 FORÅRSDAGE PÅ RUDE STRAND 15.04. - 18.04. 3.250,-
K19 KRIGEN VI ALDRIG GLEMMER 04.05. - 09.05. 4.750,- 
K20  KLASSISK HØJSKOLE MED TUR TIL SAMSØ 11.05. – 16.05. 4.300,- 
K21A LIVSLYST OG SANGGLÆDE 19.05. - 24.05. 4.150,- 
K21B LIVSLYST OG VELVÆRE 19.05. - 24.05. 4.150,- 
K21C LIVSLYST OG NATUR 19.05. - 24.05. 4.150,-

Kom og vær med 
i et muntert, hjertevarmt 
og nysgerrigt fællesskab 
med masser af vitaminer 

til hjerte og hjerne

“
“

VI GLÆDER OS TIL AT TAGE IMOD JER PÅ RUDE STRAND HØJSKOLE

MELLEM SAMMENBRUD OG 
RAGNAROK
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AKTIVITETSKALENDER
REGION SJÆLLAND

KOMMENDE INDLEVERINGSFRISTER
Stof til kalenderen afleveres senest kl. 12  Udgivelsesdato:

SeniorBladet nr. 2/2020 24. februar 2020  Uge 17 – 24. april
SeniorBladet nr. 3/2020 30. april 2020  Uge 24 – 12. juni
SeniorBladet nr. 4/2020 15. juni 2020  Uge 34 – 21. august
SeniorBladet nr. 5/2020 24. august 2020  Uge 41 – 9. oktober
SeniorBladet nr. 6/2020 12. oktober 2020  Uge 49 – 8. december

Stof til kalenderen sendes til: Stadion Alle 11, 7260 Sdr. Omme, mail: midt@danske-seniorer.dk

GRATIS ANNONCERING
Her kan alle medlemsforeninger gratis an
noncere egne aktiviteter og udflugter m. 
m., som sker frem til ca. en uge efter næste 
blad udkommer. 

MEDLEMSPRIS
"Medlemspris" gælder den enkelte for
enings medlemmer. 

BESØG VORES HØJSKOLE

TISVILDE HØJSKOLE: 
www.tisvildehoejskole.dk

Få inspiration til flere seniorhøjskole
ophold på www.danskeseniorer.dk/

oplevelser

KREDS FOR PERSONLIGE MEDLEMMER

Kredsformand Kirsten Wirth, Bernstorffsvej 
71A, 1. th., 2900 Hellerup, Tlf. 22 99 16 67, 
kiw.privat@mail.dk
21. april kl. 14.30-17: Selvbiografisk fortælling om 
bogen ”Udenfor” v/forfatteren Alex Ejner Hansen, der 
fortæller om sit livslange traume om skyld og skam. 
Musik og sangpædagog Vibeke Pagter vil efterfølgen
de underholde med sit dejlige spil på harmonika.
Sted: Helleruplund Sognegård, Sehestedsvej 1, 2900 
Hellerup. Tag buslinje 185 til Kildegårdsvej. Derfra er 
der 100 m. Pris: kr. 50 inkl. kaffe m/brød. Alle er vel
komne. Tilmelding senest 8. april til kredsformanden.

UDDANNELSESFORBUNDETS 
SENIORGRUPPE LVU REGION 
HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND

17. marts kl. 12.30: Generalforsamling (kl. 13.30) i 
Seniorbofællesskabet Høje Søborg Park,
Marienborg Allé 58, 2860 Søborg. Inden generalfor
samlingen spiser vi et stykke mad og får en dram.
16. april kl. 12.30: Vi besøger Karmelitterklosteret, 
Sct. Annagade 38, Helsingør ca. 15 min. gang fra Hel
singør St. Derefter besøg i den nærliggende Sct. Ma
riæ Kirke med de finurlige kalkmalerier og det smukke 
orgel og frokost et sted i nærheden, hvor vi kan spise 
frokost. Gæster velkomne: pris 125 kr. inkl. frokost

KREDS LOLLAND OG FALSTER

Kredsformand Monna Høyem 
Egevænget 39, 4990 Sakskøbing 
Tlf. 50 47 10 39 – Monna.hoyem@live.dk
27. marts kl. 13: Kredsgeneralforsamling i Landsby

en i Våbensted, Krårup Møllevej 1. Forslag sendes til 
kredsformanden senest 13. marts. Kredsen byder på 
kaffe og kage, og af hensyn til forplejning er der til
melding til formanden senest 19. marts. Personlige 
medlemmer er også meget velkomne.

BANDHOLM REERNÆS BLANS 
PENSIONISTFORENING

Mødested: Beboerhuset, Birketvej 90, Bandholm, 
medmindre andet er oplyst.
Program og tilmelding: Rita tlf.: 54 78 82 26.

MARIBO PENSIONISTFORENING

Bindende tilmelding arrangementer, ”først til møl-
le”, Birgit tirsdag + torsdag ml. kl. 16-18 tlf.: 61 77 54 
70. Betaling: Det vil være en stor hjælp for bestyrel
sen, hvis I medbringer lige penge til arrangementerne.

MARIBO PENSIONISTFORENING

Tilmelding efter ”førsttilmølle” princippet. Tilmel
ding til arrangementer er bindende. Medbring ven
ligst lige penge.
Tilmelding: til Birgit  tirsdage og torsdage: kl. 1618 
på telefon 61 77 54 70.
18. februar, Bangshave kl. 13: Generalforsamling, og 
herefter er der kaffebord og bankospil. Tilmelding 
nødvenlig aht kaffe/kage, husk medlemsnummer. For
nyelse af medlemskort 150 kr.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden 
i hænde senest 8 dage før. Bankospil: 4 plader 50 kr.
23. marts: Halvdagstur til Butik Landliv, Næsby Strand. 
Indehaver Annette Rasmussen fortæller om butikken, 
inden vi får mulighed for at handle. Kaffe på Den Gam
le Digegaard og derefter tur ”ud i det blå”. Pris: 150 kr.
21. april: Heldagstur til Hempel Glasmuseum i Ny
købing S. Vi ser særudstillingen med Bornholmsk 
Kunsthåndværk. Middagsmad nydes på Lyngkroen. 
Efterfølgende kører vi en tur rundt i Odsherred, inden 
vi sætter kursen hjemad. Pris: kr. 400.

NYSTED – ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE

Kontakt: Kontakt Sally tlf. 51 35 09 54. Alt er gratis.
Mandag/tirsdag kl. 15.30-17: SeniorMotion/Sto
legymnastik på Solgården, Herritslev.
Torsdag/fredag kl. 10-11: SeniorMotion/Stolegymna
stik på Stoppestedet, Nysted.

RADSTED PENSIONISTFORENING

Mødested: Radsted Forsamlingshus, medmindre an
det er oplyst.
Tilmelding: Bodil 54 70 57 49 eller Mogens 54 70 56 09

Mandage i ulige uger kl. 13.30: Kortspil.

RUDBJERG PENSIONISTFORENING

Der er tilmelding til alle arrangementer til Rigmor 
Hansen tlf. 20 91 84 17
13. marts kl. 14: Generalforsamling på Vestenskov 
skole.

DANSKE SENIORER SAKSKØBING

Mødested: Saxenhus, medmindre andet er oplyst
26. februar kl. 12: Generalforsamling og fællesspis
ning.
11. marts kl. 13.30: Bankospil
25. marts kl. 13.30: Tøjbus med tøj til damer og herrer 
fra Damernes butik.
8. april kl. 13.30: Bankospil
22. april kl. 13.30: Bankospil og tilmelding til sæonaf
slutning

SØLLESTED OG OMEGNS 
PENSIONISTFORENING

Mødested: Lykkeseje kl. 14, medmindre andet er op
lyst
Tilmeldinger til Poul Erik Ibsen på tlf. 20 42 54 34, mail 
pealibsen@hotmail.dk
22. februar kl. 13: Gule ærter, Søllested skole. Kræver 
tilmelding. Pris 150 kr.
25.februar: ”Den triste trio + 1” underholder og hyg
ger med højt humør.
3. marts: Banko
10. marts: Foredrag, Aase Helveg Povlsen om mine 8 
lollandske bosteder
17. marts: Underholdning af Harmonikagruppen ”Gni
sten” fra Nysted
24. marts: Generalforsamling. Dette er indkaldelsen.
26. marts kl. 19: Revy, Landet beboerhus. Revy, kaffe, 
kage og musik 75 kr. Kræver tilmelding.
3. april kl. 16: Forårsfest i Højrebyhallen med spis
ning, festtaler, musik og dans. Pris 180 kr. tilmelding 
senest 27. marts.

KREDS SYDSJÆLLAND

Kredsformand Ole Steinvig, Akacievej 20, 
4683 Rønnede, Tlf. 43 53 03 44, mo@
steinvig.dk
31. marts kl. 10-ca. 14.30: Generalforsamling i Æble
haven Dagcenter, Nygade 5i Faxe – for medlemsfor
eninger og personlige medlemmer.
Kl. 10 kaffe og generalforsamling, kl. 12 frokost, kl. 13 
underholdning.

REGION 
SYDDANMARK
REGION 
SJÆLLAND 
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Det er gratis at deltage for alle bestyrelsesmedlem
mer i medlemsforeningerne, øvrige deltagere betaler 
50 kr. pr. person.
Tilmelding senest 13. marts til Ole Steinvig på tlf. 43 
53 03 44 eller mo@steinvig.dk eller Marion Steinvig 
22 30 95 79 eller marion@steinvig.dk.

DALBY RØNNEDE 
PENSIONISTFORENING

Mødested: Aktivitetscenteret Dalgården, Thujavej 19, 
kl. 14, medmindre andet er oplyst.
1. februar: Lise Nees Underholder med danske hits. 
Smørrebrød, øl og vin kan købes. 2 stk. smørrebrød + 
1. genstand = 60 kr. Tilmelding til smørrebrød til Knud 
Green 29 89 53 08.
6. marts: Banko og kaffe.
20. marts: Flemming Krøll fra Nykøbing F.revyen un
derholder
3. april: Banko og kaffe
17. april: Generalforsamling og bankospil med 6 spil

FAKSE PENSIONISTFORENING

Mødested: Æblehaven, medmindre andet er oplyst.
Tilmelding: Jørgen tlf. 22 43 55 95 eller Bodil på mo
bil: 26 60 58 81 (fastnet udgået)
Bankospil: I Æblehaven – begynder alle dage kl. 
12.45.
14. februar kl. 12-15: Generalforsamling og banko
spil. Foreningen er vært ved en kop kaffe m/kage.
Banko: 28. februar, 13. marts, 27. marts, 24. april

FLADSÅ VEST SENIORER

Mødested: Mogenstrup Menighedshus, medmindre 
andet er oplyst
Nærmere oplysninger: Alix Hadsberg tlf. 22 79 64 07
Hver mandag kl. 14-17: Hygge med et par sange 
(egen medbragt kaffe) gymnastik, kort og andre spil.
24. februar: Fastelavn med spisning og tøndeslagning
9. marts: Dilettant i Hammer efter alm. mandagshygge
16. marts: Foredrag med historiker Henning Frandsen 
” Deporteret til Sprogø og Livø”

GLUMSØ PENSIONISTFORENING

Mødested: Kroen, medmindre andet er oplyst.
Mandage kl. 14-16: Sangkor, Kobberstuen
Tirsdage kl. 9.30-11.30: EDB hjælp, kobberstuen
Tirsdage kl. 19-22: Kortspil, kobberstuen
Fredage kl. 10-11.30: Seniordans v/ Doris Christian
sen, Salen
Fredage i lige uger kl. 14: Banko.
21. februar kl. 10: Generalforsamling, vi indleder med 
kaffe. Kl. 11.30: spisning og kl. 14 banko.
26. februar kl. 14: Modeopvisning ved damernes bu
tik, tilmelding til Ove på tlf. 40 17 66 28.
Årets rejser:
17. juni: Tur til Hillerød, Frederiksborg Slot og Slotskir
ke, Nationalhistorisk Museum og Barokhaven.
2. december: Tur til Rostock i Tyskland.

ST. HEDDINGE OG OMEGNS 
PENSIONISTFORENING

12. marts kl. 14: Generalforsamling på Hotel Stevns. 
Vi starter kl. 12 med spisning. Tilmelding til spisning 
til sekretær Inga Petersen: tlf.: 51 51 48 12

VALLØ SENIORFORENING

Mødested: Mødestedet, Bredgade 1, Hårlev, medmin
dre andet er oplyst.

Tilmelding: Leif tlf. 20 21 07 43 eller leinie.stevns@
gmail.com
Fredage kl. 10-12: Seniorbordtennis, Himlingøje For
samlingshus, pris 350 kr. for vinterhalvåret, enten spil
les der mod en anden spiller eller også kan man prøve 
vores spillerobot. Ring til Charles på 56 28 73 90.
14. februar kl. 16: Generalforsamling, bagefter fælles
spisning med medbragt mad.
20. marts kl. 15: Foredrag om spillet mellem stor
magterne v/Hans Jørgen Haunsvig, der har en karriere 
som FNobservatør bag sig. “Truer en ny kold krig” er 
spørgsmålet, som Hans Jørgen har et aktuelt svar på. 
Kaffe og kage for 25 kr. Ingen tilmelding.
24. april kl. 15.30: Hyggelig eftermiddag på Frivil
ligcentret, Hovedgaden 34, Hårlev med besøg af den 
muntre trio “De halvgamle”. Kaffe og kage for 25 kr. 
Ingen tilmelding.
28. maj kl. 9: Sæt kryds i kalenderen: forårstur til Gav
nø. Mere herom senere.

KREDS VESTSJÆLLAND

Kredsformand Ole Jordy Larsen 
Hellemosevej 11, 4400 Kalundborg 
Tlf. 40 68 93 65 – ole-jordy@hotmail.com
17. marts kl. 10-15: Kredsgeneralforsamling, kl. 10
12 underholdning v/Vestsjællands Harmonikavenner, 
kl. 1213 frokost, kl. 13. generalforsamling, kl. 14. kaf
fe og kage. Pris 125 kr. tilmelding af hensyn til køkke
net til Ole Jordy (se ovenfor) senest 10. marts.
Mødested: St. Merløse Hallen, Holbækvej 34, 4370 St. 
Merløse

FUGLEBJERG-SANDVED EFTERLØNS- 
OG PENSIONISTFORENING

Mødested: Fuglebjerg Forsamlingshus, medmindre 
andet er oplyst.
Tilmelding: Henny tlf. 55 45 64 06.
17. marts kl. 18: Sangaften m/De Dysted Spillefolk. Vi 
får dagens ret og kaffe/te, pris 110 kr. Drikkevarer for 
egen regning.
Tilmelding senest 9. marts. Betaling i Café Fuglen 10. 
marts kl. 13.3015.
29. marts kl. 12: Generalforsamling. Forslag skal være 
formanden i hænde senest 8 dage før. Derefter er 
foreningen vært ved et lettere traktement, hvorfor til
melding er nødvendig – senest 23. marts. Drikkevarer 
for egen regning.

GØRLEV PENSIONISTFORENING

Mødested: Den gamle biograf i Gørlev, Østerled 25, 
Gørlev, medmindre andet er oplyst.
Tilmelding: Tlf. 40 91 81 90 eller 28 15 04 46.
Torsdage kl. 14-17: 20. og 27. februar, 12. og 26 marts 
Socialt samvær i bio.
5. marts: Generalforsamling, starter med kaffe/the og 
kage, derefter er der Banko. (Kortpris 10 kr.) Smørre
brød bestilles på et af ovenstående tlf. numre senest 
2. marts.
19. marts kl. 14-20: Modeopvisning v/Lisbeth, hvor 
der vil være kaffe/the og kage. Smørrebrød bestilles 
på et af ovenstående numre.

HVIDEBÆK PENSIONISTFORENING

Mødested: Hvidebækhallens Cafeteria, hvor intet an
det oplyst.
Tilmelding: Gurli Madsen tlf. 59 50 48 15, Betaling 
ved tilmelding på konto. Nr. 0537 0000468029 Drags
holm Sparekasse
Banko: 2., 16. og 30 marts samt 20. april kl. 13
17. februar kl. 13: Generalforsamling m/efterfølgen

de banko
25. februar kl. 12.30-17.30: Foreningens 70års fød
selsdagsfest i Fuglede Forsamlingshus. Middag og 
kaffe med musik og dans. Pris 250 kr. inkl. drikkevarer 
(vin, øl og vand). Tilmelding senest 16. februar.
26.-28. april: 3dagestur til Sydfyn og Ærø i samarbej
de med St. Grandløse Busser. Første dag ser vi Gun
destrup Mejeri og Bryghus, med smagsprøver. Vi bor 
på Hotel Svendborg m/ 2retters menu. Dag 2 sejler 
vi til Ærø, hvor vi får guidet rundtur. Retur til hotellet 
m/2 retter menu. Dag 3 kører vil Tåsinge og besøger 
Ambrosiusegen. Frokost m/3 stk. smørrebrød, besøg 
på Fattiggården m/guidet rundtur. Kaffe og kage på 
hjemturen.
Opsamling: Rørby kl. 8.00, Røde Kors Ubby kl. 8.15 
og Hvidebækhallen kl. 8.30. Forventet hjemkomst 28. 
april ca. kl. 18. Pris pr. person i delt dobbeltværelse 
2.800 kr. tillæg 400 kr. for enkeltværelse.
Tilmelding og betaling: senest 26. februar.

HØNG PENSIONISTFORENING

Mødested: Fuglereden i Høng, medmindre andet er 
oplyst
Tilmelding: Johanne tlf. 28 23 17 27 eller til bankospil
Banko: hver onsdag kl. 13.30

DANSKE SENIORER JERNLØSE

Mødested: Østergårdsvej 49, Undløse, Tølløse, med
mindre andet er oplyst.
Tilmelding: Daisy tlf. 23 42 79 77, Helge tlf. 40 35 26 
52 eller Hanne tlf. 20 89 10 76.
2. tirsdag i måneden kl. 10-13: Forskelligt håndarbejde.
Tirsdage kl. 13-16: Billard
Onsdage kl. 13-17: Kortspil og billard, gymnastik
Torsdage kl. 10-13: Billardtøserne
Torsdage kl. 13-17: Håndarbejde og billard

PENSIONISTFORENINGEN FOR 
JYDERUP OG OMEGN

Mødested: Jyderup Hallen, medmindre andet er op
lyst
Tilmelding: Senest mandag før mødet kl. 11 til Gerda 
på tlf. 59 27 70 04 eller 28 28 65 82 eller mail: mor
mor46@live.dk
Pris for at deltage: kr. 30 for medlemmer (ikkemed
lemmer kr. 50), medmindre andet er oplyst.
18. februar kl. 13: Bankospil og lotteri, senest tilmel
ding 17. februar.
29. februar kl. 13: besøg af Maries Festival Band, Der 
serveres 2 stk. smørrebrød og en ostemad, senere kaf
fe m/kage. Pris for underholdning, spisning, kaffe og 
kage, ekskl. drikkevarer, 150 kr., 200 kr. for ikkemed
lemmer. Senest tilmelding 21. februar.

KALUNDBORG SENIOR- & 
PENSIONISTFORENING

Mødested: Årby Forsamlingshus, medmindre andet er 
anført.
Alle ture og fester, er med bindende tilmelding til Else 
59 51 36 54. Betaling for ture og fester bedes indbe
talt senest 14 dage før arrangement. Se også vores 
hjemmeside www. pensionist4400.dk
Mandage kl. 11-13: Seniordans, leder Conny Frede
riksen.
Mandage kl. 13.15-15.15: Fællessang
Onsdage kl. 10-12: Folkedans. Leder Arly Hansen
Onsdag kl. 12.30-16.30: Åbent hus
Torsdage: Bowling – tilmelding til Palle på tlf. 20 81 
70 04
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Torsdage: Madlavning for mænd på Rynkevangsko
lens køkken
Fredag kl. 9-11: IT, 6. marts og 3. april i aktivitetscen
tret Munkesøen
18. februar kl. 13: Generalforsamling

KALUNDBORG VÅGEKONER

Mandage og torsdage kl. 9.30-10.30: Stolemotion på 
Aktivitetscentret Munkesøparken. Instruktør Nell tlf. 
51 22 12 24
Onsdage kl. 9.30-11: Stolemotion i mødelokale 2, 
Gørlev Hallen. Instruktør Bodil, tlf. 40 98 42 35
Onsdage kl. 10-12: Datastue Gørlev Bibliotek. Instruk
tør Vivi, tlf. 58 85 90 05

RUDS VEDBY PENSIONISTFORENING

Mødested: Søparken, medmindre andet er oplyst
Fællesspisning for pensionister: 2. søndag i hver må
ned kl. 12.30. Tilmelding: senest onsdagen før på tlf.: 
22 56 65 17
3. og 17. februar kl. 14: Banko
9. februar: Fællesspisning. Tilmelding nødvendig.
2. og 16. marts kl. 14: Banko
8. marts: Fællesspisning. Tilmelding nødvendig.
6. og 20. april kl. 14: Banko
12. april: Fællesspisning. Tilmelding nødvendig.
28. april kl. 13: Løvspringstur, afgang fra Søparken

SLAGELSE EFTERLØNS- OG 
PENSIONISTFORENING

Mødested: Midgård, Skolegade 8, Slagelse, medmin
dre andet er anført. Alle bankodage spilles kl. 12.45, 
døren åbnes kl. 12.
Formand: Torben tlf. 23 29 77 99  Kasserer: Unni tlf. 
28 60 03 18. Find os på Facebook.
21. februar: Banko
22. februar kl. 13: Generalforsamling, herefter er der 
kaffe og kage samt bankospil
6. og 20. marts: Banko.
21. marts: Tøjdemonstration
3. og 17. april: Banko
21. april: Løvspringstur til ”Svend Gønge land”.

STENLILLE PENSIONISTFORENING

Mødested: Aktiviteten, Sneppevej, Stenlille, medmin
dre andet er oplyst
Tilmelding og betaling: tirsdag i lige uger eller via 
netbank reg.nr. 1551 konto nr. 351 611 3944.
Kortspil alle mandage og torsdage kl.12.3016.30.
Se mere på: www.stenlillepensionistforening.qsite.dk

ST. TÅSTRUP-UGERLØSE 
PENSIONISTFORENING

Mødested: Møllevang i Merløse – kl. 14, medmindre 
andet er anført. Her finder du også SeniorBladet.
17. februar kl. 14: Generalforsamling og derefter 
banko
Banko: 2., 16. og 30. marts

SVEBØLLE PENSIONISTFORENING

Mødested: Åvangen Aktivitetscenter i Svebølle – kl. 
13.30, hvor intet andet er nævnt.
17. februar: Foredrag om Elvis og en masse sange.
2. marts: Team Nordvest – 4 mand underholder.
16. marts: Underholdning om Kim Larsen
30. marts: Generalforsamling og foreningens 70 års 
jubilæum hvor foreningen er vært med 2 stk. smørre

brød og kaffe. Husk tilmelding til spisning.
20. april: Sejerø Spillemænd

SØRBY OMRÅDETS SENIORKLUB

Mødested: Hvilebjergskolen, medmindre andet er 
oplyst.
Tirsdage ulige uger kl. 14.30-17: Seniorklub

SENIORER I TØLLØSE SODERUP 
ESKILSTRUP

Mødested: Aktivitetshuset Tølløse, medmindre andet 
er oplyst. Alle aktiviteter starter kl. 14.
Tilmelding: Lone Østergaard tlf. 23 66 99 44
26. februar: Generalforsamling samt ½ bankospil m/
lagkage og kaffe. Medlemskab kontrolleres ved ind
gangen.
Banko i foråret: 11. og 25. marts, 8. og 22. april, 6. maj.
20. maj: Forårstur til Knuthenborg Safaripark (pro
gram senere)

VALLEKILDE-HØRVE SENIOR- OG 
PENSIONISTFORENING

Mødested: Aulaen på Hørve Skole kl. 14, medmindre 
andet er oplyst.
Tirsdag: Kortspil på Bakkegården nr. 38
Banko: 20. februar, 19. marts, 23. april kl. 14:
5. marts: Foredrag om Slædepatruljen Sirius af tidlige
re patruljefører Roland Hansen
4. april kl. 12.30: Forårsfest med spisning og under
holdning

KREDS ØSTSJÆLLAND

Formand Jens Børsting 
Yrsavej 4b, 4000 Roskilde 
Tlf. 24284844 – borsting04@gmail.com
5. marts kl. 13-16: Kredsgeneralforsamling på Frivil
ligcenter Roskilde, Jernbanegade 21, 4000 Roskilde.
Foreninger deltager med repræsentanter jfr. kred
sens vedtægter § 4. Øvrige medlemmer kan deltage 
og har taleret. Tilmelding til kredsformanden på bor
sting04@gmail.com.

GL. SKOVBO PENSIONIST- & 
SENIORFORENING

Mødested: Bjæverskov og Omegns Medborgerhus, 
Lidemarksvej 110, Bjæverskov, medmindre andet er 
oplyst.
Tilmelding: Margith på 22 59 14 18 eller til Hanne på 
40 78 19 88.
25. februar kl. 14: Fastelavnshygge
9. marts kl. 14: Foredrag med Deniz B. Serinci: Social 
kontrol blandt nydanskere
3. april kl. 14: Generalforsamling
HAVDRUP SENIORKLUB
Mødested: Sognehuset, Bistrupvang 33, Havdrup, 
medmindre andet er oplyst.
Tilmelding, bindende: Annette tlf. 60 51 78 80 eller 
Kirsten tlf. 28 25 31 40
24. februar kl. 14: Fastelavnsfest, der vil være musi
kalsk underholdning samt lotteri.
Seneste tilmelding: 17. februar.

HERFØLGE PENSIONISTFORENING

Mødested: Sognehuset kl. 13.30 (dørene åbnes kl. 
12.30) medmindre andet er oplyst.
Entre: Kr. 20 inkl. Kaffe, husk selv brød.
Bestilling af mad: Hanne tlf. 25 48 74 39

17. februar: Generalforsamling. Foreningen serverer 
kaffe med brød til, derefter banko. Kl. 17 gør vi klar 
til fællesspisning, man kan selv medbringe mad eller 
bestille senest 10. februar.

2. marts: Musik og underholdning m/Kuling fra Øst.

16. marts: Musikalsk foredrag v/Ivan Liljebæk, som 
fortæller om Kim Larsen.

30. marts: Påskebanko m/gratis kaffe, men brød skal 
man selv medbringe. Lotteri i pausen. Husk medlems
kort.

27. april kl. 13: Forårsafslutning, medbring selv mad 
eller bestil smørrebrød senest mandag 20. april. For
eningen er vært ved en øl eller vand til frokosten samt 
kaffe m/brød. Musik v/ DOS. Pris 25 kr.

HVALSØ PENSIONIST- OG 
SENIORFORENING

Mødested: Hvalsø Østergade Center – kl. 13.30, med
mindre andet er oplyst.

25. februar: Generalforsamling + lille bankospil

10. marts: Bankospil

24. marts kl. 12.30: Forårsfest med musik og dans. 
Pris 250 kr. inkl. mad, kaffe og kage. Bindende tilmel
ding senest 18. marts til AnneMarie på tlf. 26 94 58 
97 eller Leif på tlf. 41 10 14 07.

14. april: Skodemonstration v/Dorte Hansen samt 
lille bankospil

28. april: Bankospil

12. maj: Forårstur til Fyn. Tilmelding senest 6. maj til 
Leif.

LEJRE PENSIONISTFORENING

6. marts kl. 19: Generalforsamling i Felix. Der spilles 
et lille bankospil efter generalforsamlingen. Tilmel
ding nødvendig pga. brød til Gudrun tlf. 46 48 10 15. 
Sidste frist er 29. februar.

ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE - ROSKILDE

Mødested: Frivilligcentret, Jernbanegade 21A, Roskil
de. Se mere på www.aeldreroskilde.dk.

Mandag og torsdag: Besøg en af vores 3 caféer for so
cialt samvær

Torsdag (i lige uger) kl. 14: Erindringsværksted

Mandag og onsdag: Stolemotion

Mandag-torsdag: ITkurser for 60+

ÅGERUP OG OMEGNS SENIORKLUB

Mødested: Gundsølillevej 6, Ågerup i Roskilde

Formand: Elin Henriksen tlf. 28 73 74 29 – elin.henrik
sen.dk@gmail.com

Hver tirsdag kl. 14-16.15: Vi mødes til aktiviteter af 
forskellige karakter fx foredrag, musik eller banko. 
Gæster er velkomne.

ORGANISATIONS KONSULENT

Region Sjælland

Rikke Samssund, tlf. 35 24 00 42, mobil  

51 77 79 85, rns@danske-seniorer.dk
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BESØG VORES HØJSKOLE

TISVILDE HØJSKOLE: 
www.tisvildehoejskole.dk

Få inspiration til flere seniorhøjskole
ophold på www.danskeseniorer.dk/

oplevelser

KREDS FOR PERSONLIGE MEDLEMMER

Kredsformand Kirsten Wirth, Bernstorffsvej 
71A, 1. th., 2900 Hellerup, Tlf. 22 99 16 67, 
kiw.privat@mail.dk
21. april kl. 14.30-17: Selvbiografisk fortæl
ling om bogen ”Udenfor” v/forfatteren Alex 
Ejner Hansen, der fortæller om sit livslange 
traume om skyld og skam.
Musik og sangpædagog Vibeke Pagter vil ef
terfølgende underholde med sit dejlige spil 
på harmonika.
Sted: Helleruplund Sognegård, Sehe
stedsvej 1, 2900 Hellerup. Tag buslinje 185 
til Kildegårdsvej. Derfra er der 100 m. Pris: 
kr. 50 inkl. kaffe m/brød.
Alle er velkomne.
Tilmelding senest 8. april til kredsforman
den.

UDDANNELSESFORBUNDETS 
SENIORGRUPPE LVU REGION 
HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND

17. marts kl. 12.30: Generalforsamling (kl. 
13.30) i Seniorbofællesskabet Høje Søborg 
Park,
Marienborg Allé 58, 2860 Søborg. Inden ge
neralforsamlingen spiser vi et stykke mad og 
får en dram.
16. april kl. 12.30: Vi besøger Karmelitter
klosteret, Sct. Annagade 38, Helsingør ca. 15 
min. gang fra Helsingør St. Derefter besøg i 
den nærliggende Sct. Mariæ Kirke med de fi

nurlige kalkmalerier og det smukke orgel og 
frokost et sted i nærheden, hvor vi kan spise 
frokost. Gæster velkomne: pris 125 kr. inkl. 
frokost

KREDS BORNHOLM

Kredsformand Danny Christensen,Nørregade 
42, 3770 Allinge, Tlf. 29 45 70 90, 
dannys@c.dk
11. marts kl. 16-17: Kredsens generalfor
samling – i forbindelse med Danske Senio
rers koncert: Stig Rossenhylder John Mogen
sen i Aakirkebyhallerne.

ALLINGE-SANDVIG SENIORKLUB

Mødested: 1. og 3. onsdag i hver måned 
i Kærnehuset på Kirkeplads i Allinge – kl. 
13.30, medmindre andet oplyst.
Tilmelding til spisearrangementer og ud
flugter til Linda på tlf. 23 81 21 02
5. februar: Revydag i Kærnehuset
19. februar: Hardy Lund fortæller anekdoter 
fra sit liv som feltpræst i bl.a. Kroatien og 
Bosnien. Kaffe og kage: 25 kr.
4. marts kl. 16: Generalforsamling. Forenin
gen byder på kaffe og te, boller og lagkage.
11. marts: Stig Rossen hylder John Mogen
sen, Aakirkebyhallen
18. marts: Lisbeth Holm viser os, hvordan en 
hjertestarter bruges. Steen Finne fortæller 
om forebyggelse af brand i hjemmet. Kaffe 
og kage: 25 kr.
1. april kl. 12.30: spis sammen. Bestyrelsen 
laver made. Varm ret og kaffe: 50 kr. Pladser 
(i alt 50) tildeles efter først til mølle. Binden
de tilmelding senest 25. marts.
8. april: sidste frist for tilmelding til udflug
ten til Bornpark og Smageriet 6. maj kl. 12.30 
– vi kører i egne biler. Pris: 100 kr. Afgang fra 
Kærnehuset. Tilmelding til formanden.
15. april: Banko om gode kødpakker fra 
Brugsen. Foreningen byder på kaffe/te. Med
bring selv kop og evt. brød. 7 kr. pr. plade.

HASLE/RUTSKER 
PENSIONISTFORENING

Mødested: Rådhuset (Medborgerhuset), 
medmindre andet er oplyst. www.haslerut
skerpensionistforening.dk
Onsdage i lige uger kl. 14-16: Hyggeklub
ben, v/sy damerne

KNUDSKER PENSIONISTFORENING

Tilmelding til fester og udflugter: Hanne tlf. 
23 45 42 85, Conni tlf. 24 22 38 42 eller mail 
knudskerpensionistforening@gmail.com el
ler via www.knudskerpensionistforening.dk
Foreningens konto: reg. Nr. 0650 konto nr. 
5467467942 – Mobilepay: 96301
Kreativ gruppe: Kontakt Bodil Munch, tlf. 
61 26 50 95, bodilmunch@emial.dk  Erna 
Primdal, tlf. 56 95 52 44, ernap@outlook.
dk
Malergruppe: Kontakt Erik Larsen, tlf. 56 
95 94 16 eklarsen@vip.cibercity.dk  Ruth 
Hansen, tlf. 23 86 82 78 RuthMarie@hot
mail.dk
Whist gruppe: Kontakt Helge Asping: tlf. 28 
26 93 45 r.h.asping@hotmail.dk
Pensionistkoret: Kontakt Lita Jensen tlf. 56 
95 12 63, liva11@outlook.1dk
Torsdag formiddag: Pensionistkortet øver.
18.februar kl. 14: Syngsammen eftermid
dag i Sagahuset. Pensionistkoret kommer 
og vi synger nogle sange med dem. Kaffe og 
kage. Kr. 25 betales ved indgangen.
11. marts kl. 19: Koncert med Stig Rossen i 
Åkirkeby Hallerne Hal A (En hyldest til John 
Mogensen) Pris inkl. billetgebyr: kr. 210. 
Knudsker Pensionistforening giver buffet 
til de første 100 medlemmer, der tilmelder 
sig. (Hal B kl. 17.30) Drikkevarer og koncert 
for egen regning. NB: Hvis der ikke er betalt 
for koncerten ved betalingsfristen, bliver til
meldingen annulleret.
28. marts kl. 13: Stiftelsesfest i Sagahuset. 
Vi fejrer foreningens 68års jubilæum med 
3 retter mad og kaffe. Musik og mulighed for 
dans. Kr. 150 betales ved indgangen. Tilmel
ding senest 21. marts
15. april kl. 13: Virksomhedsbesøg. Nærme
re følger

KREDS HOVEDSTADEN

Kredsformand Holger Skovkjær, Kornvej 6, 
4000 Roskilde, Tlf.: 20 20 17 04, holger.
skovkjaer@mail.dk
28. februar kl. 12: Kredsgeneralforsamling 
med frokost og underholdning i Danske Se
niorers Hus, Griffenfeldsgade 58, Kbh. N.
Vi starter med frokost kl. 12, kredsen byder 
på 2 stk. smørrebrød med en øl/ vand – til
melding hertil nødvendig til Ulrika Hardt 
på tlf. 29 90 63 56 eller uhardt@gmail.com 

AKTIVITETSKALENDER
REGION HOVEDSTADEN
KOMMENDE INDLEVERINGSFRISTER
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Stof til kalenderen sendes til: Stadion Alle 11, 7260 Sdr. Omme, mail: midt@danske-seniorer.dk

GRATIS ANNONCERING
Her kan alle medlemsforeninger gratis an
noncere egne aktiviteter og udflugter m. 
m., som sker frem til ca. en uge efter næste 
blad udkommer. 

MEDLEMSPRIS
"Medlemspris" gælder den enkelte for
enings medlemmer. 

REGION 
HOVEDSTADEN 

REGION 
HOVEDSTADEN 
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senest 20. februar. Kl. 13. Forslag sendes til 
formanden senest 14. februar.
Kl. 14: Underholdning m/danskamerikan
ske Steven Hart, der bl.a. har været korsan
ger for Etta Cameron.
Alle medlemmer er velkomne – og det er 
gratis.

BRIGEKLUBBEN SYD-VEST

Mødested: Danske Seniorer, Griffenfeldsga
de 58, medmindre andet er oplyst.
Kontaktperson: Peter Svare tlf. 51 26 64 22
Torsdage kl. 19-23: Bridge

BORDINGHUS SPILLEMÆND

Underholdningsorkestret Bordinghus Spil
lemænd leverer musik og underholdning 
til jeres arrangementer. Se mere på vores 
hjemmeside: www.bordinghusmusik.dk
Kontakt venligst Kurt Johansen tlf. 32 53 63 
87 eller Hans Christiansen tlf. 20 42 00 62 
for mere information

CITY KLUBBEN

Et mødested for pensionister og efterløns
modtagere
Mødested: Dagmar Bio, Jernbanegade 2, Kø
benhavn V, hvis ikke andet er oplyst.
Kontakt: cityfilmklubben@gmail.com 
http://cityklubben.wordpress.com
Onsdage kl. 10: Vises der film. Dørene åbnes 
kl. 9.30 – kræver medlemskab af klubben.
Medlemskort: Pris 400 kr. for 26 film.

Personligt medlemskort: Kan købes i Dag
mar Bio ½ time før filmstart.
Betaling kun med kontanter eller Mobile pay 
90663

CYKELBANDEN

Tirsdage kl. 10: Vi mødes på Frederiksberg 
Runddel eller Vesterport st. og tager Stoget 
ud til skov og strand. Vi cykler 1520 km i 
moderat tempo. Oplysninger om start sted 
Rebecca tlf. 20 65 38 17 eller Poul tlf. 40 18 
73 66.

FILMKLUBBEN HANS OG TRINE

Hver torsdag kl. 11.15: Film i Park Bio, Øster
brogade 79 – se program, kontaktdata og alt 
om medlemskab og indmeldelse på https://
www.naboosterbro.dk/filklubbenhanstri
ne/ (og ja, det skrives uden m).
26. marts efter filmen: Generalforsamling

FORENINGEN KULTURNET

NYT Mødested: Præstelængen 1 A, 2400 Kø
benhavn NV
Mandage kl. 15.30-16.30: Seniorgymnastik
Onsdage kl. 12.30-14: Qi Gong
Onsdage kl. 14-16: Onsdagscafé m. samvær, 
filmklub 3. onsdag i hver måned.
Torsdage kl. 12-13: Seniordans
Lige lørdage Kl. 11-ca. 15: Malerklub

KANTORPARKENS PENSIONISTKLUB

Mødested: Guldaldersalen, Emdrupvej 137 

kld., medmindre andet er oplyst
Tilmeldinger: tirsdag i åbningstiden mellem 
kl. 1317 til udflugter, spisning m.m. senest 
ugen forinden.
Onsdage kl. 10-13: Hobbyklubben
11. februar kl. 13: Varm ret og med gæste
underholdning. Pris: 60 kr.
18. februar kl. 11.30: Sverigestur. Pris: 125 
kr. for bus og mad. Drikkevarer for egen reg
ning. HUSK PAS  eller anden billedlegitima
tion.
25. februar kl. 13: Fastelavnsfest m/smørre
brød. Pris: 60 kr.
3. marts kl. 13: Bankodag. Kaffe kl. 13 og 
banko fra kl. 13.45. Ingen tilmelding.
10. marts kl. 09.30: Med bus til Møllebak
kens Købmandsgård. Spisning i området. 
Pris: 125 kr.
17. marts kl. 13: Buffet m/egen underhold
ning. Pris: 60 kr.
24. marts kl. 11: Vi mødes ved synagogen 
og får en rundvisning. Vi mødes på adressen. 
Efter rundvisningen spisning i området. Pris: 
125 kr.
31. marts kl. 13: Varm ret (brunkål og flæsk) 
m/gæsteunderholdning. Pris: 60 kr.
7. april: Bankodag. Kaffe kl. 13 og banko fra 
kl. 13.45.
14. april kl. 13: Påskebuffet og gæsteun
derholdning. Pris: 60 kr.
21. april kl. 09.30: Besøg og omvisning på 
Esrum Kloster og spisning i området. Pris: 
125 kr.
28. april kl. 13: Forårsfest m/grill  og gæst
eunderholdning. Pris: 60 kr.

SENIOR
KOMFORT

Eller ring 
40  43  79  69 

Seniorkomfort.dk

Bestil i vores  
webshop

Brug for en god hvilestol med løft?
Køb hjemmefra og få levering helt ind i stuen

kr. 5.495,-
Priser fra
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KARISMA SPILLERGRUPPE – SYNG 
MED EGET NÆB

Spiller til bl.a. sangcafeer – med mulighed 
for en enkelt let dans eller to. Vi spiller 
klaver, violin, harmonika og tværfløjte. Se 
mere på hjemmesiden: www.karismasyng
medegetnaeb.simplesite.com
Kontaktperson: Else Møller Andersen, tlf. 61 
30 90 80, email: elmoan1212@gmail.com
Kaffe og te kan købes med mindre andet er 
oplyst. Gratis Entre.
1. marts kl. 14-15.30: Krudttønden, Serrids
slevvej 2, Kbh. Ø

NABO ØSTERBRO

Mødested: Odensegade 5 og/eller Nyborg
gade 9. Tlf. 35 26 01 20 mellem kl. 915
Se yderligere: www.naboosterbro.dk
Aktiviteter: Café, foredrag, motion, kortspil, 
sang, kurser, udflugter og rejser.

PENSIONISTKLUBBEN STORMLY

Mødested: Ndr. Fasanvej 81, Frederiksberg. 
Daglig åbent kl. 915 (undt. lørdag)
Mandag: Stavgang, håndarbejde, EDB.
Tirsdag: Stolemotion, whist, canasta.
Onsdag: Bridge, hjælp til mobiltelefonen.
Torsdag: Whist, kortspil.
Fredag: Socialt samvær, kortspil.
Søndag: Kaffe, kage, bankospil.
1. torsdag i måneden: Åbent hus m/kaffe, 
kage, bankospil. Alle er velkomne.

SENIOR BRIDGE – BIRKEKLUBBEN

Mødested: Danske Seniorer, Griffenfeldsga
de 58
Kontaktperson: Kari Loge tlf. 21 44 36 33
Torsdage kl. 13-17: Bridge

SENIORCENTRET SCT. JOSEPH

Mødested: Griffenfeldsgade 44, København 
N
Første mandag i hver måned kl. 10: Åbent 
hus. Kom og få en rundvisning og hør om alt 
det, du kan blive en del af i SeniorCentret 
Sct. Joseph. Se aktiviteter og månedspro
grammer på www.seniorcentret.dk
Anden fredag i hver måned kl. 17.30-23: 
Fredagsdans i Klærkesalen. Dans, mad og 
fællesskab, alle er velkomne! Tilmelding 
nødvendig på mail: dorthethorsdam@gmail.
com eller på tlf. 29 36 25 75 mandage før 
dans mellem kl. 1419.

SENIORKLUBBEN VANLØSE

Mødested: Klubbens lokaler i Sundheds
huset, Indertoften 10 st. tv, 2720 Vanløse 
– medmindre andet er nævnt. Web: www.
seniorvan.dk.
Klubben er åben: mandag til torsdag kl. 
10.0016.00 og fredag kl. 1015.
Tirsdag og torsdag: Varm mad kan købes og 
spises i klubben eller tages med hjem. Pris 
40 kr.
Onsdag: Smørrebrød kan købes pris 15 kr.
Mandag og onsdag kl. 10-11: Motionsmaski
ner med fysioterapeut
Mandag og torsdag: Instruktion af motions

maskiner
Mandag og torsdag kl. 10-13: Billard, kon
takt Sten Hansen eller Geert Skatholm i 
klubben
Mandag kl. 12-14.30: Kortspil, Whist. Til
melding Rosa Nielsen
Onsdag i lige uger kl. 10-13: Syning
Håndarbejde: Tal med Lillian Jafner, Helga 
Hansen eller Aase Søndergaard
Onsdag kl. 10-12: IT Cafe. Gæster kr. 20 pr. 
gang.
Torsdag kl. 11-13: Rådgivning v/Winnie 
Lundgren – om pension, medicintilskud, 
hjælpemidler, ældrebolig m.m.
Fredag kl. 12.30: Banko i klubbens lokaler.
20. februar kl. 13:30: Underholdning ved 
Arne Wurgler med sang og fortællinger
23. marts kl. 10.30: Generalforsamling i 
Café Oasen, Kulturstationen, hvor der vil 
være brunch fra kl. 9.30. Se opslag om til
melding i klubben.
19.-23. april: Forårsrejse til Holland, nær
mere info om 5dags turen kommer senere.

SOLBJERG CYKELKLUB

Vi mødes hver tirsdag kl. 10 på Solbjerg 
Plads (Frederiksberg) og cykler en tur sam
men. Har du lyst til at være med? Bare mød 
op eller kontakt formand Ingrid Nielsen på 
telefon 28 93 85 98 eller mail ingridniel
sen@sol.dk.  

TOVEKLUBBEN

20. februar: Besøge Karmeliterorden kloster 
i Helsingør
27. marts: Den årlige generalforsamling
28.-29. april: Tur til Svendborg med over
natning på Hotel Christiansminde og sejltur 
til Lyø og Avernakø.

KØBENHAVN OMEGNS KREDS

Kredsformand Werner Wittekind, 
Rudersdalsvej 114, 2. tv, Øverød, 2840 Holte, 
Tlf.: 45 41 43 15, mail: werner@wittekind.dk
Foreningshuset Vejlebrovej 45 B, 2635 Ishøj
19. marts kl. 10.30: Generalforsamling der
efter frokost (kl. 12 og kl. 13 foredrag om 
Etta Cameron v/ Steven Hart. Kl. 15.30 Efter
middags kaffe og afslutning.
Tilmelding senest 10.3. til kredsformanden 
(se ovenfor)

ANNY KLUBBEN

Mødested: Herlevgårds festsal, Herlevgårds
vej 3. Herlev medmindre andet er oplyst.
Kontaktperson til aktiviteterne: Hans 
Frahm, tlf. 22 34 61 24
Torsdagsklub kl. 10-11: Vi går en tur – kl. 12 
stolegymnastik
Bio: hver mandag kl. 10
Bowling: på banerne i Herlev, Hørkær 13
6. februar kl. 12.30: Bankospil
13. februar: Klubmøde med forskellige ak
tiviteter, herunder gåtur og stolegymnastik
16. februar kl. 12-15: Søndagsmatiné med 
fælles frokost, sang og bankospil
20. februar 12.30: Bankospil
25. februar kl. 11-12: Bowling
27. februar: Torsdagsklub med forskellige 

aktiviteter og kl. 13 fortæller Herlev kom
munes demenssygeplejerske om demens
5. marts kl. 12: Generalforsamling og ban
kospil
12. marts kl. 12.30: Modeopvisning, hvor 
medlemmer går model i den nye forårs/
sommermode
19. marts kl. 12.30: Bankospil
22. marts kl. 12-15: Søndagsmatiné
24. marts kl. 10: besøger vi Lindehøj Kirke, 
hvor sognepræst Niels Jørn Fogh viser rundt
26. marts: Torsdagsklub med forskellige ak
tiviteter, herunder gåtur og stolegymnastik. 
Kl. 13 får vi besøg af Herlevs tryghedskon
sulent Gitte Dalskov
31. marts kl. 11-12: Bowling

BRØNDBY PENSIONISTFORENING

Mødested: Møllesalen, Brøndby Møllevej 25, 
Brøndby, medmindre andet er oplyst.
Formand: Jens Foghmar 24 42 89 13.
Pris ved banko: 30 kr. i entre inkl. kaffe/brød 
samt 60 kr. for 6 plader.
24. februar kl. 14-16.30: Banko samt billet
salg til forårsfest 30. marts pris 225 kr. pr. 
person. Billetter kan bestilles hos forman
den eller kasserer Albert Petersen på. tlf. 36 
47 13 19.

CHARLOTTEKLUBBEN

Læs mere om klubben: www.charlotteklub
ben.dk
Hver onsdag kl.12: Filmklubben Charlotte i 
Gentofte Kino. Pris for medlemskab kr. 350 
pr. sæson (11 medlemsvalgte film). Gæste
billet sælges ved indgang til kr. 50.

ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE GENTOFTE

Mødested: Stolpehøj 150, Gentofte. Email: 
kontor@idehusetvangede.dk. Besøgstjene
ste, telefonstjerner, Idedata, Idevideo og 
Ideværksted/snedkerværksted.
Ide-husets hjemmeside: www.idehu
setvangede.dk
Har du lyst til at være med: Kontakt for
manden på email: tom.jensen@webspeed.
dk, tlf. 29 67 78 46 eller 39 63 90 40. Der 
betales for nogle aktiviteter et mindre kon
tingent til bl.a. kaffekassen.

LYNGBY-TAARBÆK 
PENSIONISTFORENING

Mødested: Rustenborghuset, Rustenborgvej 
1C, 2800 Kongens Lyngby, medmindre an
det er oplyst
nr. 182, holder lige udenfor eller Grisen til 
Brede Station, ca. 7 min. gang.
Åbningstid: 1. mandag i hver måned fra kl. 
1214
Tilmeldinger: Lilli Meier, tlf. 45 87 96 66 – 
Biagitte Meier, tlf. 20 65 99 60
12. marts kl. 14: Generalforsamling

SØLLERØDEGNENS 
PENSIONISTFORENING

Mødested: Kulturcenter Mariehøj. Øverød
vej 246B ”Backstage” i Holte (følg skiltene) 
eller Søllerød Sognegård, Søllerødvej 13, 
Holte.
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KIRSEBÆRHAVEN

KØB BILLET PÅ NBT.DK
21. FEBRUAR — 4. APRIL 2020

12 skuespillere tager livtag med Tjekhovs tragikomiske mesterværk. 
En sørgmunter fortælling om at være blind for forandringer.

Medfinansieret af Den 
Europæiske Unions program 

Et Kreativt Europa

EN KOMEDIE OM FRÅDS OG FORANDRING

MIKAEL BIRKKJÆR

MICHELLE BJØRN-ANDERSEN

SARAH BOBERG

CHRISTIANE GJELLERUP KOCH

TINA GYLLING MORTENSEN

ASBJØRN KROGH NISSEN

OLE LEMMEKE

HENRIK LYKKEGAARD

JOSEPHINE PARK

MARIE TOURELL SØDERBERG

YOUSSEF WAYNE HVIDTFELDT

JACOB WEBLE
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Formand: Bent Kelm, Lendemosehøj 3, st. 2 
2850 Nærum, tlf. 40 85 03 06  bentkelm@
gmail.com
Tilmelding: Werner Wittekind, tlf.: 45 41 
43 15  werner@wittekind.dk. Ture og ud
flugter skal være betalt senest 7 dage før til 
Danske Bank 1551 5084342
12. februar kl. 14: Generalforsamling i Søl
lerød Sognegård.

ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE BALLERUP

Mødested: Præstevænget 12, Ballerup, til
gængelig for kørestolsbrugere.
Hver onsdag kl. 12-15: Åben café. Mulighed 
for en god snak, lidt frokost mod betaling.

ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE HØJE 
TAASTRUP

Har du lyst til at være besøgsven for en æl
dre borger i Høje Taastrup, bedes du ringe 
til Vicky Rasmussen på tlf. 61 77 75 97 for 
yderligere information.

KREDS NORDSJÆLLAND

Kredsformand Anette Tinghøj Hansen, 
Lupinvej 4, 4050 Skibby, Tlf.: 23 30 00 42,  
e-mail: aahh@mail.dk
16. marts kl. 10: Kredsgeneralforsamling på 
Skævinge Kro. Tidspunkt, dagsorden og pro
gram på www.danskeseniorer.dk/kalender 
søg Kreds Nordsjælland

BLISTRUP PENSIONISTFORENING

Mødested og -tid: Blistrup Medborgerhus, 
Helsingevej 64, Græsted kl. 13, medmindre 
andet er oplyst.
Kontaktpersoner: Bibi tlf. 24 23 06 14, Jytte 
tlf. 48 71 68 43, Arne tlf. 40 30 93 40
19. februar: Banko og tilmelding til froko
sten åbner – pris: 100 kr.
26. februar: Kaffe med Kurt. Journalist Kurt 
Leth, kendt fra TV, fortæller krøllede histo
rier.
4. marts: Rotary, sidste frist for tilmelding til 
frokosten 11. marts.
11. marts kl. 12.30: 54 års fødselsdag med 
platter
18. marts: Leif eller NN fortæller og viser 
billeder fra en tur i det sydlige England.
25. marts: Banko
1. april: Nærmere info følger
8. april: Påske
15. april: Grand Prix og matador mix: Vi får 
besøg af Peter HolstBeck, som bl.a. har ar
bejdet sammen med Lise Haavik, som bl.a. 
har vundet dansk Melodi Grand Prix
22. april: Forårets sidste banko

JÆGERSPRIS PENSIONISTFORENING

Mødested: Kignæshallen, medmindre andet 
er oplyst
Tilmelding: Kjeld Jensen tlf. 47 53 20 87 el
ler Rigmor Nielsen tlf. 47 53 13 75.
Arrangementer med spisning først: begyn
der kl. 12
Banko: begynder kl. 13
Banko: 11. og 18. februar – 3., 10., 17. og 31. 
marts – 14. og 21. april – 5. 12., 19. og 26. 
maj

25. februar: Fastelavnsfest med mad og kaf
fe – pris: 100 kr. Husk tilmelding.
24. marts: Modeopvisning med smørrebrød, 
kaffe og kage. Pris 100 kr. Husk tilmelding
7. april: Påskefrokost, der vil være lækkert 
mad og lotteri på Kroen. Billetter (200 kr./
pers) sælges fra midt marts tirsdag i Kignæs
hallen eller onsdage kl. 9.3011 på møde
stedet
28. april: mad, kaffe og underholdning v/
Lars Stryg, kendt for bl.a.

SJÆLLANDSKORET

Kontant Birthe (tlf. 26 24 16 21) eller Mari
anne (tlf. 24 44 04 20), hvis du vil være med, 
booke os eller bare vil høre mere om vores 
kor for seniorer

DANSKE SENIORER SKIBBY

Mødested og -tid: Nyvej 7b – kl. 13.30, med
mindre andet er oplyst
Kontaktperson: formand Renè Køel Jensen, 
tlf.: 40 41 87 98.
Første og tredje onsdag: Banko
26. februar: Fællesarrangement. King 
Memphis, underholdning m/Elvis.
11. marts: Generalforsamling.

SKÆVINGE SENIORER

Mødested og -sted: Bauneparken (store sal), 
Ny Harløsevej 24, Skævinge, medmindre an
det er oplyst – fra kl. 1416.
Pris for arrangementer: 30 kr. medmindre 
andet er oplyst i bladet eller foreningen.
20. februar: Den danske film ”Den tid på 
året”. Deltagerpris inkl. kaffe, kage og chips: 
50 kr.
27. februar: Generalforsamling i Aktivitets
centret, foreningen giver kaffe, kage, øl og 
vand.
5. og 19. marts: Banko ved Anna og med
hjælpere.
12. marts: H. C. Jespersen underholder med 
ny musikalsk quiz.
26. marts: Modeopvisning v/Seniorshoppen 
ved Laila, entre 50 kr. inkl. kaffe og kage.
2. april kl. 13-16: Foreningen fejrer 50 års 
fødselsdagsfest på Skævinge Kro. Tilmel
ding til Gurli Frederiksen på torsdagsmøder
ne eller mobil 30 54 45 23 senest 26. marts
9. april: intet møde.
16. april: Filmeftermiddag, film oplyses se
nere, deltagerpris 50 kr. inkl. kaffe, kage og 
chips.
23. april: Banko ved Anna og medhjælpere.

SLANGERUP SENIORER

Mødested og -sted: Aktivitetshuset Kongs
høj, Kannikestræde 2C, Slangerup – kl. 14
16, medmindre andet er oplyst.
Tilmelding: Ved henvendelse Aktivitetshu
set Kongshøj.
Bemærk: Aktiviteter er tilegnet foreningens 
medlemmer, men alle seniorer og efterløns
modtagere, primært inden for Frederikssund 
Kommune, er fortsat særdeles velkomne.
19. februar: Banko og lotterispil
4. marts: Banko og lotteri
18. marts: Generalforsamling
1. og 15. april: Banko og lotteri

STENLØSE-VEKSØ 
PENSIONISTFORENING

Mødested: HEPHuset, Carlsbergvej 4, Sten
løse, medmindre andet er oplyst. Hjemme
side: www.123hjemmeside.dk/StenlVeks
pens
Tilmelding: Lene Ravn tlf. 26 63 29 00, Han
ne Petersen tlf. 23 60 53 94 eller vores op
slags tavle i HEP huset.
Tirsdag i lige uger kl. 18.30: Banko – dørene 
åbnes kl. 17.30
Banko-datoer: 18. februar, 3., 17. og 30 
marts, 14. og 28. april, 12. og 26. maj (afslut
ning)
10. marts kl. 14: Generalforsamling og kaf
fe/the med kage.
25. februar 13: Fastelavnsfest med med
bragt mad. Vi slår katten af tønden. Smør
rebrød kan bestilles på opslag i HEPhuset. 
Musikalsk underholdning, kaffe/the med 
fastelavnsbolle. Pris: inkl. 2 stk. lækkert 
smørrebrød 80 kr. Pris uden smørrebrød 40 
kr. Tilmelding nødvendig.
24. marts kl. 13: Afslutning med medbragt 
mad. Lotteri med pæne præmier. Smørre
brød kan bestilles på opslag i HEPhuset. 
Musikunderholdning. Kaffe med småkager. 
Pris: inkl. 2 stk. lækkert smørrebrød 80 kr. 
Pris uden smørrebrød 40 kr. Tilmelding nød
vendig.

ØSTBYENS PENSIONISTKLUB

Mødested og -tidspunkt: Brohusets aktivi
tetslokale, Østervang 103, Hillerød kl. 1416 
medmindre andet er oplyst.
Ved Bankospil: Gode gevinster samt kaffe/
te/hjemmebag, mulighed for køb af øl/vand
Hver fredag: Aktiviteter
14. februar: Foredrag om hjemløse v/Hjør
dis Espensen
21. februar: Et godt fundament, Ortopæd 
AnneLiz Buntzen fortæller om at passe godt 
på fødder.
28. februar: Foredrag af Kurt Leth, fæn
gende anekdoter/historier om spændende 
mennesker, som Kurt har mødt som skriven
de journalist, radioreporter og tvjournalist.
6. marts: Banko
13. marts: Hjerteforeningen kommer og for
tæller og viser, hvordan vi kan hjælpe andre 
med at ”Giv liv”. 30 minutters introkursus i 
genoplivning.
20. marts: Elsebeth Watts vil fortælle om 
sine 3 bøger og vise på lærred – Verdens mål 
og fuglebilleder på vers.
27. marts: Birkerød harmonikaorkester kom
mer og spiller.
3. april: Banko
10. april: Lukket
17. april: Folkesanger, komponist og musi
ker Rene Schmidt fylder rummet med det 
skønneste toner.
24. april: Sang og musik med John Hansen 
og hans harmonika/keyboard.

ORGANISATIONS KONSULENT

Region Hovedstaden
Rikke Samssund, Tlf. 35 24 00 42, mobil: 51 
77 79 85, rns@danske-seniorer.dk
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KALENDER

DANSKE SENIORER PRÆSENTERER:

Billetsalg starter den 4. marts. Billetter købes via 
Rejsehjørnet, Griff enfeldsgade 58, 2200 Kbh. N, tlf. 35 37 24 22
www.danske-seniorer.dk

Med to af Danmarks absolut 
fornemste internationale solister 
Susanne Elmark og Stig Rossen 
med Promenadeorkesteret.

TIVOLIS KONCERTSAL
Tirsdag 19. maj 2020 · kl. 11-13.15

VI HJÆLPER HINANDEN

Vores favoritter
– de bedste numre fra musicalens 
verden gennem de sidste 30 år

KR.

210,-
inkl. gebyr
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Tekst: Iben Hauschultz. Foto: Vagn-Ebbe Kier TEMA: HØRELSE

HØREFORENINGEN: 

VI SKAL
NEDBRYDE TABUET! 
Der går alt for lang tid fra de første symptomer melder sig, til man 
gør noget ved det. Det gør det bare værre!

”Der går alt for lang tid, fra de første 
symptomer på nedsat hørelse melder 
sig, til man kommer af sted og får det 
undersøgt. Det er stadig et tabu og en 
hvis modstand imod at blive høreappa-
ratbruger. Det tabu skal vi have brudt!”, 
fastslår Høreforeningens landsformand 
Majbritt Garbul Tobberup.

”De fleste høretab er aldersrelatere-
de, men langt fra alle. Men det er især 
ældre, der har en tendens til at isolere 
sig, når hørelsen svigter. Man undgår 
sociale sammenhænge, fordi det er for 
svært at høre, man bliver måske træt og 
gnaven af at skulle koncentrere sig så 
meget hele tiden og så ender man ofte 
med at isolere sig. Og det ved vi, kan 
føre til ensomhed og depression. Det er 
synd for den enkelte. Og det er dyrt for 
samfundet”, siger Majbritt. 

Og dermed har hun sat ord på et par 
af  Høreforeningens vigtigste mærke-
sager: bedre vilkår for mennesker med 
høretab (hørehæmmede), bedre oplys-
ning og hurtig behandling.

100 år for hørehæmmede
Høreforeningen har over 100 års er-
faring i at hjælpe mennesker med hø-
retab og sygdomme i øret til mere livs-
kvalitet – både via rådgivning og ved at 
søge indflydelse på politiske beslutnin-
ger, der har betydning for hørehæmme-
des livskvalitet. 

En af mærkesagerne, der har fyldt 
meget inden for de senere år, er ”de 
fuldstændig uacceptabelt lange ven-
tetider, der har været på behandling af 
høretab”, fortæller foreningens lands-
formanden. 

”Det var en kamp, der var værd at 
kæmpe: Vi lykkedes med at få sat hø-

reområdet på agendaen på Christians-
borg, så der blev afsat 215 mio. kr. på 
finansloven for 2019 til at nedbringe 
ventetiden på behandling. Samtidigt 
blev der stillet kvalitetskrav til både 
offentlige og private udbydere af høre-
apparater”, forsætter Majbritt og glæ-
der sig over, at derefter er ventetiderne 
faldet markant. 

Høreforeningen har også fået sat sit 
aftryk på regionernes bevillinger til hø-
reområdet: Tilsammen har regionerne 
afsat 30 mio. kr. til indsatsen for bedre 
behandling til mennesker med høretab 
og øresygdomme i 2020.

Nyt samarbejde
Høreforeningen er den eneste forening, 
der taler høresagen. Men nu glæder Hø-
reforeningens landsformand sig over at 
få forstærkning via det nye samarbejde 
med Danske Seniorer. 

I oktober vedtog Danske Seniorers 
kongres på forslag fra et medlem at 
styrke indsats for seniorer med nedsat 
hørelse og søge samarbejde med Hø-
reforeningen. Begge organisationer ar-
bejder bl.a. for, at lyd på film, i radio og 
TV bør tage mere hensyn til mennesker 
med udfordringer med hørelsen. 

"Det giver god mening, netop fordi 
høretab er noget, der ofte kommer med 
alderen, så vi glæder os til samarbej-
det”, siger Majbritt. Det kommer både 
til at handle om gensidige medlemsfor-
dele og om at forene kræfterne, når det 
gælder om at få politikerne i tale. 

Høreforeningen landsformand Majbritt Garbul Tobberup er 
selv høreapparatbruger pga. otosklerose. 
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Tekst: Iben HauschultzTEMA: HØRELSE

Hvorfor vente?  
Bestil tid idag  
70 400 200

Spring køen over og få  
kvalitetshøreapparater  
fra 0 kr. i egenbetaling
Vi tilbyder:

 ✓ GRATIS uforpligtende prøveperiode på 30 dage

 ✓ Individuel og professionel rådgivning 

 ✓ GRATIS service, justering og garanti i 4 år ved køb af høreapparater

Tilbuddet på høreapparater fra 0 kr. i egenbetaling gælder kun høreapparaterne Zerena 1 fra Bernafon.  

Tilbuddet er til kunder, som er berettiget til høreapparattilskud fra det offentlige.  

Tilbuddet kan ikke kombineres med øvrige rabatter, tilbud el. lign.

Medlems- 
rabat 
15%

Kom til åbent hus den 3. marts 2020 i din lokale Audika 
butik og få en snak om din hørelse og en gratis høretest. 

Vi giver GRATIS kaffe og kage

www.audika.dk
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Tekst: Iben HauschultzTEMA: HØRELSE

NY MEDLEMSFORDEL:  

BLIV MEDLEM AF HØRE
FORENIN GEN MED DANSKE 
 SENIORER-RABAT 
Høreforeningen har eksisteret i mere end 100 år og bidraget til bed-
re livsvilkår for mennesker med høretab og øresygdomme. Det har 
bl.a. været med til, at både stat og regioner nu bruger flere penge 
på behandling af høretab.

Bliv medlem med rabat:
Frem til 31. marts får du som medlem 
af Danske Seniorer 30% rabat på med-
lemskab i Høreforeningen: 

For kun 100 kr. er du medlem i 6 mdr. 
og får du medlemsbladet Hørelsen, gra-
tis hørefaglig vejledning, masser af fæl-
lesskab og viden om dine rettigheder 
og muligheder. Allerede i velkomstbre-
vet får du seneste nr. af Hørelsen samt 
særnummeret med Lisbeth Dahl med 

oversigt over alle kommunikationscen-
tre i Danmark, tilbud og invitationer fra 
nærmeste lokalafdeling, så du kan del-
tage i aktiviteter. 

Se mere om på hoereforeningen.dk. 
Der finder du også link til indmeldelse. 
Skriv danskeseniorer i kommentarfeltet 
for at få rabatten. Se mere om aftalen 
på danske-seniorer.dk/medlemsforde-
le under Øjne, ører og sundhed.

Læs mere her: 
www.hoereforeningen.dk – 
hvor du bl.a. også finder 

 − ”alt” om høretab
 − gratis vejledning
 − lokalafdelinger og netværks-

grupper
 − skrivetolke
 − særligt tilskud til pensionister

www.sst.dk/da/udgivelser – søg 
på 'Høreapparat til voksne'.

 
Bliv medlem 
af Danske Se-
niorer – og 
gør brug af ra-
batten. Scan 
koden og kom 

direkte ind på siden med sund-
hedsfordele og klik på Hørefor-
eningen.

GODE RÅD TIL FORENINGEN: SÅDAN TAGER I GODT IMOD MEDLEMMER 
MED NEDSAT HØRELSE
At tage hensyn til medlemmer med hø-
renedsættelse behøver ikke være be-
sværligt. Her er Høreforeningens enkle 
råd til hørevenlige møder og arrange-
menter:
1. Spørg medlemmer med høretab, 

hvor de helst vil sidde – placeringen 
har nemlig betydning for om man 
kan følge med i det, der fortælles. 
Lad dem gerne komme i god tid og 
vælge plads.

2. Benyt mikrofon
3. Brug teleslynge – har I ikke selv en, 

kan den lånes eller lejes.
4. Tal tydeligt med normal stemme-

styrke – og placer talere, så alle kan 
se deres mund.

5. Husk: Godt lys gør det lettere at 
mundaflæse.

6. Sørg for god akustik – tænk allerede 
på lydforholdene, når I planlægger 
arrangementer.

7. Læg dug på bordet – og en serviet 
mellem kop og underkop, så det ikke 
skramler og klirrer, når porcelæn og 
bestik tages i brug. 

8. Brug skrivetolk – det er gratis for for-
eningen, når I har medlemmer, der 
er godkendt som tolkebruger. Skri-
vetolken skriver al tale til en skærm, 
som medlemmet kan følge med på.

9. Udlever gerne trykt materiale (fx ta-
ler og indlæg) 
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TEMA: HØRELSE

LAD IKKE HØRETAB 
BEGRÆNSE DIG!
Sådan lyder Verdenssundhedsorgani-
sationen WHOs motto for den interna-
tionale høredag 2020, der sætter fokus 
på alt det gode, tidlig og effektiv be-
handling kan gøre for mennesker med 
høretab.

Se mere her: https://www.who.int/ 
deafness/world-hearing-day/whd-2020 
/en/

SAMMEN FOR BEDRE 
HØRELSE
3.3. sætter Høreforeningen, Danske 
Seniorer og Danske Seniorers samar-
bejdspartner Audika hver især og sam-
men fokus på høretab og de mulighe-
der, der er for at få hjælp.

MØD 
HØREFORENINGENS 
LOKALAFDELINGER

Lokalafdelingerne i Høreforeningen er 
selvfølgelig også i aktion på høredagen 
3.3. Du finder links og kontaktdata til 
de lokale afdelinger på hoereforenig-
nen.dk

AUDIKA HOLDER 
ÅBENT HUS

Den 3.3. kan du besøge dit lokale Audi-
ka hørecenter og høre mere om høretab 
og behandling. Du kan også får en hur-
tig screening, som kan fortælle dig, om 
du har brug for en egentlig undersøgel-
se af din hørelse.

Centrenes hørespecialister står klar 
med svar og råd og frisk kaffe på kan-
den.

Det er gratis og uforpligtende at del-
tage. Find dit hørecenter her: https:// 
www.audika.dk/find-et-hoerecenter

Hvorfor vente?  
Bestil tid idag  
70 400 200

Spring køen over og få  
kvalitetshøreapparater  
fra 0 kr. i egenbetaling
Vi tilbyder:

 ✓ GRATIS uforpligtende prøveperiode på 30 dage

 ✓ Individuel og professionel rådgivning 

 ✓ GRATIS service, justering og garanti i 4 år ved køb af høreapparater

Tilbuddet på høreapparater fra 0 kr. i egenbetaling gælder kun høreapparaterne Zerena 1 fra Bernafon.  

Tilbuddet er til kunder, som er berettiget til høreapparattilskud fra det offentlige.  

Tilbuddet kan ikke kombineres med øvrige rabatter, tilbud el. lign.

Medlems- 
rabat 
15%

Kom til åbent hus den 3. marts 2020 i din lokale Audika 
butik og få en snak om din hørelse og en gratis høretest. 

Vi giver GRATIS kaffe og kage

www.audika.dk
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Tekst: Iben Hauschultz, Foto: AudikaTEMA: HØRELSE

FORVENTNINGSAFSTEMNING 
ER DET VIGTIGSTE
Flere er blevet nysgerrige på, hvad høreapparater kan gøre for 
dem – og dog er høretab og høreapparat stadig noget, vi tror, gør os 
”gamle” .

Der er et underligt paradoks i, at mens 
det for bare få år siden var ”in” blandt 
unge at købe briller uden styrke bare 
for at se smarte ud, synes folk med hø-
retab, de bliver ”10 år ældre” ved at 
få høreapparater … som man jo dårligt 
nok kan se. 

Det er en af de ting, der undrer høre-
specialist ved Audika Høreklinik i Lyng-
by, audiolog Emil Mulder. Han er trods 
sine godt 30 år selv høreapparatbruger 
og mærker forskellen hver dag.

Samtidigt oplever han og hans kol-
lega Maria Visti Kjeldbjerg også en stor 
nysgerrighed efter mere viden om hø-
reapparater – og større lyst til at prøve 
dem af. 

”Det vigtigste er forventningsaf-
stemning”, siger Emil Mulder, der også 
synes, at danskerne godt må have for-
ventninger om at høreapparater her-
hjemme er i top: ”Danmark er fore-
gangsland på høreapparater. Store 
producenter som Widex, GN Resound 

og Oticon laver noget af det bedste. 
Derfor tager høreklinikkerne sig 

også god tid til at finde frem til bruge-
rens behov. Og derfor kan man også al-
tid prøve et par i 30 dage – og man må 
gerne komme ind og få justeret det ene 
eller andet i prøveperioden. Man skal 
blot lige huske at aftale tid.

”Hvis nogen vil prøve mere end et 
par, så plejer de at prøve et fra hver 
ende af skalaen, det bedste – et OpnS 
– og et basisapparat”, fortæller han. 
”Man kan prøve det af på egen ører og 
finde ud af, hvad der er det rigtige. Nog-
le gange komme folk også ind med ap-
paraterne og siger tak, men ’det er ikke 
endnu’. Man skal nemlig også selv være 
indstillet på at bruge apparaterne”, si-
ger Emil. 

Kræver tilvænning
Det er nemlig ikke ørerne, det er hjer-
nen, der hører. Ørerne fanger lyden og 
sender den til hjernen. 

”Så når du pludselig får høreapparat, 
kommer din hjerne på overarbejde – 
den skal lige vænne sig til den ekstra 
lyd. Men også det, får vi styr på, man 
kan også i prøveperioden komme ind 
og få justeret lydstyrken, for det er jo 
ved daglig brug hjemme og ude i alle 
de andre situationer – indkøbscenter, 
forsamlinger og foran fjernsynet – man 
finder ud af, hvad et høreapparat gør 
for en”.

Derfor er det umådeligt vigtigt, at 
hørespecialisten tager sig god tid til 
både at finde ud af, i hvilke situationer 
kunden oplever udfordringer med ly-
den – og får formidlet, hvad man kan 

forvente af de forskellige høreappara-
ter. ”Så kan man som dårligt hørende 
overveje, hvordan egne forventninger 
skal afstemmes. Det er ikke altid super-
modellen er det bedste. Det vigtigste 
er, at man kommer af sted og får un-
dersøgt sit høretab – og hvis det er be-
handlingskrævende får lov til at prøve 
et eller måske to modeller. Fx et basis 
og så et OpnS, og så prøver det af i for-
skellige sammenhænge – alt fra fore-
drag til rockkoncert. 

Spørg! – om alt
Hans råd til dårligt hørende lyder: Vær 
nysgerrig, stil spørgsmål til hvad appa-
ratet kan og hvilke forbedringer kan jeg 
forvente. Hvad kan I gøre for mig. Og 
hvad med prisen?

Pris og kvalitet
Selvfølgelig er det også et spørgsmål 
om pris. ”Jeg vil vove at påstå, at har 
man et høretab, så er et basishøreap-
parat bedre end ingenting. Til gengæld 
findes der næsten ingen dårlige appa-
rater i Danmark. Og så hedder det også, 
at ”et høreapparat er kun så godt, som 
den der indstiller det”. Det stiller krav 
til os som hørespecialister! – både når 
vi skal finde ud af det daglige behov, 
men også når det handler om at formid-
le, hvad man kan forvente af de forskel-
lige apparater. Der er høreapparater, 
som vi kalder basis, hvor du får ekstra 
lyd, det hjælper dig, men det kan godt 
blive svært i større forsamlinger … og 
så er der superklassen. Det er vigtigt at 
vide, når man skal vælge apparat”, slut-
ter han.

Emil Mulder og Maria Kjeldbjerg, 
 Audika Hørecenter i Lyngby 
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DANSKE SENIORER PRÆSENTERER:

Billetsalg starter den 4. marts. Billetter købes via 
Rejsehjørnet, Griff enfeldsgade 58, 2200 Kbh. N, tlf. 35 37 24 22
www.danske-seniorer.dk

Oplev ”Musikalske minder” 
fra årene før, under og efter 
krigen i en storslået koncert 
med Trine Pallesen, Kurt Ravn, 
Promenadeorkesteret og et 
kæmpekor med 120 sangere.

TIVOLIS KONCERTSAL
Tirsdag 9. juni 2020 · kl. 19.30-22

KR.

210,-
inkl. gebyr

VI HJÆLPER HINANDEN

75års-koncert 
for befrielsen
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VIND MED SENIORBLADET 

Denne gang har vi to meget forskellige præmier til de læseglade. En 
hel bogserie med 6 spændende bøger om vikingen Arnulf, som alle 
sammen kan blive dine, og en helt ny krimi, som foregår i nutidens 
Oxford, og som vi spår bliver en af årets helt store krimi-succeser i 
Danmark. 

Arnulfsagaen af Susanne Clod 
Pedersen
Arnulfsagaen er den store nordiske for-
tælling om magtspil og ambitioner, en 
”tour de force” igennem vikingetiden i 
årene omkring årtusindskiftet. Fiktion 
blandes med historisk arvesølv. 

Arnulfs skæbne fører ham fra Dan-
mark til Norge og med Svend Tveskæg 
til England senere. Den bringer ham 
igennem det vældige vikingerige til 
Kiev og helt ud blandt steppelandets 
rytterfolk, til Island og Konstantinopel. 
Arnulf kommer også til Syrien, og så er 
der selvfølgelig det store skandinaviske 
klimaks: Slaget ved Svold, der afgjorde 
magtbalancen imellem den danske og 
den svenske og den norske konge.

I sagaen er den nordiske fortælling 
sat ind i den fælles europæiske histo-
rie,  og læseren får både episk kriger-
fortælling og den helt nære historie om 
familie og overlevelse, ære og relatio-
ner. Hver roman i Arnulf-serien er på ca. 
600 sider.

Familiens synder af Cara Hunter
Omdrejningspunktet i Cara Hunters in-
ternationale bestsellerserie er den stem-
ningsfulde og pittoreske universitetsby 
Oxford, hvor den underspillede, intelli-
gente kriminalinspektør Adam Fawley 

står i spidsen for efterforskningerne. 
"Familiens synder" er første bog i en 

serie på foreløbig fire om kriminalin-
spektøren og hans team, som opklarer 
forbrydelser i Oxford. Den tager ud-
gangspunkt i Sharon og Barrys have-
fest, hvor deres otteårige datter Daisy 
løber omkring klædt ud som tusind-
fryd. Men sidst på aftenen kan ingen i 
selskabet finde hende, og forældrene 
melder hende savnet. Da politiet kigger 
nærmere på billederne fra festen, kom-
mer de imidlertid i tvivl ... Er det med 
sikkerhed Daisy, der er iført tusind-
fryd-dragten? Var hun overhovedet til 
stede til havefesten? Kriminalinspektør 
Adam Fawley bliver sat i spidsen for ef-
tersøgningen – og snart viser det sig, at 
intet er, som det ser ud til at være i det 
tilsyneladende idylliske boligområde. 
Udkommer 20. februar på Forlaget Gad.

Vind en krimien eller sagaen
Alt, hvad du skal gøre, er at sende et 
postkort (eller skriv på bagsiden af en 
kuvert) til Danske Seniorer, Griffen-
feldsgade 58, 22 København N. Mærk 
kortet ”Bogkonkurrence – Arnulf” eller 
”Bogkonkurrence – Familiens synder”. 
Og husk at skrive din egen postadres-
se, så vi kan sende bogen til dig, hvis 
du skulle være så heldig at vinde. Eller 

send en mail til vind@danske-senio-
rer.dk (skriv ”Arnulf” eller ” Familiens 
synder” i emnefeltet). Vi skal have dit 
postkort eller din mail senest 12. marts.

Novembers bogvindere:
Rigmor i Skærbæk vandt Tredje Halvleg 
– Et friere liv i et andet tempo, Birgit i 
Birkerød vandt Pebermø, Eva i Marstal: 
Mordet på en havfrue, Betty i Grind-
sted: Ræk mig stjernerne, Jan i Jystrup: 
Døden på Stranden og Jens i Allingåbro 
klummebogen Det lejlighedsvise ind-
fald.

Vi håber, I alle sammen har haft nog-
le rigtig gode læseoplevelser.
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Tlf. 7011 4711 (man-søndag kl. 9-17) - www.riisrejser.dk

Italiensk sommer
GARDASØEN
Dejlig ferie til skønne, lune Gar-
dasøen. Her er alt til en afslap-
pende ferie: klart vand, behageligt 
klima og hyggelig atmosfære. Bus-
rejse, lækkert hotel med halvpensi-
on, udfl ugter og dansk rejseleder er 
inkluderet. Rejs fx 23/5, 30/5, 6/6, 
20/6, 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 22/8.

9 dage. Fra kr. . . .  6.295,-

TOSCANA
Flot rejse til det smukke, lune 
Toscana med olivenlunde, pinjer, 
laurbærtræer, cypresser og alle 
vinmarkerne. Busrejse, hyggeligt 
hotel med halvpension, spænden-
de udfl ugter og dansk rejseleder er 
inkluderet.  Rejs fx 23/5, 13/6, 20/6, 
27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8, 8/8.

9  dage. Fra kr. . .  5.495,-

Sommer i Sydeuropa
DALMATIEN
Fantastisk rejse i Kroatien og 
regionen Hercegovina. Vi bor i byen 
Neum på Hotel Sunce lige ned 
til Adriaterhavet og med et stort 
pool område. Busrejse, hotel, ½ 
pension, mange udfl ugter og dansk 
rejseleder er inkluderet. Rejs 3/5, 
31/5, 14/6, 23/8, 30/8, 13/9.

12 dage. Fra kr. . .  7.395,-

KROATIEN
Skøn, lun forårsferie ved det dejlige 
azurblå Adriaterhav med masser af 
udfl ugter til smuk natur og gamle 
kulturbyer. 
Busrejse, dansk rejseleder, hotel 
med halvpension og spændende 
udfl ugter er inkluderet. Rejs fx 4/4, 
9/5, 6/6, 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 22/8.

9 dage. Fra kr. . . .  5.295,-

Sommer i Norden
BORNHOLM
Dejlig sommer på solskinsøen 
Bornholm med hvide sandstrande 
og stejle klipper. 
Busrejse, lækkert hotel med swim-
mingpool, halvpension med drikke-
varer, eftermiddagskaffe, lokalguide 
og udfl ugter er inkluderet.  
Masser af afgange fra maj til sept.

6 dage. Fra kr. . . . 4.095,-

STOCKHOLM
Sommer i Stockholm hører til en af 
livets skønne storbyoplevelser. De 
lyse nætter bliver kun skønnere jo 
længere mod nord, man kommer. 
Busrejse, godt hotel med morgen-
mad, udfl ugter og dansk rejseleder 
er inkluderet.  
Rejs 14/6, 5/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8.

5 dage. Fra kr. . . . 3.895,-

Gratis 
påstigning 

ved 48 dan-

ske byer

SOMMERFERIE
med bus og dansk rejseleder

Sommer i Tyrol
KIRCHBERG 
Populær sommerrejse til hygge-
lige Kirchberg i Tyrol. Her er ægte 
alpeidyl og god tid til afslapning og 
spændende udfl ugter. Busrejse, 
dejligt hotel med halvpension, 
udfl ugter og dansk rejseleder er 
inkluderet.  Rejs 17/5, 6/6, 27/6, 
11/7, 18/7, 25/7, 8/8, 22/8, 5/9.

8 dage. Fra kr. . . . 4.895,-

SAALBACH
Med den herlige alpelandsby Saal-
bach som udgangspunkt venter 
der os oplevelsesrige dage i Østrig. 
Vi bor midt i byen på det hyggelige 
Hotel Pension Eder.  Busrejse, 
hotel, halvpension, spændende 
udfl ugter og dansk rejseleder er 
inkluderet. Rejs 18/7, 15/8, 5/9.

8 dage. Fra kr. . . 5.395,-
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SOMMERFERIESOMMERFERIE
med bus og dansk rejseledermed bus og dansk rejseleder Stort

katalog
Bestil på riisrejser.dkriisrejser.dk
Bestil på riisrejser.dk
Bestil på 
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NYT ERINDRINGS-
VÆRKSTED I 
NYKØBING MORS

Tekst: Iben HauschultzTekst: Randi Ottosen, Morsø Slægtshistorisk ForeningFORENINGERNE

ALSANG 2020 ønsker at hylde friheden 
og demokratiet og styrke medborger-
skabet med fællessang i hele landet. 
Alle kan være med i projektet: Lav je-
res egne arrangementer eller deltag 
i de mange store begivenheder, som 
ALSANG 2020 står bag. Du vil løbende 
kunne finde ALSANG 2020 arrangemen-
ter i 2020, men hold særligt øje med 
den 4. maj 2020 - 75-året for Danmarks 
befrielse. Denne dag håber ALSANG 
2020 at kunne samle hele Danmark på 
tværs af køns-, klasse- og kulturforskel-
le – for at mindes og se fremad.

Du og dine fællessangsprojekter kan 
være med i det historisk store og lands-
dækkende fællessangsinitiativ ALSANG 
2020 ved at:

 − Søge støtte via ALSANG Puljen
 − Uploade jeres arrangementer i AL-

SANG Kalenderen
 − Deltage i ALSANG-arrangementer - se 

hvor og hvornår på www.alsang.dk/
kalender

Se mere på alsang.dk, Facebook og In-
stagram.

Støtte fra Veluxfonden satte 
gang i aktiviteterne.

Sidste vinter så vi et opslag i bladet 
om støtte fra ”Veluxfonden” gennem 
Danske Seniorer. Vi havde længe haft 
tanker om at starte et erindringsværk-
sted op, men manglede tekniske hjæl-
pemidler dertil. 

I bestyrelsen havde vi en snak om, 
hvad vi kunne ønske os – og vi sendte 
en ansøgning af sted til Danske Seniorer.

Et erindringsværksted skulle kunne 
åbne for nedskrivning af erindringer, 
fotoscanninger, fælles søgning på net-
tet og mulighed for at printe m.v.

Erindringsværkstedet er nu i gang 
på baggrund af en bevilling på 45.000 
kr. fra Veluxfonden til forskelligt udstyr. 
Nu kan alle komme i gang med at for-
midle deres erindringer videre på for-
skellig vis. 

Faste åbningsdage
Erindringsværkstedet har åbent to gan-
ge om måneden onsdag formiddage fra 
10-12. Det passes af frivillige fra Mor-
sø Slægtshistoriske forening, som hver 
gang har et inspirationsoplæg på ca. 10 
minutter.

 Der har vist sig stor interesse for 
erindringsværkstedet. I 2020 håber 
vi at kunne udvide med optageudstyr 
som en ny mulighed. 

Stor tak til ”Danske Seniorer” og 
”Veluxfonden” for bevillingen.

VÆR MED I 
DANMARKS 
STØRSTE 
FÆLLES SANGS-
INITIATIV!

Katrine Lester besøgte slægtsforsk-
ningsforeningen på Mors og overrakte 

symbolsk en del af det udstyr, som kunne 
anskaffes for Velux-pengene, til Randi 

Ottosen.
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Billetsalg starter den 4. marts. Billetter købes via 
Rejsehjørnet, Griff enfeldsgade 58, 2200 Kbh. N, tlf. 35 37 24 22
www.danske-seniorer.dk

Jesper Lundgaard har gennem årene besøgt utallige 
koncerthuse og teatre med sit prisbelønnede show 
”Elvis – En mand og hans musik”, der på enestående 
vis formidler The Kings største sange og historier fra en 
utrolig og skelsættende karriere.

Jesper Lundgaard har stemmen, passionen og energien til 
at fortolke de bløde, de energiske og de store sange, som 
Elvis fyldte det musikalske univers med. Der er garanti for 
livsglæde og fællessang!

GLASSALEN I TIVOLI
Torsdag 13. august 2020 · kl. 11-13.15

VI HJÆLPER HINANDEN

DANSKE SENIORER PRÆSENTERER:

Elvis – The King of 
Rock’n’Roll 

KR.

210,-
inkl. gebyr

”Enestående fortolkninger,  
fyldt med energi og respekt 
for The King . . . ”

”Et brag af en forestilling 
og sikke en stemning . . .”

”Fyldt med nostalgi, 
charme og vi sang med . . .”
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Tekst og fotos: Annette Schiøler FORENINGERNE

Alle har noget at fortælle, og alle kan skrive, var budskabet på kur-
sus i erindringsskrivning i seniorforening.

Det er sidste mødedag for det mini-kur-
sus i erindringsskrivning, som Danske 
Seniorer Ørting har tilbudt gratis tre 
gange i løbet af efteråret.

Rundt om bordet i sognehuset syd for 
Odder sidder de fleste af de 10 medlem-
mer, der har deltaget for at få gode råd 
til at komme i gang – eller videre – med 
at nedfælde deres erindringer.

I dag samler underviseren, en lokalt 
bosiddende journalist op på rådene og 
giver tilbagemelding på de skriverier, 
som flere deltagere har sendt hende 
siden det seneste møde.

”Dit liv er en historie værd” – er det 
overordnede budskab til alle deltagere 
fra Marianne Hansen. Uden forbehold. 
For man behøver ikke at være et for-
fattertalent for at give sig i kast med at 
skrive erindringer: ”I har alle noget at 
fortælle - og alle kan skrive!” 

Livet i mosen, en anden far og det 
lokale sygehus
86-årige Elise Jensen har meldt sig til 
kurset, fordi hendes børn har bedt hen-
de om at skrive om sit liv, mens Poul 
Henning Jensen har søgt hjælp til at få 
bearbejdet sin beskrivelse af livet fra 

1924-1981 i et husmandssted med 10 
tdr. land – inklusiv det lejede – i Ørting 
Mose. Det var hans bedstefars ejen-
dom, her voksede hans far og seks sø-
skende op, og den 67-årige mand har 
nedfældet historien til glæde for ”fa-
milien og andre i mosen”.

70-årige Lisbeth Jørgensen er dyk-
ket ned i sin families historie, fordi hun 
gerne ville give sine børn en mere ”på 
godt og ondt ærlig” familiehistorie end 
de sædvanlige lidt overfladiske – og 
opdagede derved tilfældigt en fami-
liehemmelighed, nemlig at hendes far 
ikke var biologisk far til den ældste dat-
ter i søskendeflokken.

Med en stak scrapbøger, sin fars stil-
ling som direktør gennem mange år på 
stedet og sin egen ansættelse i admi-
nistrationen har Klaus Offersen på 79 
år en masse stof til at kunne fortælle 
det meste af det for længst nedlagte 
Odder Sygehus’ historie ... og sådan, vi-
ser det sig, har hver deltager en særlig 
bevæggrund for at interessere sig for 
erindringsskrivning.

Stopklodserne
Men hvor skal man begynde, hvor skal 

man ende, og hvordan strukturerer man 
det og gør det interessant for andre?

 Det er sådanne stopklodser, kurset 
har sigtet på at rydde af vejen - og det 
er såmænd ikke så svært, lyder det i 
Marianne Hansens opsummerende af-
slutningshilsen:

1. Hvis det er svært at komme i gang, 
så tag fat i det, der først falder dig 
ind, for det er nok vigtigt for dig. 
Eller sæt ren fiktiv person i en stol 
over for dig og fortæl vedkommen-
de den historie, du vil skrive.  Eller 
indtal den på iPad eller telefon. Når 
historien er fortalt, er du i gang, og 
så kan du begynde skrive den.

2. Hvis det kniber med at huske, så kig 
i dine fotoalbums. Billeder sætter 
tankerne i gang. Eller luk øjnene, 
tænk tilbage og se dig selv i den si-
tuation, du vil beskrive. Husk, hvor-
dan det lugtede.

3. Husk også begrænsningens kunst. 
Start med at tage fat i en enkelt livs-
fase eller et enkelt emne. I begyn-
delsen af december kunne det være, 
at erindringer om barndommens jul 
dukker op. Andre emner kunne være 
familiens hemmeligheder og tabuer 
- som der er nogle af i næsten en-
hver familie. Bliver emnet for stor, så 

DIT LIV ER EN 
HISTORIE VÆRD

Både ”gammeldags” notes-
bøger og skrivehæfter og 

nymodens computere er taget 
i brug til at fæstne notater og 

erindringer til papir.
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begræns det noget mere. En af del-
tagerne, der var barn i Odense under 
Besættelsen, får det råd, at hun jo 
ikke skal skrive om hele Besættel-
sen.

4. Start med bare at skrive lige ud ad 
landevejen. I skolen lærte vi at lave 
en disposition først. Skrot den! Be-
gynd lige dér, hvor du vil, og skriv så 
bare løs - og skriv som du snakker! 
Stoffet kan altid systematiseres og 
redigeres bagefter. Måske skal noget 
rettes - fred være med det, det kan 
man altid gøre bagefter.

5. Vær konkret og kom med eksem-
pler, der udløser genkendelse og 
”billeder i hovedet” for læseren, så 
man får lyst til at læse videre. Hvad 
gjorde noget ”flot”, og hvordan blev 
julen fejret, hvor fik I juletræet fra, 
hentede I det selv, hvordan var det 
pyntet og med hvad? Hvordan og 
med hvad var beskyttelsesrummet i 
kælderen indrettet?

Kom i gang! Og så det sidste råd fra Ma-
rianne Hansen til holdet – og andre, der 
har lyst til at skrive deres erinderinger: 
Kom i gang! 

FORENINGERNE

86-årige Elise Jensen noterer flittigt, og de øvrige deltagere lytter intenst, mens under-
viseren, den lokalt bosiddende journalist Marianne Hansen, summerer de gode råd til 

at få hul på at skrive sine erindringer op på denne sidste kursusdag af tre.

67-årige Poul Henning Jensen med sin beskrivelse og billeder af livet i et husmands-
sted i Ørting Mose. Den er skrevet til glæde for familie og andre i mosen, men kan med 

lidt bearbejdning også blive til glæde og gavn for både det lokale egnsarkiv og www.
oertingposten.dk, opmuntrer holdets underviser, Marianne Hansen, der driver det 

”hyper-lokale” medie på internettet.
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MEDLEMSFORDELE
Se mere på www.danske-seniorer.dk/for-medlemmer. OBS: Du kan blive afkrævet fuld betaling, hvis du ikke kan 
fremvise gyldigt medlemskort.

RABAT PÅ 100 DANMARKS HISTORIER
100 måneder, 100 bøger, 100 sider, 100 forfattere, 100 kr. pr. bog – 
og 1.000 års danmarkshistorie.

Over otte år udgiver Aarhus Universi-
tetsforlag 100 bøger om skelsættende 
begivenheder og tematikker i danmarks-
historien. Bøgerne tager udgangspunkt i 
en vigtig begivenhed, folder tematikken 
ud og fortæller også om, hvordan vi har 
brugt og bruger historien. 

10.000 siders danmarkshistorie bliver 
det til, inden vi er færdige. De store sam-
lede danmarkshistorier er jo oftest mag-
tens historie og dermed politisk histo-
rie, men med tilgangen kan vi også lave 
kulturhistorie, teknologihistorie, social-

historie, kønshistorie, erhvervshistorie, 
følelseshistorie osv. Tilsat både ikoniske 
og relativt sjældne fotos/illustrationer i 
et indbydende og stramt layout. 

”Doven dannelse” med rabat
Det er ”doven dannelse”, for hver bog 
kan læses på en aften. 

”100 danmarkshistorier er for alle 
historieinteresserede. Jeg læser dem, 
fordi forfatterne både er dygtige histo-
rikere og gode til at fortælle”, siger di-
rektør i Danske Seniorer Katrine Lester. 

For at få abonnement på bøgerne til 
medlemspris, skal du oprette dig ved at 
klikke på det særlige link, som du finder 
på https://www.danske-seniorer.dk/
medlemsfordele under RÅD OG VIDEN

NYE FORENINGS-
FORDELE
Vi får hele tiden nye rabatter til for-
eningerne – på kroer, museer m.m..

Tjek, om din forening er tilmeldt 
Sidste nyt om foreningsfordele, så I 
kan gøre brug af de fordele, vi som 
paraplyorganisation forhandler 
hjem til jer. Nyhedsbrevene udkom-
mer med jævne mellemrum og sen-
des til formand og kasserer, der ikke 
får nyhedsbrevet.

Er din forening en af dem? 
Skriv til organisationskonsulent 
Rikke Samssund på RNS@ danske-
seniorer.dk, oplys foreningens med-
lemsnummer og den mailadresse, 
foreningen ønsker at modtage ny-
hederne på, så kommer I med på 
maillisten.

2 mdr. gratis prøveperiode på e- og 
lydbogstjenesten Mofibo. Normalt 
er det kun 14 dage. (Værdi: 258 kr.)

Tilbuddet gælder nyoprettelser 
og udløber den 31. marts 2020.

Efter prøveperioden koster Mofi-
bo 129 kr./måned. Der er ingen bin-
ding eller opsigelsesperiode.

Opret dig via danske-seniorer.
dk/medlemsfordele.

Med MENUPAY får du op til 30% 
rabat på hele regningen på alt fra 
gourmet og sushi til cocktails og 
chokolade – på 650 restauranter, 
caféer og barer over hele landet. 

Se mere på hjemmesiden om, 
hvordan du opretter dig som 
bruger.

50% rabat på plakater i muse-
umsshoppen.

Vikingeskibsmuseet i Roskilde. 
 Entre 95 kr. Normalpris 115 kr.
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SÆT DIT AFTRYK FOR DYRENE
Dyr er vigtige for os mennesker. Men dyr er også afhængige af, at vi mennesker behandler 
dem ordentligt, uanset om dyrene er i familier, landbruget eller naturen. 

Ved at betænke Dyrenes Beskyttelse i dit testamente er du med til at sikre, at der altid 
er hjælp klar, når dyr kommer i nød, at lovgivningen tager hensyn til dyrs behov, og at der 
bliver skabt respekt om dyrs behov. Det har været vores opgave i 144 år, og med din hjælp 
vil vi også sikre det i fremtiden. 

Det er gratis at lave et testamente, uanset om du vælger at betænke Dyrenes Beskyttelse 
med et beløb eller en andel af din arv. Du kan sagtens betænke dine nærmeste samtidig. 

Alle donationer kommer dyrene til gavn.

Læs mere på www.dyrenesbeskyttelse.dk/testamente, eller ring uforpligtende  
til testamenterådgiver Marit Ytterdal på 33 28 70 09, og hør mere.
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K LTURKASSEN
Se mere i kalenderen på www.danske-senorer.dk 

HYLDESTKONCERT 
HITTER I MARIBO
6.-22. marts

Danske Seniorers koncertrække med 
John Mogensen på Bornholm, på Fyn og 
i Jylland, hvor Stig Rossen lægger stem-
me til sangene og historierne fra musi-
kerens liv – hitter i Maribo. Her kunne 

koncerten melde udsolgt allerede i 
januar. 

Ved de øvrige koncerter er der i 
skrivende stund stadig billetter at 
få rundt omkring. I Herning, Esbjerg, 
Aakirkeby, Sønderborg, Vrå og Vejen 
er der også mulighed for at spise 
sammen inden koncerten. Se menu 
og pris i kalenderen på danske-se-
niorer.dk/kalender.

I Aarhus kan man finde gode spi-
sesteder med Danske Seniorer-ra-
bat ved at benytte Menupay-appen 
Se mere på hjemmesiden under 
medlemsfordele. 

Billetter købes online – du finder 
link ved alle omtalen af hver koncert 
på danske-seniorer.dk/kalender  

”TILLØKKE OTTO” 
MED JESPER 
LOHMANN 
1. maj kl. 11-13.15

Første maj kan du komme med os 
og Jesper Lohmann på et strejftog ind 
i Danmarks første rigtige popidol Otto 
Brandenburg - ”baggårdspumas” ver-
den. 

Otto Brandenburg blev opdaget ved 
et talentshow, stillede op til danske 
Melodi Grand Prix med sangen ”To lys 
på et bord” – og blev ”disset” af jury-
en med 0 point. Eftertiden har vist, at 

dér tog den grueligt fejl!; for sangen 
blev solgt i mange tusinde eksem-
plarer og lå på hitlisten i lang tid. Og 
hvem kan ikke nynne med på den?

Det er Jesper Lohmann, der tager 
os med på rejsen tilbage i tiden, hvor 
Danmarks første rigtige popidol Otto 
Brandenburg, fik pigerne til at skrige 
og publikum til at gå amok. Han cro-
onede og rockede sig ind i alles øre-
gange –og mon ikke vi får følgeskab 
af en af Ottos udødelige ørehængere 
(eller to), når vi går hjem?

Det er i Glassalen i Tivoli 1. maj 
kl. 11-13.15. 

MATINÉ MED 
MUSICAL-
FAVORITTER 
19. maj kl. 11

Kom med til matiné med to af 
Danmarks absolut fornemste inter-
nationale solister Susanne Elmark 
og Stig Rossen og Promenadeorke-
steret. Vi har kaldt koncerten Vores 
favoritter, for det er det, Susanne og 
Stig præsenterer dig for: deres egne 
favoritter. 

Det bliver et brag af en sommer-
koncert i Tivolis Koncertsal, hvor Su-
sanne og Stig synger hits fra 30 års 
musicalhistorie. Vi får de kendte, de 
sjove og de mest stemningsfulde.
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ELVIS THE KING OF 
ROCK’N’ROLL 
13. august kl. 11

Denne koncerts solist er sanger og 
musicalveteran Jesper Lundgaard, der 
har høstet flotte anmeldelser for sit 
helt enestående show ”Elvis – en mand 
og hans musik”. 

Her kan du genopdage din kærlig-
hed til Elvis, når Jesper fortolker de 

bløde, de energiske og de store sange, 
som Elvis fyldte det musikalske univers 
med. Han har stemmen, passionen og 
energien, så her er der garanti for livs-
glæde og fællessang! 

Kom og genopdag din kærlighed til 
The King, manden med den silkebløde 
stemme og de rullende hofter. 

Det er i Glassalen i Tivoli kl. 11-
13.15 – så er du klar til en skøn efter-
middag i den gamle have. 

Kender du en, du synes skal med i fællesskabet? Klip ud og send ind! Porto er betalt. 
Eller gå til www.danske-seniorer.dk/bliv-medlem.

Jeg/vi ønsker medlemskab af Danke Seniorer. Sæt X:   Enkeltperson              Par

For- og efternavn:

Fødselsdato og -år:    Tlf.:   E-mail: 

For- og efternavn:

Fødselsdato og -år:    Tlf.:   E-mail: 

Adresse:

Postnummer:     By:

Vil du melde din forening ind, kontakt venligst vores organisationskonsulenter. 
Jylland: Annette Schiøler tlf.: 35 24 00 57. Øvrige Danmark: Rikke Samssund: tlf.: 35 24 00 42 

VI FEJRER 75ÅRET 
FOR BEFRIELSEN MED 
KURT RAVN OG TRINE 
PALLESEN OG ET 
KÆMPEKOR
9. juni – kl. 19.30

I år er det 75 år siden, vi 
slap ud af krigens og besæt-
telsens favntag og en ny æra 
kunne begynde. 

Det fejrer vi med en stor-
slået koncert med sange fra før, 
under og efter krigen. Solisterne 
er Kurt Ravn og Trine Pallesen, der 
ledsages af Promenadeorkesteret og et 
kæmpekor af medlemmer i vores med-

lemsforeninger. 
Det bliver en flot fest for frihe-

den tirsdag 9. juni kl. 19.30 i Tivolis 
Koncertsal. Billetter til 

koncerten er i salg 
fra 4. marts i 

Rejsehjørnet.

BILLETTER
Billetter til 

 − Tilløkke Otto
 − Vores Favoritter
 − 75års-koncert for befrielsen
 − Elvis – The King of Rock’n’ roll 

sælges fra 4. marts i Rejsehjørnet. 
Pris: 210 kr. inkl. gebyr

Se alle vores 
koncerter her:
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Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

Danske Seniorer

+ + + 11976 + + +

0893 Sjælland USF B

Du kan få optaget en kontaktannonce 
(maks. 30 ord) under billetmærke for 
100 kr. Indbetal på konto: 5301 – 027 
32 56 og send din annonce til:
SeniorBladet/Billetmærke
Griffenfeldsgade 58, 2200 Kbh. N
eller: billetmrk@danske-seniorer.dk
HUSK: navn, adresse og telefon, så du 
kan få svar. Svar på en annonce: læg dit 
svar i en lukket kuvert med billet-mrk.-
nr. på og send det i en anden kuvert og 
til os. Vi sender svaret videre.

Vestsjælland: En lille ungdommelig 
kvinde, 158 cm, med glade øjne og 
varmt smil. 75 år - glad for livet mang-
ler en at holde i hånd. Er røgfri. Du er en 
mand mellem 70-78. Billetmrk. 3995.

Midtjylland: Kærlig, humoristisk kvin-
de med godt humør på 55-65 år med 
motorcykel søges af mand på 60 år med 
kørekort til motorcykel og lastvogn. Bil-
letmrk. 3996.

Efterlysning: Søger en Viggo Petersen 
fra Vognmandsmarken Østerbro, talte 
meget sammen i 1970erne, hvordan 
har dit liv formet sig. Er der nogen, der 
kan give mig et praj/kald heromkring. 
Billetmrk 3997.

Frederiksberg: Mand søges: 70-75 år 
og helt almindelig, naturlig og rar mand 
søges af ungdommelig kvide på 70 år, 
der bor centralt på Frederiksberg. Gå i 

teatret, week-end udf. Og måske rejser 
i Sydeuropa. Lad os forkæle hinanden i 
dagligdagen: Billetmrk. 3998

København og Sjælland: Mand primo 
70 år frisk og sporty er 183 cm høj 87 
kg. Ikke ryger. Søger en frisk og ærlig 
kvinde i passende alder til fælles ople-
velser og inspirerende samvær. Billet-
mrk. 3999

Gaven inGen andre kan Give
Tænk hvis vi vidste, hvad vores forfædre 
havde oplevet. Hvad de følte og tænkte. 
Så kunne vi bedre forstå dem og os selv. 
Fortæl din personlige historie og få den 
udgivet i professionelt layout og tryk.
Det skylder du dig selv, dine børn, dine 

børnebørn og deres efterkommere. 
Gør det hellere nu. en daG er det måske for sent. 

Jørgen Volt
' 4040 2575

info@livsbog.dk
livsbog.dk

Sammen med 
en journalist, 
forfatter og
historiker 

fra Livsbog.dk

D
IN P
ERSONLIGE H
ISTORIE

BILLET MRK …

GAVETILBUD 
Vi hjælper dig med din 

slægts historie! Giv dine 
børnebørn en slægtsbog 
som et uvurderligt minde. 
Kontakt os uforbindende  
på telefon 61 12 50 10

www.slaegtenshistorie.dk
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PIB Copenhagen A/S · Postbox 6 · Vimmelskaftet 41A, DK-1001 Copenhagen K. Denmark · Tel.: 33 11 30 10 · Telefax 33 32 11 30

Denne serie kan også modtages via Internettet. Send e-mail til mail@pib.dk for yderligere information.
This comic is also available via the Internet. Send e-mail to mail@pib.dk for further information.

KODEORDET FRA KRYDSORD NR. 1 - 2020 SENDES TIL:

Danske Seniorer, Stadion Alle 11, 7260 Sdr. Omme – mærk kuverten KRYDSORD 
eller krydsord@ danske-seniorer.dk – skriv løsningen i emnefeltet – senest 13. de-
cember. Vi trækker lod blandt de rigtige løsninger om gavekort til Coop på en 1 x 
200 kr. 2 x 150 kr.

DE HELDIGE VINDERE I KRYDSORD I  SENIOR BLADET NR. 6/19 ER:

1. præmie: Randi Sørensen, 9240 Nibe
2. præmier: Eva Hansen, 5960 Marstal og Kjeld Christensen, 2000 Frederiksberg

KRYDSORD KODE NR. 6/19: OLDEMOR
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Vi gir’ dig smilet igen
Smil og hyggelige stunder 
hænger sammen og 
dårlige eller manglende 
tænder må ikke sætte en 
stopper for dette. 
Hos Tandprotetikeren har 
vi specialiseret os i at 
fremstille tandproteser 
med så stor præcision, at 
de ikke blot ligner, men 
også føles som naturlige 
tænder. Du kan med andre  
ord tage del i livets glæder 
– med et smil på læben.

KLINIKKER PÅ SJÆLLAND:
Dianalund Rosenvej 11 · 58 26 40 35
Haslev Torvet 9 · 56 31 25 26
Hillerød Slotsgade 21 · 48 24 80 10
Hørsholm Hovedgaden 55 C · 45 86 78 08
Kbh. Ø Ndr. Frihavnsgade 10 · 35 38 15 51
Køge Bjerggade 7 · 56 63 83 00
Kgs. Lyngby Lyngby Hovedgade 47 · 45 93 31 13
Nykøbing F Jernbanegade 19, 1. sal · 54 82 43 10
Næstved Banegårdspladsen 1, 1. sal · 55 70 28 20
Ringsted Møllegade 12 · 57 61 09 33
Roskilde Algade 10, 3. sal · 46 30 70 00
Rødovre Rødovre Centrum 1, R207 · 32 22 31 13
Slagelse Smedegade 6, 1. sal · 58 52 22 37
Valby Spinderigade 5, 2. sal · 38 80 31 13

Tilfredshedsgaranti   •   Betaling op til 5 år   •   ISO 9001 kvalitets-certificeret   •     kd.tpt.www 
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REJSER OG UDFLUGTER  

REJSEHJØRNET 
Danske Seniorer arrangerer rejser i ind– og udland og er medlem af Rejsegarantifonden. Vi formidler rejser til både 
personlige medlemmer og foreninger. Bestil billet i Rejsehjørnet på tlf.: 35 37 24 22 – hent fuldt program i Rejsehjør-
net alle hverdage kl. 9.30-14 – se mere på www.danske-seniorer.dk/oplevelser.

HER ER MULIGHEDEN FOR 
AT OPLEVE GRØNLAND
9.-15. oktober.

Vi flyver fra København til Søndre 
Strømfjord. Her bliver vi i bus kørt til 
den første store oplevelse, at kommet 
tæt på indlandsisen med mulighed for 
både at se moskusokser og rener i flok-
ke i den storslåede natur.

Næste dag flyver vi til Jakobshavn 
(Ilulissat), der ligger ved Diskobugten, 
hvor vi skal bo.

Ud over Grønlands storslåede natur 
skal vi bl.a. også opleve:

 − Kulturhistorisk byvandring i Ilulissat
 − Inuit Legends med sagn og myter i 

tipien på Fjeldet, hvor du bliver pak-
ket ind i tæpper og skind.

 − Vi går til den gamle boplads Sermer-
miut, hvor der gennem de eneste 
4.000 år har boet inuitter. Der er for 
at beskytte naturen anlagt en gang-
bro hele vejen til bopladsen, så tu-
ren er uden store udfordringer.

 − Slædehundebesøg, hvor vi skal høre 
om Slædehundens liv

 − Sejltur på Isfjorden 
 − Sejltur til Illimanaq, der er en længe-

re tur, hvor vi skal se gamle boplad-
ser

Er vi rigtigt heldige, kan vi måske 
komme til at opleve klare aftener med 
nordlys, som der er højsæson for på 
dette tidspunkt.

På turen vil der være danske turlede-
re: Annette og Lars fra Danske Seniorer

Pris: 23.785 kr. – medlemmer 
22.285 kr. Prisen er inkl. transport med 
alle skatter og afgifter, halvpension, 
guide på alle udflugter.

Tillæg for enkeltværelse kr. 2.175. 
Sidste frist for tilmelding og betaling af 
depositum 28. maj 2020.
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ALT ER VAND VED 
SIDEN AF ÆRØ 
24.-26. april.

Oplev den Sydfynske Perle Ærø på 3 
dage inkl. (næsten) alt. Opsamling i luk-
susbus og kørsel mod Svendborg hvor-
fra vi skal sejle i 75 min. gennem det 
smukke sydfynske øhav til Ærø.

Du får håndmadder m/1 øl eller 

vand, skønt værelse på Hotel Ærø ved 
Marstal, lækker mad, Ærø-pandekager, 
udflugter, skønt selskab og mulighed 
for en svingom.

Se fuldt program i kalenderen på 
danske-seniorer.dk

Turledere: Anette Mortensen og Lars 
Jacobsen tlf. 25 74 72 54. Pris: 2.735 kr. 
Medlemspris kun 2.585 kr. Tilmelding 
hurtigst muligt.

TAG MED DANSKE 
SENIORER PÅ SAFARI

5.-14. maj.
Et hold rejseglade medlemmer af 

Danske Seniorer arrangerer en 10-da-
ges, 5-stjernet luksussafari til Sydafrika 
– med alt betalt* fra du lander i Syd-
afrika, til du sætter dig i flyet igen for 
hjemrejse.

Turen går til et af Sydafrikas mest 
luksuriøse lodge-områder, Matswani 
Safari Lodge i det begyndende sydafri-
kanske efterår. Temperatur dag: 20-25 
gr./nat: 10-15 gr.

Afrejse fra Aalborg, Kastrup el-
ler Billund. Du møder du resten af 
gruppen i Amsterdam. Ankomst til 
Johannesburg først på aftenen. 1. 
nat i Pretoria.

Pris: 19.990 kr. – medlemspris 
18.490 kr./pr. pers. i delt lodge, ALL 
INCLUSIVE – på nær rejseforsikring, 
lommepenge, vaccinationer. 

Læs alt om rejsen på https://
www.danske-seniorer.dk/kalen-
der/257-luksussafari 

Tilmelding hurtigst muligt. Ikke 
egnet for gangbe-
sværede. SANKTHANS AFTEN 

PÅ CHRISTIANS-
MINDE
23.-25. juni.

Afgang i bus fra Valby station kl. 
10. 

Kom med på en herlig tur til 
Svendborg med det flotteste 
sankthansbål, revy (billetter bestil-
les ved tilmelding: 420 kr.), lækker 
mad, guidede ture og gode histo-
rier om Strynø, Svendborg, Tåsin-
ge og Langeland - og frokoster på 
Skaarup Vingård og i den Japanske 
Have.

Turledere: Tove og Hanne. 
Medlemspris inkl. alle måltider 

fra frokost 1. dag t.o.m. frokost 3. 
dag, ekskl. drikkevarer i delt dob-
beltvær.: 3.585 kr. – i enkeltværel-
se 3.985 kr. Udsigt kan tilkøbes. 

Se mere på danske-seniorer.dk/
kalender

ENDNU FÅ 
PLADSER
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Billetter SKAL købes på forhånd til Danske Seniorers udflugter, da det des-
værre ikke er muligt at købe billet på mødestedet. Bestil billet i Rejsehjør-
net på tlf.: 35 37 24 22.

SANKT BENDTS 
KIRKE I RINGSTED, 
OG HALLINGELILLE 
ØKOSAMFUND

12. marts kl. 10. Start og slut: Valby 
S-station – Lyshøjgårdsvej.

Bustur til Ringsted, hvor vi vil se og 
høre om den gamle middelalderkirke, 
der har landets næst fleste kongegra-
ve, bl.a. Valdemar Sejr, Knud Lavard og 
Dronning Dagmar er stedt til hvile i kir-
ken.

Efter rundvisningen får vi frokost på 
Den gamle Kro ”Overdrevskroen”, in-
den kaffen hører vi om kroens historie.

Derfra går turen til Økosamfundet i 
Hallingelille, der arbejder mod bære-

dygtighed. Vi får indblik i det lille 
samfunds arbejde med genanven-
delse, økologi, træ-, keramik- og 
glasværksteder, genbrugsforretning 
og musikværksted og ikke mindst 
økosamfundets ”Oldekolle”.

Vi er retur ca. kl. 17. Turledere: 
Anette Mortensen og Lars Jacobsen. 
Pris: 475 kr. - medlemspris 425 kr.

HELT UNIKKE BØRSEN 
Fredag 13. marts kl. 16. Vi mødes under 
tårnet på Børsen i Slotsholmsgade midt 
på bygningen ved Dansk Erhvervs Re-
ception. 

Indenfor møder vi vores guide, der 
tager os med på en rundvisning i det 
smukke gamle hus, hvor der tilbage i 
1600-talle hver de handlende bragte 
alskens skønne varer til salg.

Skibene kunne lægge til direkte 
ved kajerne, der løb på begge sider 
af bygningen i det, der nu er Slots-
holmsgade og Børsgade, og  los-
se porcelæn, silke, fremmed frugt 
og meget andet. I slutningen af 
1700-tallet var det bl.a. det sorte 
guld – peber. 

Tilmelding senest 6. marts 2020. 
Pris: 250 kr. - medlemspris 200 kr.

FOREDRAG V/SISSE 
MARIE WELLING
17. april kl. 11. Sted: Griffenfeldsga-
de 58. Tilmelding senest 10. april.

Sundheds- og omsorgsborg-
mester i Københavns Kommune 
Sisse Marie Welling (SF) fortæller 
om sundhed og ældre og svarer på 
spørgsmål. Sisse blev i 2010 valgt 
ind i Københavns Borgerrepræsen-
taion og blev sundheds- og om-
sorgs-borgmester i2018. 

Arrangør: Anne Rovsing. Pris: 100 
kr. inkl. kaffe og kage. Medlemspris: 
50 kr. 

MODEOPVISNING
17. april kl. 11. Klærkesalen, Griffen-
feldsgade 44.

Kom og forny din garderobe med 
nyt lækkert tøj. Mange forskellige 
mærker til gode priser.

Køb billet i Rejsehjørnet. Pris 
160 kr. inkl. kaffe/te og frokost. 
Medlemspris 140 kr.
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LØRDAGSTUR TIL 
SPORVEJSMUSEET
16. maj KL. 8.45-15.30. Afgang fra 
Valby St. – Lyshøjgårdsvej.

Kom med og genopfrisk dine 
minder fra dengang, for vores lør-
dagsudflugt går denne gang til 
Danmarks længste museum: Spor-
vejsmuseet i Skjoldenæsholm, hvor 
vi både skal se de mange udstillede 
sporvogne – og selvfølgelig også 
køre en skovtur med dem. På turen 
derned, byder vi på en kop kaffe 
med kage til.

Museet har kørende sporvogne 
fra hver af de danske sporvejsby-
er. Både i København, Odense og 

Århus, var det en hver pige og drengs 
drøm at blive vognstyrer eller spor-
vognskonduktør på en sporvogn, når de 
blev "store". 

Også udlandet er repræsenteret på 
udstillingen - blandt andet kan en spor-
vogn fra Melbourne i Australien ople-
ves i trafikken. Denne vogn er givet som 
gave fra Australien til kronprinsparret i 
anledning af Prins Christians fødsel og 
dåb.

Efter besøget på museet kører vi til 
Bodils Landkøkken, hvor vi får dejlig kal-
vesteg stegt som vildt med al tilbehør. 

Turledere: Inger & Kurt Sølund. Pris: 
600 kr. - medlemspris 500 kr.

RUNDVISNING  PÅ 
EREMITAGE SLOTTET 
OG FROKOST PÅ 
BAKKEN
Onsdag 24. juni kl. 9 - ca. 14.30. Af-
gang fra Valby St.

PINSEFROKOSTTUR 
TIL SKÆVINGE KRO

1. juni kl. 10.30. Mødested: Valby 
S-station, Lyshøjgårdsvej.
Pinseturen går til Skævinge Kro, 
hvor vi får en lækker pinsefrokost. 
Bagefter kører vi en lille tur rundt i 
området, hvor der er mulighed for 
at se den gamle Skævinge Kirke. 
Når vi kommer tilbage til kroen, er 
der dækket op til kaffe med hjem-
mebagt kage. Vi forventer at være 
retur ca. kl. 17.

Prisen er inkl. bustransport, fro-
kost m/1 genstand og kaffe/the 
med lagkage. Turledere: Anette 
Mortensen og Lars Jacobsen. Pris: 
540 kr. - medlemspris 490 kr.

DR-BYEN BAG 
KULISSERNE
6. maj 2020 kl. 13.45-17.15. Start 
og slut: Dr Byens reception.

Vi mødes i receptionen, hvor vi i 
garderoben skal aflevere overtøj og 
evt. store tasker, der ikke er tilladt at 
medbringe i huset.

Turen fører os gennem de mysti-
ske ting og aktiviteter, der foregår i 
et så stort hus, hvor der skal produ-
ceres landsdækkende radio og TV til 
alle aldersgrupper.

Turen slutter vi af i DR-Byens kan-
tine, hvor der bliver serveret kaffe/
the og kage, inden vi igen forlader 
huset via garderoben og receptio-
nen.

Turledere: Anette Mortensen og 
Lars Jacobsen. Pris: 285 kr. - med-
lemspris 235 kr.
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NYKØBING F 
REVYEN 

11. juli kl. 11.30-ca. 20.15. Sidste 
frist for køb af billetter: 6. marts. Af-
gang fra Valby St.

Vi tager igen i år på revytur til 
Nykøbing F. Undervejs nyder vi den 
dansker sommernatur og gør holdt 
et dejligt spisested, hvor vi spiser 
frokost. Drikkevarer ikke inkluderet

Revyen 2019 modtog ikke min-
dre end 3 priser 
ved Revyernes 
Revy – Årets 
Dirch til Henrik 
Koefoed, Årets 
Æreskunstner til 
Flemming Krøll 
og Årets Revy til 
Nykøbing F. Re-
vyen. 

Vi glæder 
os til at opleve, 

hvad de så finder på denne gang. Tradi-
tionen tro, så har de nemlig fået samlet 
et hold med en kæmpe erfaring inden 
for revygenren. Holdet er gennemmu-
sikalsk, og de lover revy med bid, satire 
og musikalitet i absolut topklasse.

Revyen slutter kl. ca. 18, hvorefter vi 
sætter kursen mod København igen. På 
turen hjem nyder vi en sandwich og en 
forfriskning. 

Turledere: Inger & Kurt Sølund. Pris: 
1.100 kr. - medlemspris 1.050 kr.

Bustur til Dyrehaven m/besøg 
og rundvisning på Eremitageslottet 
samt en kort pause i det fri med et lil-
le glas og udsigt over Øresund. 

Jagtslottet, der er opført i 1734-
36 af hofbygmester Lauritz de 
Thurah på bakketoppen midt på 
sletten, er et af senbarokkens yp-
perste værker i Danmark.

Eremitageslottet har gennem 
årene været centrum for kongelige 
jagter. Det er stillet til rådighed for 
Dronningen, der i dag anvender det 
til frokoster. 

Efter dette spændende og lidt 
utraditionelle besøg, kører vi med 
bussen til Dyrehavsbakken, hvor 
der venter en lækker buffet i Re-
staurant Røde Port. 

Forventet hjemkomst kl. 14.30, 
med minder du vælger at blive på 
Bakken og selv tager hjem. Turle-
der: Inger & Kurt Sølund. Pris 580 
kr. - medlemspris 530 kr.

Tilbuddet er ekskl. servicegebyr,  kan ikke kombineres med andre tilbud, rabatter, 
 gavekort eller bonusordninger og gælder ikke eksisterende bookinger.

6-STJERNET DINNERPARTY
Overrask din familie eller venner med  

en fantastisk aften i Wallmans.

CIRKUSBYGNINGEN    JERNBANEGADE 8, 1608 KØBENHAVN V    WALLMANS.DK    TLF: 3316 3700

Som medlem af Danske Seniorer får du 20% rabat på det 
nye anmelderroste show, lækker 4-retters middag & natklub.

Tilbuddet gælder den 7., 12., 13., 19., 26. og 28. marts. 
til Dinnerparty-billetter i kategori B og A (nedre og øvre).

Pris fra 519 kr. pr. person (torsdagspris, kategori B).* 
Book senest 2. marts 2020 med koden SBmarts20 via: 

Wallmans.dk - E: wecare@wallmans.com - T: 3316 3700

“Højdepunkterne står i kø”
FREDERIKSBORG AMTS AVIS
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VERDENSRELIGIONER 
– 3 SPÆNDENDE FOREDRAG M/RUNDVISNING
Der findes i dag flere end 30 godkendte 
trosretninger i Danmark og man stiller 
naturligt spørgsmålene: ”Hvor kommer 
de fra? Hvad tror de på? Hvilke religiø-
se handlinger foretager de? Og hvordan 
udvikler de sig?”

Kender du forskel på de mange for-
skellige religioner, der findes i Dan-
mark? Hvis ikke, kan vi måske friste med 

en række foredrag om Verdens Religio-
ner i Danmark? Ved de første tre besø-
ger vi Den Russiske (katolske) Domkirke, 
Jødernes Synagoge og Hara Krishnas 
tempel for at blive lidt klogere.

Vores ekspert er Ph.d. Niels Valde-
mar Vinding fra Københavns Universi-
tet, der fortæller om den trosretning, vi 
besøger – om dens historie, udbredelse 

og udvikling. Efter foredraget får vi en 
rundvisning. Læs mere nedenfor.

Turarrangør Kurt Sølund. 

SYNAGOGEN I 
KØBENHAVN

21. april kl. 12.30-14.45. Mødested: Re-
staurant Dallevalle, Fiolstræde 3-5 kl. 
12.30.

Vi indleder med en hyggelig frokost-
buffet i Restaurant Dallevalle, inden vi 
går til Synagogen og hører Ph.d. Niels 
Vindings foredrag om jødernes histo-
rie, udbredelse og udvikling gennem 
tiderne. Der bliver rig lejlighed til at 
stille spørgsmål. 

Under rundvisningen hører vi om de 
religiøse handlinger i Synagogen. 

Pris: 305 kr. Medlemspris 260 kr. 
inkl. frokost med et pænt glas øl eller 
sodavand. 

DEN RUSSISK 
ORTODOKSE KIRKE – 
ET STYKKE RUSLAND 
MIDT I KØBENHAVN
19. maj kl. 11.30-14.30. Mødested: Cafe 
Oscar, Bredgade 58. kl. 11.30.

Denne gang hører vi om de russiske 
ortodokse katolikker og deres religion. 

Vi indleder med en lækker frokost i 
Cafe Oscar (Pariserbøf med tilbehør), 
inden vi går til Aleksander Nevskij Kir-
ken lige over for cafeen. 

Her fortæller Ph.d. Niels Vinding om 
den russiske kirkes historie og udvik-
ling gennem tiderne. Bagefter tager vo-
res russiske guide os med på en rund-
visning og fortæller om de kirkelige 
handlinger.

Pris: 305 kr. Medlemspris.: 275 kr., 
inkl. frokost.

HARE KRISHNA 
– PÅ BESØG I 
KRISHNATEMPLET
16. juni kl. 10-11.30. Mødested: Hare 
Krishna Templet, Skjulhøj Alle 44, Van-
løse. 

Hare Krishna er en religiøs bevægel-
se, som udspringer af en indisk hindui-
stisk tradition, og har navn efter Krish-
na, en indisk guddom, der i bevægelsen 
regnes for den ultimative personlighed 
og altets skaber. Bevægelsens medlem-
mer er særligt kendt for deres farveri-
ge, flagrende gevandter og offentlige 
optog. 

Det er igen Ph.d. Niels Vinding, der 
lever spændende viden om religionen. 
Bagefter viser medlemmer af Hare 
Krishna-bevægelsen templet og for-
tæller om deres religiøse handlinger. 
Templet besøges uden sko. 

Vi slutter besøget af med at smage 
Templets spændende og velsmagende 
vegetarmad. 

Pris: 215 kr. Medlemspris: 165 kr.  
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KØGE NORD OG DET 
NYE SUPERSYGEHUS 

Tirsdag 10. marts. Start: Køge Nord St. 
Slut: Ølby St. Ca. 6. km (Bodil).

Vi går en tur op i ”røret” og ser ud 
over den nye station fra 2019. Derefter 
følger vi stien langs jernbanen til Ølby, 
hvor vi ser på byggeri af det nye super-
sygehus. Efter en kort pause går vi til 
Ølby Centret. Her slutter turen. 

RUNDT OM SØERNE 

 
Onsdag 25. marts. Start og slut: Øster-
port St. Ca. 7. km (Anne).

Vi går ned til Sortedamssøen og føl-
ger stien forbi Peblingesøen til Sct. Jør-
gens sø, fortsætter på den anden side 
hele vejen op til Østerbrogade, hvorfra 
vi går tilbage til Østerport St. 

FRIHEDSMUSEET, 
LANGS HAVNEN TIL 
RÅDHUSPLADSEN 

 
Torsdag 16. april. Start: Østerport St. 
Slut: Rådhuspladsen. Ca. 5. km (Anne).

Vi går ned til Frihedsmuseet og hører 

om det, fortsætter langs havnen forbi 
skuespilhuset over Nyhavn til ankomst-
hallen for Sverigesbådene og går gennem 
det gamle bykvarter til Rådhuspladsen. 

DEN HVIDE BY I KØGE 

 
Torsdag 30. april. Start: Ølby St. Slut: 
Køge St. Ca. 7. km (Bodil).

Vi går en tur til ”Den hvide by” – det 
er den gamle Codan Fabrik, der i dag 
huser mange forretninger – og videre 
langs Tangmosevej, hvor alle bilforret-
ningerne ligger. Vi går en tur i Tangmo-
seskoven (den gamle losseplads) og 
slutter vores tur ved Køge Station. 

FORÅRSSKOVTUR 

 
Torsdag den 7. maj. Start: Nærum St. 
Slut: Holte St. Ca. 6. km (Anne).

Undervejs hører vi om en af de første 
skoler, som blev oprettet i Danmark. Vi 
går gennem arealet, hvor børnehjem-
met helt tilbage fra vores egen barn-
dom lå. Op på åsen og gennem skoven 
til Holte St.             

ÅSEN, GRUNDTVIGS 
GRAV OG DEN SMUK-
KE RHODODENDRON-
PARK 
Onsdag 13. maj. Start: Køge St. Slut: 
Køge St. Ca. 7. km (Bodil).

Turen går via Claras Kirkegård, hvor 
Grundtvig er begravet. Efter en pause 
går vil til Gl. Køgegård og slutter i Rhodo-
dendronparken, før vi går retur til Køge 
St. OBS: denne tur er længere, da vi først 
kan se parken efter kl. 14.

VALLØ STRAND OG 
SOLGÅRDSPARKEN 

 

Tirsdag 9 juni. Start og slut: Køge St. Ca. 
4. km (Bodil).

Turen starter med en tur i bus 208 (ca. 
10 min.). Vi går straks til den flotte park, 
hvor der er meget at se og høre om. Vi 
spiser frokost, før vi går rundt i parken. 

PRINSESSESTIEN TIL 
FREDERIKSDAL OG 
NYBRO KRO

 

Onsdag 17. juni. Start og slut: Sorgenfri 
St. Ca. 7. km (Anne). 

Vi går langs Prinsessestien til Klop-
stocks Eg, runder Frederiksdal og langs 
Bagsværd Sø til Sophienholm, hvor vi 
holder pause. Turen forsætter til Nybro 
Kro og ad stierne retur til stationen.

Vandreture med Danske Seniorer. Ture er mellem 5 og 9 km. Vi går kl. 11 og slutter ca. kl. 13. Der er 
ingen tilmelding. Undervejs tager vi en kort pause, hvor der vil være mulighed for at spise med-
bragt mad. Husk endelig drikkevand. Turen koster 20 kr., som betales til turlederen ved start.

VANDRETURE MED ANNE OG BODIL
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ANNONCE

Mona, 65, er en frisk og 
sprudlende kvinde. Hun har 
mange jern i ilden og har et socialt 
aktivt liv. For nogle år siden var 
hun generet af øjne, der hele 
tiden løb. Koldt vejr, blæst og sol 
– de fl este dage hele året rundt 
var en plage. Mona fi k forklaret, 
at det var aldersrelateret og at 
der ikke var noget at gøre ved 
det.

Fik et tip om Blue Berry
I en avis læste Mona tilfældigt 
om Blue Berry™, en helsetablet 
til øjnene. –Jeg forstod at Blue 
Berry indeholdt en række 
naturlige og aktive ingredienser, 
som er gode for øjets funktioner. 

Monas barnebarn reagerede
Mona blev hurtigt begejstret. Det 

er skønt med gode øjne. En dag, 
hvor Mona var ude at køre med 
sit barnebarn, skete der noget 
pudsigt. ”Mormor du har glemt 
dine briller”, sagde hendes 
10-årige barnebarn, da de kørte. 
Da blev hun ekstra glad for Blue 
Berry tabletterne. 
– Jeg er virkelig begejstret over, 
hvor godt mine øjne fungerer 
og jeg fortæller alle mine venner 
om de fantastiske Blue Berry 
tabletter, siger Mona med et 
smil.

Sådan tager du Blue Berry
De fl este begynder at tage Blue 
Berry, når de føler, at deres syn
ændrer sig, men der er ikke 
noget i vejen for at starte tidlig-

ere. Den originale svenske Blue  
Berry tablet erstatter ikke be-
hovet for en sund og varieret 
kost, men den er en god blå-
bærtablet med øjentrøst, og et 
naturligt højt indhold af lutein 
samt vitamin A og zink. Vitamin 
A og zink hjælper med at bevare 
et normalt syn. Tag to tabletter 
hver morgen sammen med din 
morgenmad.

Hvor kan du 
købe Blue Berry ?
Blue Berry kan købes i Matas, 
Helsam, Helsemin og Din Lokale 
Helsekost samt på apoteket. Fås 
også online på www.newnordic.
dk. Har du spørgsmål, så ring til 
New Nordic på 46 33 76 00. □

–Jeg er virkelig begejstret for udviklingen med mine 
øjne og jeg fortæller alle mine venner, hvor glad jeg 
er for Blue Berry™.

Den originale øjentablet

Det gode råd gør forskellen
www.matas.dk

Det gode råd gør forskellen

www.newnordic.dk

Online Store
Din lokale 
helsekost

Mormor, 
hvor er dine 
briller?
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