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Sommeren bragte en rigtig god nyhed: 
Et bredt flertal i Folketinget bevilge
de økonomisk hjælp til genåbningen af 
Danmark, heraf 20 mio. kr. til aktiviteter 
for ældre. Vores direktør, Katrine Lester, 
som var med til at fostre ideen, sendte 
en glad meddelelse ud til alle, og i løbet 
af en uge var der ansøgninger fra 69 for
eninger om tilskud til udflugter, muse
umsbesøg, sang, foredrag, musik, fælles
spisning mm. Alt det, der gør livet værd 
at leve, ikke mindst efter måneder, hvor 
foreningslivet har været lukket ned. 

Alle Danske Seniorers medlemsforenin
ger kan søge til en aktivitet i 2020 - og 
det er meget nemt: Gå ind på www.dan
ske-seniorer.dk/sommerpakken. Er du i 
tvivl, så ring og få hjælp af organisations
konsulenterne – og inde i bladet kan du 
finde inspiration.

Denne gang sætter vi fokus på sang og 
musik. Hvorfor? Jo, for medens alt var 
lukket ned, og vi holdt afstand, var no
get af det, der samlede os, den daglige 
morgensang i TV og fællessange i det fri. 
Mange foreninger har sang på program
met, når de mødes. Sang åbner følelser, 
giver fællesskab og nærhed, det er ikke 
nogen ny opdagelse, men værd at blive 
mindet om. 

Det er mærkeligt, at vi skal opleve Coro
naen, for at blive mindet om alt det
te, men nu er muligheden der altså. I 
landsorganisationen er vi gang med at 
undersøge vilkårene for foreningslivet 
og kan allerede nu se store forskelle fra 
kommune til kommune. Måske er det en 
del af forklaringen på, at foreningslivet 
skranter lidt i dele af landet. Lovgivnin
gen lægger op til, at kommunerne stiller 
lokaler gratis til rådighed for foreninger
ne og yder økonomiske tilskud til deres 

aktiviteter. Men trods det ser vi en ten
dens til, at gratis lokaler forsvinder, og at 
kommunerne bruger tilskuddene til egne 
aktiviteter. Kommuner har en stram øko
nomi, så der er måske ikke noget at sige 
til, at foreningslivet kan komme i klem
me. Men er det en rigtig prioritering? Kan 
staten gøre mere? De spørgsmål vil Dan
ske Seniorer gerne være med til at rejse i 
den kommende tid. 

Danske Seniorer følger også op på de 
meget ubehagelige billeder fra pleje
hjem, som er kommet frem. Af demen
tramte som svigtes, af pårørende, der 
overhøres, og af ansatte, der klager over 
travlhed og dårlig ledelse. Af plejehjem 
uden fællesskab, uden besøgende, uden 
aktivitet, uden udflugter, uden musik og 
sang, uden alt det, der gør livet værd at 
leve. Det står heldigvis ikke så slemt til 
alle steder, slet ikke, men jeg husker al
ligevel en medlemsundersøgelse, Dan
ske Seniorer foretog for et par år siden, 
som viser, at mange af vores medlemmer 
ønsker bedre hjælp og pleje i hjemmet, 
men frygter at blive afhængige af den. 
Mange ønsker bedre forhold på plejecen
tre, men ingen ønsker at komme der selv. 
Vi ønsker at leve et godt liv sammen med 
andre, at blive behandlet respektfuldt og 
at yde det, vi kan, sammen med andre, 
lige til det sidste. Vi må hjælpe hinanden 
med, at det også kommer til at ske, når vi 
i den sidste tid får brug for professionel 
hjælp i hjemmeplejen eller på plejehjem. 

Med venlig hilsen

Per K. Larsen, 
Landsformand. 
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Tekst: Per K. Larsen, landsformandPOLITIK

TOPMØDE OM DEN 
DANSKE ÆLDREPLEJE 
Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke så med, da der kom 
billeder af en 90-årig kvinde i Århus, som hænger i en lift og tigger 
plejehjemmets personale om hjælp uden at blive hørt. ”Det må al
drig gentage sig”, siger han og inviterer til et topmøde, som ”skal 
drøfte helt konkret, hvordan vi sikrer en værdig ældrepleje med fo
kus på pleje og omsorg og en kultur, der ser vores ældre medbor
gerne som mennesker”.

Danske Seniorer har 
haft fokus på pleje

hjemmene i man
ge år, men har lige 
som andre organi
sationer og fagfolk 

måttet konstatere, at 
det er meget svært at på

virke udviklingen i en positiv retning. 
I stedet for en mere menneskeværdig 
pleje oplever vi stadig mere kontrol og 
detailstyring, stadig mindre arbejds
glæde hos personalet, stadig mere 
tingsliggørelse af beboerne. Danske 
Seniorer var med i Ældrekommissio
nen, der i 2012 kom med 43 forslag til, 
hvordan man kan øge livskvaliteten for 
beboerne på plejehjemmene, bl.a. at: 

 − Plejen skal understøtte beboerens 
selvstændighed og uafhængighed

 − Plejen skal tilrettelægges, så den en
kelte beboer får hjælp og støtte til at 
vedligeholde og om muligt genvinde 
sine færdigheder

 − Bleer er sidste udvej og må aldrig bli
ve en erstatning for personlig pleje

Ældrekommissionens formand, Thy
ra Frank, blev minister 2016-19 og kom 
i de år kun med ét lovforslag, initieret 
af Kommunernes Landsforening: At for
ringe Ældrerådenes muligheder for at 
hjælpe beboerne. Forslaget forsvandt 
igen, men det samme gjorde de 43 an
befalinger, hun selv havde været med 

til at foreslå. Hvorfor? Hvad er det der 
foregår i ministerier, kommuner og ple
jehjem, som fører til den behandling af 
beboerne, som ingen ønsker? 

Vi håber, at det lykkes bedre for 
Magnus Heunicke at trænge igen
nem med de mål, han sætter op, 
og vil gerne give inspiration med 
på vejen. Vores vigtigste råd er: 
spørg de ældre selv. Det gjorde 
vi i en medlemsundersøgelse 
og fik det tankevækkende svar, 
at ingen ønsker at komme på 
plejehjem. Plejehjem ligger ne
derst på listen over, hvad man 
ønsker i sit lokalsamfund. Det, 
som ligger øverst, er bofælles
skaber med små værksteder, 
hvor man kan være fælles om 
madlavning, spise sammen, 
hygge sig med spil og hjælpe 
hinanden. Alle ved, at døden 
kommer til sidst, men ingen 
ønsker at dø på et plejehjem, 
så hellere hjemme, på ho
spice eller hos pital. 

Skal man være konse
kvent over for ældres øn
sker, er svaret: Luk pleje
hjemmene. Det kommer 
ikke til at ske, vi ved det 
godt. Men så er alternativet vel en ple
jehjemsreform, så de kommer høje
re op på listen over ældres ønsker. Vi 
gætter på, det handler om ældres ind

flydelse på ledelsen, medarbejdernes 
faglighed og arbejdsglæde, beboernes 
liv og værdighed, måske også ressour
cerne. Vi ser frem til topmødet og mini
sterens konklusioner.  

Se Ældrekommissionens 43 
 anbefalinger www.danske-seniorer.

dk/ maerkesager

””Alle ved, at døden kommer til 
sidst, men ingen ønsker at bo på 
plejehjem, så hellere hjemme, på 
hospice eller hospital.” 
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Må vi låne dit øre?
Vi leder efter personer til at 
prøvekøre de banebrydende 
Oticon Opn S høreapparater 
GRATIS og uforpligtende. 

Med Oticon Opn S høreapparater 
kan du deltage aktivt i vanskelige 
lyttesituationer på lige fod med 
normalthørende.*

* For personer med typisk høretab og veltilpassede høreapparater i situationer med støj. Juul Jensen 2018, Oticon Whitepaper

audika.dk

RING
78 73 23 49

for at tilmelde  
dig som  

testperson

Enestående  
mulighed for  
at prøve de 

banebrydende  
Oticon Opn STM
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KORT
NYT

DR FORBEDRER TEKST-TV-UNDERTEKSTER

Når du vil se danske programmer 
fra DR på dit TV, kan du slå under
tekster til. 

Indtil juni kunne du vælge, om du 
ville slå dem til via tekst-TV eller om 
du ville bruge de såkaldte DVB-un
dertekster, som skulle slås til på 
fjernbetjeningen én gang for alle.  

Denne anden mulighed dropper 
DR nu, så du kun kan få undertek
ster via tekst-TV, bl.a. fordi 70% af 
brugerne brugte denne service. 

Til gengæld lover DR, at fra det
te efterår kommer teksten synkront 

med talen i programmet. 
Se hvordan du får undertekster på 

via tekst-TV på www.dr.dk/service/
tilgaengelighed/undertekster

TOPMØDE OM 
ÆLDREPLEJE I 
 EFTERÅRET
I juli kunne TV2 efter skjulte opta
gelser afsløre skræmmende dårlige 
forhold for en beboer på et pleje
hjem i Aarhus Kommune. Det har 
fået sundheds- og ældreminister 
Magnus Heunicke (A) til sammen 
med bl.a. Kommunernes Landsfor
ening og FOA at tage initiativ til et 
topmøde om den danske ældrepleje.

Topmødet finder tidligst sted i 
september, og planen er at invitere 
både borgere, pårørende, ledere, 
medarbejdere og andre med viden 
om og interesse for ældreplejen til 
at bidrage med idéer og forslag til, 
hvordan ældreplejen skal se ud i 
fremtiden.

Topmødet skal helt konkret drøf
te, hvordan ældrepleje holder fokus 
på pleje og omsorg og på en kultur, 
der ser plejekrævende og ældre 
medborgerne som mennesker, ikke 
bare en arbejdsopgave.

14 MIO. TIL KORTERE VENTETID TIL 
HØREPRØVE
Syddansk Universitet, Odense Uni
versitetshospital (OUH), Oticon og 
Interacoustics, der bl.a. producerer 
udstyr til høreprøver, har fået 11,5 
mio. kr. fra Innovationsfonden og 
2,4 mio. fra William Demant Fonden 
til at udvikle en ny type høreprøve. 
Høreprøven skal man selv kunne 

foretage i fx det lokale sundhedshus og 
så sende resultatet til høreklinikken på 
sygehuset. 

Formålet er spare tid for både bor
gere og for systemet, som nu kan for
berede behandlingen inden, borgeren 
møder op første gang.
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DIN DIGITALE ARV! – 
HVEM SKAL LUKKE 
NED EFTER DIG?
Har du fotos og filer gemt på 
cloud-tjenester eller på din tablet? 
Har du også en e-mail-konto og so
ciale profiler fx på Facebook og In
stagram? 

Så har du som mange andre et di
gitalt liv, dvs. personlige data gemt 
på computere, tablets, smartphones 
og nettet.

Man hvad nu, hvis du dør, før du 
selv får ryddet op? Har du tænkt på, 
hvem der skal kunne rydde op efter 
dig, gemme hyggelige minder, hi
storiske familiefotos og dokumen
ter, som du måske har gemt i skyen?

Se mere på www.livogdoed.dk, 
hvor du også finder nogle små kloge 
film om, hvordan du gør.

Om foreningen
Landsforeningen Liv&Død er stif
tet i 1881 under navnet Dansk 
Ligbrændingsforening. Foreningen 
skiftede i 2001 navn til Landsfor
eningen Liv&Død og arbejder i dag 
for en værdig afsked med livet og 
bl.a. også for, at vi får styr på vores 
digitale arv. 

DETTE VIL BANK OG MYNDIGHEDER ALDRIG 
BEDE DIG OM!
Selv ikke under Coronaen holdt svind
lere sig tilbage, men sendte ufortrø
dent falske mails og sms’er til tilfældi
ge mennesker og udgav sig for at være 
myndigheder eller deres bank, som 
bad dig oplyse cpr.nr., NemID og ad
gangskoder – eller klikke på et link og 
læse det ene eller andet. 

GØR DET ALDRIG! Det er højst sand
synligt svindel. 

Hvis myndighederne – fx SKAT, ho
spitalet, kommunen – vil have, der er 

noget, du skal læse, skal du først gå 
på e-boks.dk. 

Andre gange fandt svindlere på 
at ringe op og udgive sig for at være 
din bank, som påstår, at nogen er 
ved at tømme din konto, så hvis du 
lige vil oplyse NemID og koden, så 
skal de nok stoppe det. 

Det vil din bank aldrig gøre. Får 
du sådan et opkald, så læg på og 
ring til banken. 

SOMMERPAKKE TIL +70ÅRIGE 
Seniorer, der er fyldt 70, er selvhjulpne 
og modtager ældrecheck, fik i forbin
delse med hjælpepakkerne for ældre 
mulighed for at søge om at komme 
på et højskolekursus til nedsat pris. 
Tilskuddet kunne være på helt op til 
3.000 kr. pr. uge.

Højskolerne, seniorhøjskolerne, 
Danske Seniorer og Ældre Sagen 
udbød i alt 500 pladser på højsko
lekurser fra d. 29. august og året ud. 
Ansøgningsfristen var 17. august.

Nyheden blev bragt i vores ny
hedsbreve, vores hjemmeside og 
ved annoncer i dagblade.
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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

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
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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

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
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DERFOR ER NOGLE SANGE IRRITERENDE
Gentagelser: Vores hjerner elsker gentagelser, men bliver 
det overgjort, får vi nok og bliver trætte.

Nogle lyde er grimme: Vi opfatter nogle toner og lyde 
som værende grimmere end andre, og de lyde medfører et 
"ubehag" hos os. Det kan for eksempel være en lidt for ska
bet eller nasal vokal.

Kultur: Endelig spiller sociologiske forhold som vores 
grundlæggende personlige smag og den kultur, vi er vokset 
op i, også en rolle i forhold til, hvilken slags musik vi er vant 
til at lytte til, og hvad vi synes lyder godt

Kilde: Professor Peter Vuust

DET ER SVÆRT AT VÆRE 
SUR, NÅR MAN SYNGER!
I år har vi – danskerne – sunget så meget som (måske) aldrig før, men 
for rigtigt mange af Danske Seniorers medlemsforeninger er san
gen en fast del af alle møder. Andre tager ud og synger for og med 
andre seniorer. Vi har spurgt et par stykker, hvad det gør for dem:

Klang i bornholmerne
”Man bliver da glad af at synge”, for
tæller Inge Kaagh. Hun er formand for 
Nylars Vestermarie Pensionistforening 
på Bornholm – og her er der tradition 
for at indlede møder og arrangementer 
med en sang. 

”Vi starter altid med en sang. Når vi 
mødes til arrangementer, har vi sang
bøgerne med. Vi fik jo hjælp af jer til at 
søge om støtte til køb af Seniorsangbo
gen. Så nu har vi 60 helt nye”, fortæller 
Inge. Sangbøgerne opbevares på sko
len, som er et af foreningens to faste 
mødesteder – det andet er Nyvesthal
len i Aakirkeby, og når der er møder der, 
hanker bestyrelsen op i kassen med de 
60 sangbøger:

”Der har altid været sunget i forenin
gen. Da jeg kom til, havde vi alle vores 
egen sangbog, men de forsvinder jo lidt 
efter lidt, når folk flytter på plejehjem – 
og nu stod vi så og manglede nogle til 
de nye medlemmer. Så nu har vi anskaf
fet et sæt til foreningen, som samles 

ind igen efter arrangementet”, fortæl
ler hun. På den måde sikrer foreningen, 
at der altid er nok. 

Nye fællessangere velkomne i 
Thorsø
”Det er svært at være sur, når man syn
ger!”, siger Niels Jørgen Petersen, der 
er tovholder på Vejerslev-Aidt-Thorsøs 
onsdagssang på plejehjemmet Thors
høj i Thorsø. Her mødes mellem 15 og 
25 seniorer fra byen og nærmere om
egn hver anden onsdag til et par timers 
sang. Det har de gjort i mange år. 

”Jeg ved faktisk ikke hvor længe”, 
fortæller Niels Jørgen, der selv begynd
te at synge på Thorshøj, dengang hans 
mor bad ham følge sig derhen: ”Min 
mor var på plejehjem og ville meget 
gerne synge, men havde ikke lyst til at 
gå alene, så gik jeg med. Og så blev jeg 
hængende”.

Niels Jørgen har tidligere sunget i 
kor, men bentøjet strejker lidt, så han 
ikke kan stå op og synge, og det går ikke 

at sidde ned, når ens stemme hører til i 
bageste række i koret. 

Han glæder sig som så mange andre 
til, verden igen bliver normal, og han 
kan møde sangvennerne. ”Det blev 
jo pludseligt afbrudt. Det er træls. Nu 
håber vi så, vi kan komme i gang igen i 
september”, siger han. 

Der er Seniorsang onsdage i lige uger 
kl. 14, og nye sangere er velkomne. ”Vi 
synger fra den røde seniorsangbog i to 
gange tre kvarter med en kaffepause 
indimellem. Kaffepausen er mindst lige 
så vigtig!”, fastslår han. 

Jubilæumsår mere stille end 
planlagt 
”Vi skulle virkelig have været ude 
og synge i år”, fortæller formand for 
Esbjerg-koret Nordsøpigerne Menja 
Stapelfeld. ”Både i udlandet og rundt 
omkring herhjemme – men det ligger 
jo stille nu”. Det er rigtigt ærgerligt, 
for korets 15 års fødselsdag faldt lige i 
Coronatiden, så den er blevet udsat. Til 
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MUSIK GØR OS KLOGERE
De områder i hjernen, der har med musik at gøre, har også 
med opmærksomhed og koncentration at gøre, og koncen
trationsevnen bliver styrket, når man synger eller spiller. 
De, der udøver musik, klarer sig bedre intellektuelt end de 
andre. Børn, der modtager musikundervisning, bliver også 
bedre til at opfange nuancer i sproget, der er afhængigt af 
tonefald. For eksempel ironi. Det kan man se på deres hjer
nerespons.

Kilde: Professor Peter Vuust

MUSIKALSKE HJERNER
Peter Vuusts forskerteam har undersøgt, hvordan syntaks
brud behandles i jazzmusikeres og i ikke-musikeres hjer
ner. Teamet fandt frem til, at avancerede rytmer skaber 
aktivitet i sprogområder i musikernes venstre hjernehalv
del – i frontallappen, som har at gøre med semantik (betyd
ning af ord). Det skete ikke hos ikke-musikerne. Musikerne 
opfatter helt konkret musikken som sprog. Den viden kan 
måske hjælpe hørehæmmede til en bedre sprogforståelse.

gengæld kan den så fejres med tilskud 
fra Sommerpakken (læs mere på side 
xx) og dét glæder Nordsøpigerne sig til. 

Koret, der består af 60 sangglade 
kvinder, er særdeles aktivt og ofte ude 
at synge. ”Hele året rundt, også til jul”, 
fortæller Menja. ”Det foregår mest in
dendørs, men også til havnefester og 
byfester – vi kommer ud mange steder.” 

Nordsøpigerne synger sømandssan
ge, shanties og glade sange til livet – og 
det smitter, konstaterer formanden: ”Vi 
bliver også selv glade af at synge!”

Nylars Vestermarie
Esbjerg

Thorsø
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MUSIK  
PÅ RECEPT
Har du smerter? Parkinsons Sygdom? KOL? Svært ved at sove? Fi
bromyalgi? Så er der en chance for, at musik kan hjælpe dig. 

Det siger Peter Vuust, professor ved 
både Musikkonservatoriet i Aarhus og 
Aarhus Universitet og desuden også 
selv aktiv musiker. Han taler om, at vi 
skal have ”Musik på recept” – ikke som 
den eneste behandling, men som et 
supplement – og i hans Center for mu
sik i hjernen på universitetet arbejder 
han og hans ca. 40 forskere bl.a. med at 
undersøge, hvad der sker i hjernen, når 
vi lytter til musik. 

De er langt i forståelsen af, hvordan 
musik kan bruges i smerte- og søvnbe
handling, og Peter Vuusts gode råd til 
mennesker med smerter er: Lyt til mu
sik, du kender og holder af, mens rådet 
til de søvnløse er at lytte til langsom 

musik, de ikke kender. 
”Når man har ondt, har man brug for 

et sikkert landskab, som man kan finde 
rundt i, og det kan man, hvis man ken
der musikken i forvejen. Det er ikke 
tilfældet, når man eksempelvis skal 
hjælpe folk med søvnproblemer, hvor 
velkendt musik nærmest vil virke for
styrrende”, siger professoren.

Noget af det, forskerne allerede ved, 
er, at:  

 − Musik kan reducere stress og øge ef
fekten af fysisk træning.

 − Musik kan medvirke til at opretholde 
god bevægelse, velbefindende og 
åndsfriskhed hos ældre.

 − Beroligende musik kan reducere 

smerte og angst inden en operation, 
ligesom den kan dæmpe gener ved 
depression, stress og søvnløshed.

 − Mennesker med smerter kan nedsæt
te forbruget af smertemedicin ved at 
lytte til musik. 

 − Visse mennesker med Parkinsons 
sygdom har tilsyneladende lettere 
ved at bevæge sig til musik end uden. 

 − Musik har ofte en positiv effekt hos 
mennesker med autisme.

 − Forskere bruger trommesæt til gen
optræning af halvsidigt lammede ef
ter et slagtilfælde.

 − Mennesker med demens, som har 
svært ved at tale, kan ofte huske lan
ge sangtekster, synge, fløjte, holde 
rytmen, danse eller spille på et in
strument.

Hjernens lykkemiddel
Musik får hjernen til at frigive dopamin 
– det, der bliver kaldt ”Hjernens lykke
middel”.

Og det er netop dopaminen, der får 
Peter Vuust til at tro på, at musikken har 
en meget større betydning for os, end 
vi almindeligvis går rundt og tror. Do

Fotos: petervuust.dkTEMA: HVAD SANG OG MUSIK GØR VED OS

FORSKELLIGE PER-
SONLIGHEDSTYPER
Ud over hjernens grundlæggende 
strukturer har også psykologiske 
faktorer en stor indflydelse på 
musikforbrug og musikudøvelse. 
F.eks. er der store forskelle i per
sonlighedstype mellem klassiske 
og rytmiske konservatoriestude
rende. Rytmiske musikere er typisk 
mere udadvendte end klassiske. En 
test af danske konservatoriestude
rende viser, at rytmiske musikere 
ligger markant over befolkningens 
gennemsnitscore, mens klassiske 
musikere ligger lige under. 

Kilde: Professor Peter Vuust 
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SÅDAN BRUGER DU DIN HJERNE
Vores hjerne har cirka 100 milliarder neuroner (nerveceller) og cirka 10.000 
synapser (forbindelser), men antallet reduceres, når vi bliver ældre. Al
ligevel kan vi træne hjernen, for den er omstillingsparat, hvis vi udfor
drer den. Vi kan nemlig ændre på strukturer i hjernen og skabe nye 
synapser mellem neuronerne. Forskellige centre i hjernen har forskel
lige opgaver, men ingen af centrene kan arbejde alene: 

 − Når vi tænker logisk og løser problemer, bruger vi pandelapperne 
(hjernegymnastik)

 − Når vi skal orientere os, bruger vi isselapperne. Det er også her følesan
sen (labyrinter, varme/kulde påvirkninger)

 − Vores synsindtryk bearbejdes i nakkelapperne (illusioner)
 − Lyd og sprog hører til i tindingelapperne sammen med læring og hu

kommelse (rim, der færdiggøres, talfølger)
 − Hjernestammen (reflekser og overlevelse)
 − Lillehjernen (muskler og koordination)
 − Det limbiske system (hukommelse, indlæ

ring, følelser)

Kilde: Undervisningsmateriale fra 
 Naturvidenskabsfestival 2016

paminen udskilles normalt, når man gør 
noget, der er godt for artens overlevel
se – spiser eller har sex fx – og det får 
forskerne til at tænke, at musik måske 
har en vigtig betydning for menneskets 
oprindelse og udvikling.

Peter Vuusts teori er, at musik funge
rer som en forudsigelsesmaskine – når 
vi hører en række toner ved vi, hvad de 
næste skal være – og når vi så hører no
get andet end forventet, reagerer vi. Vi 
lærer at manøvrere, vi lærer at forudsi
ge. ”Og den egenskab er jo i hvert fald 
god for vores overlevelse”, konstaterer 
han. 

Han er hjerneforsker, komponist, 
bassist. Han siger selv, han faldt i mu
sikgryden, da han som stor dreng hørte 
Paul McCartneys ”Venus and Mars”. Da 
han kom i gymnasiet, brugte han hver 
dag sit spisefrikvarter på at cykle hjem 
og spille til den plade på sin elbas. Han 
fik sin studentereksamen og også en 
universitetsuddannelse i matematik, 
fransk og musik, men det har hele tiden 

TEMA: HVAD SANG OG MUSIK GØR VED OS
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været musikken, der har fyldt mest. Og 
i dag er han leder for sit center ”Music 
in the Brain” på Aarhus Universitet, der 
er førende i verden. 

Sådan arbejder de
Helt lavpraktisk foregår forskningen 
gennem scanninger af musikeres og 
ikke-musikeres hjerner, og nogle af de 
spørgsmål, forskerne stiller, er bl.a., om 
vi bliver klogere af at lytte til musik, og 
om vi bliver mere opmærksomme eller 
følsomme over for andre. 

”Vi skal huske på, at vi har haft hjer
nescannere i utroligt få år, og først nu 
begynder vi at forstå, hvad man kan 
med dem. Der er så meget om hjernen, 
som vi mangler at vide. Men fordi vi bli
ver ældre og ældre, bliver det stadigt 
vigtigere at forstå, hvordan en normal 
hjerne fungerer. Og i sidste ende hvad 
det vil sige at være menneske”, forkla
rer Peter Vuust.

Det er via scannninger, forskerne i 
dag ved, at musik har en smertelindren
de virkning, så man kan bruge mindre 
smertemedicin. "Vi kæmper med at 
forstå ’Hvorfor’ og har lavet scannings
forsøg, der viser, det nok er en kombi
nation af flere faktorer, bl.a. at ens op

mærksomhed rettes et andet sted hen, 
og at det er behageligt og stimuleren
de at lytte til musik. Vi kunne nemlig 
også regne hovedregning for at dæmpe 
smerter – det lindrer, men det er ikke 
behageligt”, siger han. 

I forsøgene ser forskerne også på, 
hvor meget gang der er i vores syste
mer, fx hvor hurtigt adrenalinen pum
per rundt i krop og hjerne. Det kan re
guleres med musik, og har man smerter, 
er behandlingen at få mest muligt ro på.  

Men hvilken musik skal vi vælge? 
Hvad hjælper bedst? 

Vælg musik du kender og holder af – 
så føles smerten ikke så voldsomt. Det 
må gerne være afslappende – måske 
er heftig orgelmusik ikke det bedste 
almindeligvis – men elsker du orgelmu
sik eller heavy metal, er det måske det, 
du skal vælge. Det handler om, hvad du 
føler dig beroliget af at lytte til. 

Er der forskel på, om man lytter eller 
selv synger og spiller? 

Har man smerter, er det nok svært 
selv at spille eller synge, men i fx de 
KOL-kor, som forskere arbejder med 
flere steder i verden, handler det jo om 
at træne åndedrætter ved at synge selv. 
Mennesker, der er hjerneskadede, for
søger man også at hjælpe ved at få dem 
til at spille tromme og holde takten. 

Har du et generelt råd om, hvordan 
vi kan bruge musik til et bedre liv? 

Skal man holde hjernen ung, skal 
man aktivt beskæftige sig med at lære 
og træne sine motoriske evner og hjer
nens analytiske egenskaber. Min far på 
86 år er et godt eksempel: Han spiller 
valdhorn. Det er hårdt fysisk krævende 
– og med til at holde ham fysisk stærk 
– og i samspillet med vennerne, får han 
det jo også psykisk godt. 

Det er godt at opleve. 

FOREDRAG
Peter Vuust er en meget aktiv foredragsholder og holder bl.a. fore
drag om ”Musik på recept” og ”Musik på hjernen” – Se mere på www.
petervuust.dk

Undertiden kombinerer han foredrag med en koncert, pt ofte med 
sangerinden Veronica Mortensen, som han lige har udgivet en CD 
med: Leaves of Love.

VIL DU VIDE MERE
Så kan vi anbefale Peter Vuusts bog ”Musik på hjernen” Se mere om den her: 
https://www.saxo.com/dk/ musik-paa-hjernen_peter-vuust_ haeftet_  
9788771595970
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VI HENTER TIL  
TIDEN – OG RINGER  

10-15 MIN. FØR 

DU BLIVER KØRT AF EN 
UDDANNET FALCK-

REDDER – DU KAN HAVE 
EN LEDSAGER MED

VI LEDSAGER DIG  
HELE VEJEN – TIL VENTE-

VÆRELSE OG HJEM 

Gør som Lone Hertz,  
kør med Falck 
Sygetransport

Bestil Falck Sygetransport på falck.dk/lone  
eller ring på 70 24 12 06.

Uanset om du er filmstjerne, funktionær eller pensionist, kan du få brug 
for Falck Sygetransport. Så kan du eller en anden i husstanden blive kørt 
til og fra læge, hospital, speciallæge, tandlæge, kiropraktor, høreklinik, 
bandagist, øjenlæge og meget mere.

FRA KUN

 149,-
/MD.*

Dækker hele  
husstanden

* Mindsteprisen i bindingsperioden (6 måneder) er 894 kr. inkl. moms. Abonnementet fortsætter herefter, indtil du opsiger det.
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KULTURNATTEN I 
DANSKE SENIORERS 
HUS
Når der er Kulturnat i København, 
er der også åbent hus hos Danske 
Seniorer: Kreds Hovedstaden og 
Foreningen Birkedommervej slår 
igen i år dørene op til en festlig 
aften, spækket med musik, fælles
sang, storytelling m.m. Endeligt 
program m. tidsplan kommer i Kul
turnattens store program, men sæt 
allerede nu et stort X i kalenderen.

TEMA: HVAD SANG OG MUSIK GØR VED OS

SENIORERNE 
SYNGER
Sange fra den 3. alder – og bonus cd.

Bo Schiøler er en vaskeægte kompo
nist-pensionist midt i 70’erne, der på 
godt og ondt beskriver den 3. alder. Han 
ved af egen erfaring, hvor knoglerne 
knager – og omverdenens fordomme 
strammer og begrænser. Og som han 
siger om sangene: ”Intet er fri fantasi!”

Med hele fem cd’er med humoristi
ske, selvironiske sange om virkelige 
hændelser og rigtige mennesker, har 
han om nogen sat ord på, at hverken 
skavanker eller andres manglende vi
den om det at blive ældre, skal begræn
se glæden ved livet og ved musikken.

Seniorerne synger i oktober
Sangene i Seniorerne Synger er skre
vet fra en +65-årigs perspektiv. Det er 
nye sange for ”de modne danskere”, 
til fornøjelse og eftertanke. Her bliver 
hverken lagt op til nostalgi eller skøn
maleri… ”virkeligheden, nutiden er sta
dig en messe værd”, siger Bo Schiøler.

Sangbogen, der har forord af Per K. 
Larsen, landsformand i Danske Senio
rer og selv begejstret sanger, er forsy
net med noder til klaver og guitar – og 
med et eksemplar af cd’en ”Rekviem 
fra Kraka”. Den udkommer i oktober og 

kan fra sidst i oktober 
købes via forlaget Un
derskoven – for 150 
kr. inkl. cd'en – se 
www.underskoven.
dk

Du kan opleve 
Bo Schiøler live, 

når han besøger os i Danske Seniorers 
Hus i Griffenfeldsgade 58, 2200 Khb. N 
på Kulturnatten 9. oktober – eller når 
du ringer til os og lige skal vente lidt i 
køen. Det er nemlig Bos "Kom nærmere 
godtfolk", der er vores pausemusik.
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SUNDHED

TANKEVÆKKENDE:

JEG ER SNART 
SANSELØS
Fonden Ensomme Gamles Værn spurgte en snes 74-98årige 
om deres høre- og synstab.

Fonden Ensomme Gamles Værn har 
sammen med en snes 74-98årige sat 
ord på, hvordan høre- og synstab på
virker ældres hverdag. Tre medarbej
dere fulgte og talte med 21 ældre om 
deres hverdag med høre- og synstab 
– og der blev både talt om praktiske 
udfordringer i hverdagen, som fx at 
skulle finde sig til rette i en verden, 
der pga. syns- og høretab opleves 
forandret, men også om, hvad det gør 
ved mennesket selv, at sanserne for
svinder. 

Det er der både kommet en stor rap
port, men også en interessant lille film 
"Jeg er snart sanseløs" ud af.

Stor forskel 
Undersøgelsen viser endnu engang, 
hvor vigtigt det er at få testet hørelsen, 
så snart mistanken opstår. For mens 
synssvækkelse og briller, lup og andre 
hjælpemidler hører til dagens orden, 

så er høretab stadig forbundet 
med fordomme både hos den, 
der mister hørelsen og blandt 
mennesker omkring dem.

”Det er som om, folk tror, 
man er tilbagestående, når 
man siger ’hva?’ flere gange”, 
fortæller en af deltagerne til 
filmholdet. Så er det nogle 
gange bare lettere at lade, 
som om alt er ok, i stedet 
for at gøre opmærksom på 
sit høretab. 

Også synstab har store 
konsekvenser for livskvaliteten og for 
alt det, man gør i det daglige. Når syns
sansen forsvinder hurtigt eller lang
somt, skal man – ofte sent i livet – på 
ny finde sig til rette både ude og hjem
me. Det giver udfordringer, men disse 
opfattes nemmere og afhjælpes derfor 
ofte af mennesker omkring én.

Synlige handicap er bare nemmere 

at afhjælpe end det 
usynlige høretab. 

Dette skal studiet og den lille 14-mi
nutters film være med til at ændre på. I 
filmen deler nogle af deltagerne deres 
erfaringer fra hverdagen.

Bliv klogere på 14 minutter
Se filmen på vimeo.com/412684679 
eller scan QR-koden med din telefon 
og se den nu.

 Rapporten kan du læse på www.egv.
dk/publikationer. 

Tekst: Iben Hauschultz

1

Sansesvækkelse i alderdommen – et etnografisk studie

Jon Dag Rasmussen, Christine E. Swane, Ida Wentzel Winther
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SUNDHED Tekst: Iben Hauschultz. Foto: privat

Tine Müller på 71 har udviklet en app, der kan hjælpe dig til at finde 
et offentligt toilet. Drømmen er, at få alle 98 kommuners offentlige 
toiletter med i app’en.

Rigtigt mange mennesker i alle aldre 
kender det kun alt for godt: før man 
takker ja til at tage med på udflugter, 
traveture gennem byen eller andre op
levelser i godt selskab, er man nødt til 

at undersøge, om man kommer forbi et 
toilet på vejen.

Tine Müller i Lyngby-Taarbæk er en 
af dem. Hun er 71 år og folkepensionist 
og har i mange år lidt af inkontinens og 

har derfor i årevis købt mange kopper 
kaffe og andet på caféer, for at kunne 
benytte kundetoilettet. Og alt det bøvl 
gav hende en idé: en app, som kan vise 
vej til nærmeste offentlige toilet. 

Det blev til app'en FindToilet, som 
kan bruges sammen med Google Maps, 
så man skal også have Google Maps in
stalleret for at få rutevejledning til toi-
lettet. 

App’en kan også bruges i en browser 
– altså fra en computer, så man kan ori
entere sig, inden man går hjemmefra.

For egne midler
App’en er en hjertesag for Tine, der selv 
har udviklet app’en og undervejs fået 
hjælp af programmører. 

”Men da det hele er på frivilligt ba
sis, tager det sin tid”, fortæller Tine, der 
udover mange, mange timer og 50.000 
kr. af egne midler også fik en pris, hun 
kunne investere i arbejdet. I 2010 vandt 
hun nemlig Digitaliseringsstyrelsens 
ODIS-pris og med den hele 100.000 kr. 
ODIS står for Offentlige Data Í Spil. 

”Det betød, at jeg bl.a. kunne købe 
hjælp til programmering. Men der ræk
ker 100.000 ikke langt”, fortæller Tine, 
der vil glæde sig over frivillig hjælp til 
det tekniske. App’en er programmeret i 
Drupal og Google MapsApi, og det, hun 
har brug for hjælp til, er ændringer i 
programmet. 

FINDTOILET.DK
””Det skal ikke begrænse mig i 

mine aktiviteter, at jeg er nødt til 
at kunne komme på toilettet i en 
fart!” 

Tine Müller
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Drømmer om 98 kommuner
Og så drømmer hun om, at alle landets 
98 kommuner vil dele deres offentlige 
toiletters placering i app’en. ”Men der 
et stykke vej endnu”, fortæller Tine 
Müller, der glæder sig over, at 13 kom
muner, deriblandt hendes egen – Lyng
by-Taarbæk, er med på ideen. 

Det er gratis for kommunerne at 
lægge deres offentlige toiletter ind i 
app’en. 

Og med lidt held kan hun måske 
også få både trafikselskaber og frilufts
organisationer i hele landet til at melde 
sig på banen, så app’en kan bruges af 
alle i hele landet. Inkontinens eller ej!

GRATIS APP TIL BÅDE IOS OG ANDROID
App’en kan bruges både på iPhone og 
iPad og på Android (mobil) og tablets. 
App’en er gratis og enkel at bruge. Den 
kan downloades både til iOS og Android 
fra Google Play eller Apples App Store. 

App’en oplyser om åbningstider og 
om:

 − toilettet er bemandet
 − egnet for handicappede
 − har puslebord, vandhane, kanylebe

holder
 − pris – eller om det er gratis.

Nogle steder er der tilføjet foto af byg
ningen, så den er nem at finde. 

Se mere om FindToilet-app’en på 
http://findtoilet.dk/apps/ - her kan du 
også læse mere om Tine. På http://beta.
findtoilet.dk/ kan du se toiletterne på 
Google Maps. Vil du gi en hånd: skriv til 
Tine på  tinem@email.dk.

Sådan bruger du den
Åbn app’en på din mobil, så får du et 
landkort. Du kan vælge at se alle toi
letter eller kun handicap, unisex eller 
pissoir. 

Klik på en adresse, så viser app’en 

åbningstid m.m. Nu klikker du på den 
knækkede pil øverst til højre og så viser 

den rute, afstand og rejsetid til fods, i 
bil, på cykel og med offentlig transport.

SUNDHED Text: Iben Hauschultz

FINDTOILET-APP’EN VISER DIG VEJ HER: 
Bornholm, Fredericia, Haderslev, Kolding, København, Lyngby-Taarbæk, Odense, 
Roskilde, Samsø, Silkeborg, Slagelse, Sønderborg og Thisted. 

Skal din kommune også på landkortet?
Synes du også, at din kommune bør tilbyde sine borgere og 
turister en nem måde at finde frem til et offentligt toilet? 
Så kontakt den og foreslå den at deltage. Det ”koster” kun 
lidt arbejdstid til indtastning af placering, åbningstid m.m. 

Servicen er gratis for kommunerne, og man kan se det 
indtastede og senere rettelser med det samme. 

Vil du downloade den gratis app, skal du lede 
efter dette ikon: FindToilet Tine Müller
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En af vore læsere opdagede ved et tilfælde, at hun var godt på vej 
til at få grøn stær!

”Den smukke forårsaften 4. maj gik jeg 
ud for at se lysene i vore naboers vin
duer. Og kiggede op på fuldmånen. Den 
havde corona (selv om lyskransen for 
månens vedkommende hedder halo). 
Stor, flot regnbue omkring månen. Be
gejstret skrev jeg til min astronomi-in
teresserede læge-bror. Hans reaktion: 
Du skal til øjenlæge NU. Får du ikke en 
tid i morgen, ringer du til mig!” 

Sådan skriver et af vores medlem
mer, Ingrid, til os og heldigvis gik hun 
til øjenlægen. Han konstaterede, at hun 
havde fået grøn stær – en typisk æl
dre-øjensygdom, som både kan komme 
snigende uden mærkbare symptomer 
og optræde akut. I sidste tilfælde er 
man ikke i tvivl om behovet for læge. 

Øjenlægen forklarede, at det hand
ler om overtryk i øjet. Et ideelt tryk er 
på 11, læserens var 30. Ingrid fik ordi
neret øjendråber dagligt og kontrolbe

søg hos øjenlægen en måned efter.

Hjertemedicin som årsag
I samtalen oplyste Ingrid, at hun får 
hjertemedicinen Cordarone for hjerte
flimmer. Denne kan ifølge øjenlægen 
være årsagen til grøn stær. Men det op
lyser hverken hjertelæge eller indlægs
sedlen om. 

Vi deler Ingrids historie for at flere 
får tjekket op på deres medicin.

Få en snak med apotekeren 
På Aabenraa Løve Apotek reagerer apo
teker Lars Ellebye på historien med et 
konstaterende ”Ja!” Det er kendt, at 
medicinen kan forårsage grøn stær. Men 
der er råd at hente hos apotekerne.

”Man kan altid komme ind og få en 
samtale med en farmaceut og få styr på 
sin medicin”, fortæller han. Apotekerne 
tilbyder forskellige former: 

Medicingennemgang: ”Her ser vi på 
patientens forskellige mediciner og på, 
hvordan de spiller sammen. De kan jo 
være ordineret af flere forskellige læ
ger, der måske ikke har fået tjekket pa
tientens medicinliste. Der behøver ikke 
være nogen konkret årsag, fx opstået 
sygdom”, fortæller apotekeren. 

Medicinsamtale ved ny medicin: Me
dicinsamtalen består faktisk af 2 sam
taler a hver 10 minutter, som kan hjæl
pe én, når man har fået ny medicin. Her 
er fokus på den nye medicin og hvor
dan den skal tages. Og selvfølgelig ses 
der samtidigt på, om der er noget, man 
skal være opmærksom på i forhold til 
evt. anden medicin. 

Tager du medicinen rigtigt? Man kan 
– og bør måske også med mellemrum få 
en snak med apotekeren om, man tager 
sin medicin rigtigt. Det er der pænt stor 
chance for, at man måske ikke gør:

”Vi ved, at en 1/3 af alle patienter 
bruger medicin, som de skal, 1/3 som 
de tror, de skal – og så er der den sidste 
1/3, der er lidt ligeglad”, fortæller Lars 
Ellebye. Det kan blive dyrt, både for 
den enkelte og for samfundet. 

”Man kan jo blive rigtigt syg af at 
tage sin medicin forkert, og samtidig 
påfører man samfundet en udgift, der 
ikke var aftalt”. Underforstået: til
skuddet til den ordinerede medicin er 
spildt, og selvpåførte fejlmedicinering 
kan føre til både hospitalsindlæggelser 
og død. 

Nyt til luftvejspatienter: Har man ast
ma, KOL eller andre luftvejssygdomme, 
kan man nu også komme og få tjekket, 
om man bruger sin inhalator korrekt. 

Bestil samtale på forhånd: alle kan 
bestille en samtale på et apotek. Og det 
er gratis!

FÅR DU TJEKKET DIN 
MEDICIN REGELMÆSSIGT? 

Tekst og foto: Iben HauschultzSUNDHED

For apoteker Lars Ellebye, Aabenraa Løve Apotek, er det kendt viden, at nogle medici-
ner kan være årsag til nye lidelser – derfor er det en god idé at bestille en medicinsam-
tale, når man får ny medicin.
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m., som sker frem til ca. en uge efter næste 
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"Medlemspris" gælder den enkelte for
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BESØG VORES HØJSKOLE

TISVILDE HØJSKOLE: 
www.tisvildehoejskole.dk

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

oplevelser

UDDANNELSESFORBUNDETS 
SENIORGRUPPE – LVU SYD

15. september kl. 10: Udflugt til Vikingemu
seet i Ladby. Tilmelding senest 31. august til 
Per Friis – mail: per@friisonline.dk

KREDS FYN

Kredsformand Benny Dyrdorf 
Nørregade 64, 5620 Glamsbjerg 
Tlf.: 40 33 12 02 - e-mail: bdyrdorf@mail.dk

BOGENSE OG OMEGNS 
PENSIONISTFORENING

Tilmelding: Evy tlf. 52 66 41 19 eller Anni 
tlf. 20 86 81 23
Husk at medbringe kop til arrangementerne 
i Boligforeningens Mødelokale.

BRENDERUP SENIORER

Hver onsdag kl. 10: Seniormotion fra Brug
sen i Brenderup. Ved udflugter medbringes 
madpakke.
Madlavning for mænd kl. 16-19 på Anna 
Trolleskolen: 23. september, 7. og 21. okto
ber, 4. og 18. november, 2. december. Pris kr.: 
200 + kr. 50 pr. gang til råvarer. Tilmelding 
Jens 61 11 38 80
8. september kl. 9.30: Fiskedag ved ”Børges 
lystfiskersø”, Rydskovvej i Harndrup. Vi mø
des til kaffe og brød. Fra 1012 går det løs 
med fiskestængerne, herefter griller vi pølser 
og måske fisk. Efter middagen er der præmie
overrækkelse. Pris kr. 50 inkl. kaffe, brød og 
pølser. 2 timers fiskeri koster kr. 60. Tilmel

ding Jens 61 11 38 80 senest 3 dage før.
22. september kl. 8-19.30: Udflugt til Møn. 
Tag med til Møns Klint og Samlermuseum 
Thorsvang i Stege. Pris kr. 500 inkl. mad og 1 
øl/vin eller vand. Først til mølle. Tilmelding 
Jens 61 11 38 80 senest 2 uger før. Betaling 
til Niels Jørgensen.
2. oktober kl. 18: 67er fest i Brenderup for
samlingshus. Fællesspisning, lotteri og un
derholdning med Ib med venner. Pris kr. 200. 
Er I flere som ”vil” sidde sammen, kan plad
ser reserveres for kr. 5 pr. plads. Tilmelding/
betaling til bestyrelsen senest 8 dage før.

FJELSTED-HARNDRUP SENIORER

Tilmelding til alle arrangementer: Margit 
tlf. 22 28 44 67. Husk kop og brød, vi giver 
kaffen.
Tilmeldingsfrist: fredagen før arrangementet
Banko: altid i skolens aula kl. 14.30  HUSK 
kop og brød.
3. september kl. 9.30-ca. 17: Frokosttur 
med Henning. Vi mødes ved Harndrup Brugs.
17 september: Banko kl. 14.30, ekstraordi
nær generalforsamling kl. 17.30
8. oktober kl. 14.30: Banko
29. oktober kl. 14.30: Foredrag i Fjelsted 
Forsamlingshus v/Carsten Egø Nielsen om 
”Pigerne på Sprogø”. Først til mølle – tilmel
ding 8 dage før til Margit.

GISLEV SENIORKLUB

Mødested: Caféen på Nørre Vænget 1, 5854 
Gislev
Tilmelding og oplysninger: om pris m.v. 
Sonja Jørgensen tlf. 62 29 16 15
11. september kl. 17.30: 65 års fest i Gislev 
forsamlingshus. Fest med mad, musik, dans 
og underholdning. Nærmere om pris, bin
dende tilmelding Per Hansen 61 24 56 67 
eller Sonja Jørgensen 62 29 16 15 senest 1. 
september.
15. september kl. 10: Svampetur med Sven
Erik Christensen. Mød op til afgang i personbi
ler fra Gislev Kirke. Ingen tilmelding, husk kurv, 
mad, drikke og evt. kørepenge til chauffør.
8. oktober kl. 19: Fortælling og billeder fra 
en lang travetur på Caminoen ved SvenErik 
Christensen. Tilmelding og oplysning om 
sted og pris v. Sonja senest 4. oktober.

SENIORKLUBBEN FOR HJALLESE OG 
OMEGN

Mødested: Jakob Hansensvej 34, Odense S

Alle klubdage er torsdage kl. 1417, med
mindre andet er oplyst.
Kaffe: 10 kr. Du medbringer selv kop og brød.
Vi byder velkommen til et spændende efterår
Socialt samvær: 3. 10. og 17.september, 15. 
og 22. oktober
24. september: Banko
1. oktober: Foredrag v/Hans Jørgen 
 Petersen. Genforeningen 1920. 2020 er 
hundredåret for Sønderjyllands genforening 
med kongeriget Danmark.
8. oktober kl. 12: Høstfest. Du medbringer 
selv din mad og den lille skarpe. Pris kr. 60. 
Husk tilmelding.
29. oktober: Underholdning v/Hårby musi
kanterne

DANSKE SENIORER HORNE

Mødested: Horne Forsamlingshus, medmin
dre andet er oplyst.
Ved spisning: Tilmelding er nødvendig og 
bindende til Lene tlf. 29 47 40 34 eller Gre
the tlf. 24 46 18 21.
Kaffe: Pris kr. 35 (ikkemedlemmer kr. 30 
ekstra)

MUNKEBOS SENIORER

Alle mandage kl. 10.30: Bowling. Henv. Ka
ren tlf. 23 62 90 03
Banko kl. 13.30: 2. september og 7. oktober
21. september kl. 14: Tøjdemonstration i 
Kulturhuset
30. september kl. 13: Hygge med Niels 
 Peter Holm i Kulturhuset

RYSLINGE PENSIONISTFORENING

Mødested: Ryslinge Forsamlingshus, med
mindre andet er oplyst.
Vandreture fra Vesterled: Mulighed for at 
låne stave. Der er en kort og en lang tur.
Tirsdage kl. 9.30: kort gåtur, ca. 1 time
Tirsdage kl. 10: lang gåtur, ca. 2 timer
Torsdage kl. 10-12: Idræt på tværs i Ryslinge 
Hallen. Kom og vær med.

STENSTRUP/LUNDE/KIRKEBY 
SENIORER

Mødested: Forsamlingshuset, medmindre 
andet er oplyst.

DANSKE SENIORER I SVANNINGE

Mødested-og tid: kl. 14 i Kulturhus Svannin

REGION 
SYDDANMARK

SeniorBladet nr. 4 · 2020 21

mailto:bdyrdorf@mail.dk


ge Sognegård, medmindre andet er oplyst.
2. og 4. onsdag i måneden kl. 12: Madcafé 
i samarbejde med Sognegården, 9. og 23. 
september, 14. og 28. oktober
17. september: Efterårstur
8. oktober kl. 14: Foredrag v/Lene og Emil 
Sanderhof
22. oktober kl. 14: Foredrag v/Ditte Limkil
de ”Dittes brogede verden”
29. oktober: Efterårsfest

DANSKE SENIORER TOMMERUP, 
VERNINGE OG BRYLLE

Mødested: Tommerup Forsamlingshus, tors
dage i lige uger kl. 14, medmindre andet er 
oplyst. Kaffe 5 kr. (ikkemedlemmer betaler 
30 kr.). HUSK kop og brød.
Kontaktperson: Formand Ruth Duus tlf. 81 
73 23 27
Telekørsel: bestilles på tlf. 63 11 22 55 senest 
2 timer før, du skal hentes, eller dagen før.

VESTER ÅBY, ÅSTRUP, PEJRUP 
PENSIONISTFORENING

Mødested: Abildhuset, Præstegårdsvej 12, 
medmindre andet er oplyst.
1. mandag i måneden kl. 19-21: Sangaften
Hver onsdag kl. 9.30: Gåture
Hver onsdag kl. 19: Banko i Bøgebjerghal
len. Alle er velkomne.

KREDS SYD/VEST

Kredsformand: Laura Larsen 
Åttevej 9, 6683 Føvling 
Tlf.: 27 58 72 22  
Mail: Laura.larsen@post.tele.dk
Tilmelding til formand: Laura Larsen, tlf. 75 
39 82 22 og 27 58 72 22
4. september kl. 9.30: Kredsgeneralforsam
ling i Helle Hallen
15. september: ”Rette pille i rette mund” 
foredrag v/ Else Marie Damsgaard, læge v/
Århus Universitetshospital og Danske Se
niorers ekspert ift. indsatsen for ”Rette pille 
i rette mund”. Pris kr. 50 inkl. kaffe. Tilmel
ding senest 11. september.
19. oktober 9.30-16: Temadag om med
lemshvervning v/konsulent Annette Schiø
ler. Tilmelding senest 15. oktober.

DANSKE SENIORER ALSLEV

Mødested: Alslev Forsamlingshus, 1.sal kl. 
14, medmindre andet er oplyst.
Hyggemøde: 2., 9., 16. og 30. sept. og 14. 
oktober. Medbring selv brød, kaffe/te kan 
laves gratis.
23. september kl. 14: Generalforsamling, 
derefter bankospil
7. oktober: Preben Wulff – musik og sang
21. oktober: Ole Killerich Christensen: 
”Flygtningelejrens historie”
28. oktober: Ulla Højgaard fortæller.

ANSAGER-SKOVLUND EFTERLØNS- OG 
PENSIONISTFORENING

Bankospil: afholdes på Plejehjem, husk kop 
og kage.
Bankospil kl. 14: Den 3. onsdag i hver må

ned på plejehjemmet.
9.september kl. 14: Pension Lærkelill. Lone 
og Lars fortæller om stedet.

DANSKE SENIORER BILLUND

Arrangementerne begynder kl. 14, medmin
dre andet er oplyst.
Tilmelding: Lister tilgængelige på Linde
gården – se også www.danskeseniorerbil
lund.dk
Konto: Reg.nr.: 9712 konto nr.: 0745710646 
– MobilePay: 27 50 12.
2. september kl. 14: Musikunderholdning af 
Turtel Duoen med Karina og Michael. Karina 
fik sit første keyboard som 9 årig. Michael 
har spillet i duoen ”Mik og Pylle”.
9. september kl. 14: Kom med blomster og 
grønt fra haven og Elly Hansen vil arrangere 
buketter/dekorationer. Leif Hygum og Anne 
Marie Jacobsen underholder med historier 
og musik
15. september kl. 13.30: Medlemsmøde 
i Hellehallen ”Rette pille i rette mund”. 
Foredrag v/Else Marie Damsgaard, Aarhus 
Universitetshospital. Pris kr. 50 inkl. kaffe. 
Tilmelding senest 11. september til Laura 
Larsen tlf. 75 39 82 22 eller 27 58 72 22
16. september kl. 11-ca. 18: Vi kører på en 
halvdagsudflugt til Nygaards Afrika og ser 
spændende dyrearter fra Afrika. Vi spiser en 
dejlig middag, inden vi kører via Filsø, gen
nem Klitgård Plantage til Varde, hvor vi skal 
se Frello Gavlmalerier og Kunsthaven Varde 
Garten. Bindende tilmelding senest 1. sep
tember, pris kr. 425.
23. september kl. 7.30: Afgang fra Idrætscen
tret Kærvej 501, Billund. Turen går til Lange
land, hvor vi skal opleve bl.a. Tranekær slot, 
Marstal, Ærøskøbing, Hørvævs museet, Skoda 
bilmuseum og meget mere. Bindende tilmel
ding 1. august, pris kr. 2.900 all inkl. i dobbelt 
værelse, tillæg for enkeltværelse kr. 400.
30. september: Banko og amerikansk lotteri
7. oktober kl. 14: Hans Erik Pedersen vil 
fortælle om sin tid ved politiet bl.a. om den 
såkaldte smuglerdronning.
16. oktober kl. 17-22.30: Høstfest med en 
dejlig 3rettes menu, derefter dans og musik 
af Citrondrengene
20. oktober kl. 18: Danmark spiser sammen 
i Billund Centret. Varm ret + kaffe og kage. 
Underholdning ved Karina Holgersen.

BLÅVANDSHUK SENIORER

Mødested: Danhostel, Strandvejen 1, Oksbøl 
– kl. 14.30, hvor ikke andet er oplyst.
17. september: Generalforsamling og banko
15. oktober: Foredrag v/Nils Ole Frederik
sen : ”Da lysekronen faldt ned i lagkagen”

DANSKE SENIORER BRØRUP

Mødested: Fredenshjem, medmindre andet 
er oplyst.
Fuldt program fås hos bestyrelsen. Kontakt 
formand Lilly Laugesen, tlf. 22 17 81 45 eller 
sekretær Ellen Sørensen, tlf. 23 37 50 42
1. september kl. 9: Udflugt til Ulfborg Eg
nen. Besøg i kafferisteriet Heden og frokost 
i Cafe Heden, derefter besøger vi Kaj Munks 
præstegård, hvor en guide fortæller imens 
vi nyder kaffe/kage. Pris kr. 325 inkl. frokost, 

kaffe, kage, guide og bus.
16. september kl. 14: Seniordans forenings
huset, Brørup. Pris kr. 200 for 10 gange
18. september kl. 14: Musik og fællessange 
med Knudemusikanterne fra Knudepunktet, 
Vejen. Pris: kaffe/kage kr. 50 på Fredens
hjem.
13. oktober kl. 18-23: Efterårsfest på Mar
kedsrestaurationen, Brørup. Musik v/Hen
ning Sørensen, Ribe. Tilmelding senest 8. 
oktober til Kaj 29 86 88 74 – Ellen 23 37 50 
42.

FILSKOV SENIORKLUB

2. september kl. 8: Udflugt til Svendborg, 
Langeland og Øbjerggaard. Afgang fra kir
ken. I Svendborg ser vi Forsorgsmuseet i 
folkemunde kaldet fattiggården. Vi besøger 
Elvira Madigan og Sixten Sparres grav på Tå
singe, derefter til de vilde heste ved Bagen
kop på Langeland. Vi spiser vores aftensmad 
på Øbjerggaard ved Assens. Pris medl. kr. 
600 – øvrige kr. 700. Absolut sidste tilmel
ding den 30. august til Inge Adelsbøll tlf. el
ler sms til 29 92 01 02.
7. oktober kl. 14: Pakkebanko. Medbring en 
pakke til ca. kr. 25 eller betal kr. 25 til kaffen. 
Tilmelding senest 5. oktober til Tove Peder
sen tlf. 75 34 88 22.

DANSKE SENIORER FØVLING

Mødested: Føvling Skole, medmindre andet 
er oplyst.
Transport til møder/udflugter: Ring til Inga 
Jacobsen tlf. 75 39 81 28 eller 23 46 73 87. 
Pris kr. 20.
Husk: Kaffe/te/kop og brød, hvor intet andet 
er nævnt.
Petanque: Der må spilles hele året på baner
ne ved Landsbyhuset, Føvling.
Billard: Hver tirsdag, kaffebord kl. 9 samme 
dag, hvor tilmelding også sker. Husk kaffe, 
kop og bestik. Tirsdagstræf: 8. og 29. sep
tember, 13. og 27. oktober. Forskellige ak
tiviteter og spil, 10 kr. pr. gang med indlagt 
kaffepause. Medbring selv kaffe/te, kop og 
kage.
Husk indendørssko til brug i hallen. Se i øv
rigt www.6683dsf.dk
1. september: Udflugt til Årø
8. september: Vi indleder tirsdagstræffene 
med et udendørs arrangement og aflægger 
besøg i Merry Schmidt´s have.
15. september kl. 13.30: Kredsmøde i Hel
lehallen. ”Rette pille i rette mund” v/ Else 
Marie Damsgaard, Aarhus Universitetshospi
tal. Pris kr. 50
22. september kl. 14.30: Foredrag v/tidl. 
bedemand Niels Peter Holm, Kerteminde: 
”Jeg elsker den brogede verden”
6. oktober kl. 14: LAST PROMkoncert i Es
bjerg musikhus. Pris kr. 220, kun få billetter.
20. oktober kl. 14.30: ”Pigen med fløjten” 
ved Inger Jensen, Odense. Tjenestepige på 
landet til trafikassistent ved DSB.

DANSKE SENIORER FÅBORG-
AGERBÆK

Mødested: Fristedet, Agerbæk – hvor intet 
andet er nævnt.
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Præmiewhist kl. 13: 3. og 24. september, 8. 
og 29. oktober
Banko kl. 14: 10. september, 1. og 15. okto
ber
17. september kl. 14: Gårdsangerne fra Sdr. 
Omme
22. oktober: Øje til øje v/Søren Erving

DANSKE SENIORER GLEJBJERG

Formand: Ellen Marie Nielsen tlf. 20 22 82 
25
Hyggemøder Åstruplund: onsdage kl. 14.15: 
16. og 30. september, 14. og 28. oktober, 11. 
og 25. november, 9. december (juleafslut
ning annonceres i Minibladet)
Præmiewhist: i Glejbjerg Fritidscenter ons
dage kl. 13.15: 23. september – 21. oktober 
– 18. november (afslutning)
15. september kl. 13.30: Rette pille i rette 
mund – i Helle Hallen. Tilmelding senest 11. 
september. Pris kr. 50 inkl. kaffe.
21. september kl. 14: Månedsmøde. Giro 
413 ønskekoncert. Bjarne Hansen kommer 
og spiller.
13. oktober kl. 18-23: Efterårsfest i Brørup
22. oktober kl. 9.30: Besøg på Fredenshjem 
aktivitetscenter i Brørup
27. oktober kl. 19: Banko på Hotel Glejbjerg

DANSKE SENIORER GRINDSTED

Formand: Harry Plagborg tlf. 23 26 19 73
Mødested og -tid: Mødestedet kl. 14, med
mindre andet er oplyst.
2. september: Hundefører Jakob Beck Jen
sen
16. september: Sang og musik v/Dorte og 
Hans
29. september: Høstfest, musik Sandager
6. oktober: Løvfaldstur. Vi besøger museet 
i Ulfborg, Vedersø, Hvide Sande og Nymin
degab. Tilmelding først til mølle 16. septem
ber1. oktober.
7. oktober: Tom Hansen, en enkelt fejl gav 7 
år bag tremmer
21. oktober: Sang og musik v/Viberne fra 
Videbæk

OPTIMISTKLUBBEN GRINDSTED

Mødested: Ungdomsgården, Østergade 16, 
Grindsted, medmindre andet er oplyst.
Tilmelding: nødvendig til spisning og ud
flugter til Herdis tlf. 51 29 99 26.
Danseaftener kl. 19-23: fortsætter på Ung
domsgården. Pris 145 kr. for dans, tag selv
bord, kaffe og småkager.
17. september: Jørgen Bitsch
22. oktober: Henning

DANSKE SENIORER HOLSTED

Mødested: Ældrecenter Blomsterengen, 
Blomsterengen 42, Holsted – kl. 14, med
mindre andet er oplyst.

HORNE PENSIONISTFORENING

Mødested og -tid: kl. 1416 på Hornelund 
Plejecenter, medmindre andet er oplyst.
Tilmelding: Erik tlf. 75 26 02 15 eller Karen 
tlf. 75 26 01 80

Mandage kl. 14-16: Foredrag m.m. Pris fore
drag/kaffe kr. 20.
Mandage kl. 16-17: Kortspil
Torsdage kl. 9-10: Bowling i Varde. Pris: 65 
kr. for bowling og kaffe.

NORDENSKOV EFTERLØNS- OG 
PENSIONISTFORENING

Mødested: Solhøj kl. 14, medmindre andet 
er oplyst.
Tilmelding: Til Henning tlf. 28 19 29 21 eller 
75 29 82 98 eller mail: henningberdiin40@
gmail.com
7. september: Højskoledag på Rude Strand – 
tilmelding til Henning senest 30.august.
13. oktober kl. 14: Foredrag v/Lindy Lil
lelund, sygeplejerske med flere udsendelser 
for Røde Kors til lande som: Somalia, Sudan, 
Kenya og Afghanistan, hvor han skulle vælge 
mellem liv og død blandt mennesker i nød.

DANSKE SENIORER NÆSBJERG

Mødested: Æblehaven, kl. 14, medmindre 
andet er oplyst. Tilmelding: Lisbeth Hede
gaard tlf. 42 19 99 20 eller Margit Pedersen 
tlf. 61 67 28 83.
Mandag kl. 14-16.30: Åben datastue (1. 
sept.1. april). Konfirmandstuen på Agervig
vej v/kirken (lukket i skoleferier).
1. september: Orienteringsmøde om høre
apparater og det sidste nye inden for hjæl
pemidler ved ned sat hørelse v/Hørecenter 
Audika
7. september: Heldagsudflugt til Rude 
Strand. Tilmelding senest 31. august.
27. oktober: Foredrag v/Herdis Kristensen 
”Fra Skonager til Kerteminde”

NR. NEBEL SENIORKLUB

Mødested: Kulturhuset i Nr. Nebel, hvor intet 
andet er nævnt. Formand: Kaj Rasmussen tlf. 
60 49 02 41.
Hver mandag kl. 10-12: Billard i Bjælkestu
en i Bredgade
Hver mandag kl. 13-17: Kortspil
Hver mandag kl. 13-17: Hyggeeftermiddag 
for damer

OUTRUP-HENNE SENIORFORENING

Mødested: Møllegården, medmindre andet 
er oplyst. Formand: Agnes Birkemark, tlf. 75 
25 40 48.

DANSKE SENIORER SDR. OMME

Mødested: Multihallen, medmindre andet er 
oplyst.
Tirsdage kl. 14-16: Bobspil
Tirsdage og torsdage: kl. 9-10.30 og 14-16: 
Biblioteket er bemandet. Øvrige tidspunkter 
selvbetjening, husk sygesikringskort.
Torsdage kl. 8.45-11.15: Fri idræt
Fredage kl. 13: Præmiewhist

SKADS SOGN SENIORKLUB

Mødested og -tid: Aktivitetshuset kl. 14, 
medmindre andet er oplyst.
Transport: Mangler du kørelejlighed, ring til 
Jens J. Lønne på tlf. 75 16 02 27.

Madlavning for mænd: Henvendelse til Jens 
J Lønne tlf. 75 16 02 27.
Hobby: 8. og 22. september, 6. og 20. okto
ber
1. september: ”Vejen til og arbejdet på Chri
stiansborg” v/MF Anni Matthiesen, Krogager
15. september: Oplevelser i Dansk Uden
rigstjeneste ved konsulent AnnMari Peder
sen, Tønder. Har bl.a. arbejdet i Østberlin 
under den Kolde Krig og i SaudiArabien 
omkring tidspunktet for Muhammedtegnin
gerne.
29. september: ”Øje til øje med den jyske 
natur”. Naturfotograf og forfatter Søren Er
vig, Løvel, Tjele tager os med på en unik og 
spændende naturoplevelse i den smukke 
jyske natur.
6. oktober: ”LAST PROM” i musikhuset i Es
bjerg
13. oktober: ”På enkeltbillet fra København 
til Rejsby” v/Lone Clausen, Skærbæk. Hun 
fortæller om sin barndom på stenbroen i 
København og et liv som landhusmoder på 
en gård.
27. oktober: Musikalsk underholdning v/
Musik Veteranerne fra Grindsted

VILSLEV & OMEGNS SENIORKLUB

Mødested: Vilslev Forsamlingshus, medmin
dre andet er oplyst.
Eventuel befordring: Kontakt Arne Lauritzen 
tlf. 30 87 65 89, senest 2 dage før.
Hver onsdag kl. 19.15: Banko
3. september kl. 18: Foredrag ved Søren 
Ryge. Gode historier om mennesker, som 
Søren har mødt, samt fortællinger om hans 
barndom i Sydslesvig og livet på den lille 
gård i Djursland. Nærmere info udsendes til 
medlemmerne.
9. september kl. 14: Underholdning ved 
Mona Thorsager. H.C. Andersen i fortælling 
og fællessang. Akkompagnement af Roll 
Præstegaard
25. september kl. 18: Jubilæums og høst
fest. Musik v/Henning Sørensen. Festligt 
indslag ved ”Lidt af hvert” fra 7kanten. 
Dans til kl. 23.30. Nærmere info udsendes til 
medlemmerne.
7. oktober kl. 14: Rejseforedrag v/Kirsten 
og Jørgen Rasmussen. Rundtur i 4x4 Mobil
home i 1 måned gennem Alaska og Youkon. 
Møde med bl.a. bjørne, ørne og rensdyr.

VORBASSE SENIORER

Formand: Birgit Pøl Nielsen  birgitpoel@
gmail.com  tlf.: 40 79 60 99.
Mødested: Vorbasse Fritidscenter, medmin
dre andet er nævnt – se også www.vorbas
seseniorer.dk, vorbasse.dk.
Kaffe og kage: 30 kr. ved banko
21.-28. september: Årets rejse Athos halvø
en Halkidiki i Grækenland er aflyst

ØLGOD PENSIONISTFORENING

Mødested: Kulturhuset kl. 14, medmindre 
andet er oplyst.
Tilmelding og meddelelse om flytning: 
Bent tlf. 20 65 32 63.
Find vores aktiviteter på nettet: www.ti
strupnews.dk, tryk min by, tryk Ølgod, tryk 
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forening, tryk Ølgod Pensionistforening.
Pensionistfester i 2020-2021: Alle med
lemmer i de nævnte foreninger kan deltage 
i samtlige fester. Nærmere oplysninger vil 
blive slået op i Kulturhuset i Ølgod ca. 3 uger 
før: 5/11 Sdr. Omme
17. september: Bent Poulsen, 4 mand kom
mer og spiller og synger.

DANSKE SENIORER ÅRRE – 
GRIMSTRUP

15. september kl. 14: Årre kro, underhold
ning af De Superseje Seniorsild. Syngepiger 
fra Esbjerg vil underholde på bedste Bakke
sangerindemanér med populære viser fra 
svundne tider.
9. oktober i Grimstrup Skole: Start af mad
lavning for mænd
20. oktober kl. 14 på Hybenbo: Thyge Niel
sen fortæller om sit arbejde i kommunalbe
styrelsen og regionsrådet.

KREDS SØNDERJYLLAND

Kredsformand Ove Christiansen 
Fjelstrup Nørrevej 92, 6100 Haderslev 
Tlf. 40 34 01 59 – seniorraadet@gmail.com
Mødested: Agerskov Kro, Hovedgaden 3, 
Agerskov

ARRILD EFTERLØNS- OG 
PENSIONISTFORENING

Tilmelding til Valborg Wind tlf./SMS 51 36 
40 37 eller mail: valborgwind@gmail.com
Mødested: Medborghuset, hvis ikke der står 
andet.
9. september kl. 9: Bustur til Jysk Industri
bageri i Padborg, Støvlen, Alsik og Alsion i 
Sønderborg. Pris kr. 350 inkl. drikkevarer 
til frokost, kaffe og kage samt middag uden 
drikkevarer. Tilmelding senest 2. september.
7. oktober kl. 19.30: Fællessang og hygge 
med Claus og Martin. Entré inkl. kaffe og 
kage.

DANSKE SENIORER DYBBØL

Mødested: Skansen, hvor intet andet er 
nævnt
Tilmelding: Til Catharina Erzeninks, tlf. 29 
67 14 24 eller erzeniss@bbsyd.dk mellem 
kl. 8 og 9, tilmelding er bindende. Evt. afbud 
skal ske inden sidste tilmeldingsdag, som vil 
gøres bekendt i udsendte meddelelser, dog 
senest 3 dage inden arrangement.
Opsamling ved udflugter: Rema 1000 Dyb
bøl, Brugsen Dybbøl og Husumvej.
24. september kl. 14.30: Besøg på Bülow
skolen Dybbøl. Skolen er et center for sent 
hjerneskadede. Rundvisning og fortælling 
om skolen og dens aktiviteter. Pris for kaffe/
the med kage kr. 50. Tilmelding Catharina 
senest 21. september.

EGEN SENIORER

Mødested og turstart: Aktivitetscenteret, 
medmindre andet er oplyst. Formand: Hans 
Aage Kjeldsen, tlf. 51 51 29 14, mail: for
mand@egenseniorer.dk
Yderligere oplysninger: Se program
Kortspil: Skat, Whist, Rommy – tirsdag og 

onsdag kl. 911.45, kontakt Georg Ernst på 
tlf. 51 43 99 43, mail gne@outlook.dk.
Motionsrum: tirsdag kl. 913 og onsdag kl. 
7.3011, Egen Seniorerpris: 300 kr. pr. år, 
kontakt Torben Klyhn, tlf. 41 67 33 91 mail 
torbenklyhn@hotmail.com.
Krolf ved Aktivitetscentret: Hver tirsdag og 
torsdag kl. 13.30. Kontakt: Kjeld Jacobsen, 
tlf. 29 86 74 01, mail: conjac@bbsyd.dk.
Slægtsforskning i datastuen: Tirsdag kl. 
911.45 fra 1. september til 8. december. 
Kontakt Anders Christian Jensen tlf. 30 23 
86 82, mail s.ac.jensen@gmail.com.
Tirsdag kl. 10: Cykeltur sammen med Ældre
sagen, ca. 6 km. Alle kan være med. Kontakt: 
Hans Aage Kjeldsen 51 51 29 14.
Onsdag kl. 9-11.45: EDB og data. Fra 2. 
september til 9. december. Kontakt Anders 
Christian Jensen tlf. 30 23 86 82, mail s.ac.
jensen@gmail.com.
Torsdag kl. 10: Gåtur, ca. 6 km. I samarbejde 
med Ældresagen. Kom og vær med. Kontakt: 
Hans Aage Kjeldsen 51 51 29 14.
18. september kl. 14: Minilotto. Kon
takt: Margit Petersen 23 62 27 07, 
 margitpetersen16@gmail.com
7. oktober kl. 14: Orienteringsmøde om 
eventuel flyvetur 2021. Kontakt: Hans Aage 
Kjeldsen 51 51 29 14, habikjeldsen16@
gmail.com
16. oktober kl. 14: Minilotto. Kontakt: Margit 
Petersen 23 62 27 07, margitpetersen16@
gmail.com

HELLEVAD – EGVAD 
PENSIONISTFORENING

Vi spiller Krolf hver mandag kl. 18.30 og 
torsdag kl. 9.30.
13. oktober kl. 19: Lottospil på Kløver Es – 
tag familien med.

HOSTRUP SENIORER

Hver den 1. onsdag i måneden kl. 10.30-13: 
Unnenlaug på Jejsing Friskole, er for alle 
som har lyst til at hygge, lave mad og spise 
sammen. Tilmelding til Lis Mølgaard på. tlf. 
74 73 43 24.
Hver tirsdag kl. 10-11: Stolegymnastik i sko
lens multihal

NR. LØGUM SENIORER

Mødested: Menighedslokalet, medmindre 
andet er oplyst. Mobilepay: 760185.
Tilmelding: Allan Jensen tlf. 74 74 50 17 
eller Sigrid Christiansen tlf. 74 74 36 46/20 
33 65 46
Stolemotion kl. 10-11: Opstart fredag 2. ok
tober
21.-25. september: 5 dages tur til Weser
bergland. Pris kr. 3.020 + ekstra kr. 200 en
keltværelse. Turen er inkl. morgenmad, af
tensmad, entre til sejltur og grotten.
21. oktober kl. 13: ”Kør selv tur” fra kir
kepladsen til Kobbermølle m/guide ad 
Gendarmstien, Krusådalen, Skomagerhus, 
Wasserleben og Kobbermøllen. Gåturen er 
på 5,7 km. Bagefter nyder vi en middag på 
Kværs Kro. Husk pas. Pris kr. 150, ikke med
lemmer kr. 175. Tilmelding inden d. 1. okto
ber.

RØDEKRO OG OMEGNES 
PENSIONISTFORENING

Mødested: Borgerhuset, Østergade, hvor in
tet andet er nævnt.
Mandage kl. 13.30: Kortspil, kontakt Chre
sten på tlf. 23 42 60 45.
Tirsdage kl. 9.30: Minigolf på banen i Øster
gade, kontakt Niels på tlf. 60 49 61 03.
11.-14. september: 4 dages tur til Nord
sjælland. Afgang kl. 8 fra det gl. posthus. Vi 
skal se Fredensborg Slot, Frederiksborg Slot, 
Rungstedlund, Helsingør, Kronborg, Roskil
de Domkirke m.m. Pris kr. 3.395 for ophold 
i dobbeltværelse, brunchtallerken, 3 x mor
genmad, 3 x aftensmad. Entreer ca. kr. 450, 
tillæg for enkeltværelse kr. 800 pr. person. 
Bindende tilmelding til Chresten tlf. 23 42 
60 45 senest den 1. juni.
18. september kl. 14: Lotto
7.oktober: Starter onsdagsspillene i Borger
huset kl. 13.3017. Pris kr. 100 for hele sæ
sonen inkl. kaffe. Kontakt Svend tlf. 24 67 28 
26 eller mail:svendluff@gmail.com.
8. oktober kl. 18.15:Besøg på Fuglsang 
bryggeri i Haderslev. Afgang med bus fra gl. 
posthus. Pris kr. 260. Tilmelding senest 20. 
september til Christian Høgh tlf. 30 74 92 
37.
16. oktober kl. 13: Efterårsfest. Snitter og 
øl/vand og kaffe kr. 140. Underholdning ved 
”Guitar Finn”. Bindende tilmelding senest 1. 
oktober til Svend Luff tlf. 24 67 28 26.

SKÆRBÆK SENIORER

Tilmelding til rejser og udflugter: skal ske 
til formanden på tlf.: 74 75 50 11 eller 30 
53 26 22
Ikkemedlemmer betaler 50 kr. ekstra pr. ar
rangement.
6.-14. september: ØstrigTyrol. Pris kr. 
6.499, tillæg for enkeltværelse kr. 700.

KREDS TREKANTEN

Kredsformand Bent Ginnerskov Jensen 
Baldersvej 52 - 2. lejl. 205, 6000 Kolding 
Tlf. 23 23 24 49 – bentkolding@stofanet.dk
Mødested: Frivilligcenter Egtved, Kirkevej 
23, Egtved

BREDSTEN-BALLE SENIORER

Mødested: Café Blicher og så vidt muligt 
hver anden uge. Deltagerpris pr. gang inkl. 
kaffe m. brød: 50 kr., ikkemedlemmer: 70 kr. 
medmindre andet er oplyst.
OBS: ingen kortbetaling i foreningen og Café 
Blicher.
Ved transportproblemer: til og fra arrange
menter kontakt bestyrelsen.
Alle arrangementer er aflyst til og med 1. 
september
20. september kl. 13: Høstgudstjeneste i 
Bredsten Kirke, derefter sammenkomst i 
Håndværkerhuset
1. oktober kl. 14: Citrondrengen underhol
der og spiller for os, en munter eftermiddag
29. oktober kl. 13: Efterårsfest. Der serve
res gule ærter med tilbehør samt kaffe og 
kage. Derefter bankospil. Pris kr. 200 inkl. 1 
genstand. Tilmelding til Birith 30 74 94 32 
senest 22. oktober.
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DANSKE SENIORER FREDERICIA

Mødested: I.P. Schmidtgården, medmindre 
andet er oplyst.
Tilmelding: Hanne Grølsted tlf. 40 10 23 37/
ghanne@live.dk
Senior-byggere: mødes hver dag på Pran
gervej 2 og bygger og reparerer huse til mini 
byen. Har du tid og lyst, så kig ned og få en 
snak – eller kontakt Lasse Jørgensen tlf. 20 
33 76 44.
Mandage kl. 10-11: Svømning i Fredericia 
Svømmehal
Tirsdage: Bowling i Fredericia Idrætscenter. 
1. hold kl. 1011.30 og 2. hold kl. 11.3013. 
Pris pr. måned: 180 kr. og gæstespiller: 45 
kr. pr. gang. Tilmelding: Ingrid Nielsen tlf.: 
61 38 57 37 eller Orla Pedersen tlf.: 20 10 
47 03.
Torsdage: Vandgymnastik i Fredericia Svøm
mehal under instruktion af vores dygtige un
derviser. Pris pr. sæson: 500 kr. Kontakt Car
ry Hansen tlf.: 21 24 93 55 eller Hans Møller 
tlf.: 75 95 72 06.
Filmeftermiddage: i Aktivitetshuset Søn
dermarksvej 74 A, Fredericia kl. 14: 13. sep
tember, 11. oktober og 15. november. Kon
takt Hanne Grølsted – tlf. 40 10 23 37.
Minibyen holder åbent hele sommeren kl. 
1018. I september og oktober er der åbent 
i weekender fra kl. 1018. Åbent hver dag i 
efterårsferien 1016.

NORDBO SENIOR

Mødested: Norbo Huset, Sonnesvej 112, Fre
dericia, hvor intet andet er nævnt.
Kontakt: kontakt@nordbosenior.dk  hjem
meside nordbosenior.dk. Seniorklubben er 
åben for alle interesserede seniorer i Frede
ricia.
Formand: Marianne Nyrup, tlf. 20 84 71 39 – 
mail: formand@nordbosenior.dk
Datastuen: Kontakt formand Marianne Ny
rup
Håndarbejde: Hver tirsdag kl. 13.30 i som
merperioden mødes vi til håndarbejde. Kon
takt: Margit tlf. 25 34 76 72  mail: sonne
svej84@youmail.dk
Tirsdagsklubben: Tirsdage kl. 14: Foredrags
række 6., 13., 20. og 27. oktober. Kontakt: 
Benny tlf. 51 32 61 25 – mail: benny.laurid
sen@mail.dk.
Traveture: Torsdage kl. 10 går vi en tur i to 
hold fra Nordbo Huset. Vælg lille eller stor 
tur – begge varer ca. 2 timer. Kontakt Bent: 
tlf. 75 92 84 79 – mail:naestformand@nord
bosenior.dk
Cykelture: Onsdage kl. 18 i sommerhalvåret, 
cykler vi en rolig tur rundt i omegnen med 
pauser undervejs.
Kontakt Bent: (se traveture)
Bevar dig vel: Onsdage kl. 13: Glad musik, 
godt humør og socialt samvær, stole og 
hjernegymnastik. Kontakt: Margit, tlf.: 25 34 
76 72  mail: sonnesvej84@youmail.dk eller 
Birthe tlf. 61 68 80 17 – mail: birhansen@
live.dk

Mandeklubben ”Os der sparker dæk”: før
ste onsdag måneden: 2. september + 7. ok
tober + 4. november + 2. december: Frokost
møder, pris kr. 75 + det løse. Kontakt: Bjarne 
Dueholm tlf. 22 60 81 00 – mail: bjarnedue
holm@gmail.dk.
Spis sammen: sidste onsdag i måneden: 
30.9. + 28.10. + 25.11.  se opslag i Nordbo 
og husk at skrive dig på listerne både til at 
deltage i spisningen og til at give en hjæl
pende hånd ved arrangementerne. Kontakt: 
Birthe tlf. 61 68 80 17 – mail: birhansen@
live.dk
En glad aften i byen: Når lejligheden byder 
sig, arrangeres fælles ture til kulturelle ar
rangementer. Ideen er at vi følges ad, så in
gen skal gå alene. Ofte arrangeres der også 
transport fra og til hjemme adressen, samt 
spisning på en af byens restauranter. Følg 
med på vores hjemmeside nordbosenior.dk. 
Kontakt: Bjarne tlf. 22 60 81 00 – mail: kas
serer@nordbosenior.dk

FLORAKLUBBEN KOLDING

Mødested: Floraklubbens Dagcenter, Ny Ve
stergade – kl. 13.30, medmindre andet er 
oplyst. Se også www.floraklubben.dk
Mandage kl. 13.30: Stoleyoga/stolegymna
stik – kan udføres af alle. Man får bevæget 
hele kroppen godt igennem i løbet af en ti
mes træning og efterfølgende er der hygge 
med kaffe og brød.
Bankospil kl. 13: I Den røde Sal i Midtgården, 
Nicolaiplads – se datoer på hjemmesiden.

LUNDERSKOV PENSIONISTFORENING

Mødested: Aktivitetshuset, medmindre an
det er oplyst.
Bowling kl. 14: Bowl’n’Fun i Kolding starter 
igen den 7. oktober, derefter 14., 21. og 28. 
oktober
Befordring: Er dette et problem ring til en 
i bestyrelsen, så hjælper de med transport 
frem og tilbage.
Banko: 7. og 21. september, 5. og 19. okto
ber kl. 13.

VAMDRUP PENSIONISTFORENING

Mødested: Lindely, medmindre andet er op
lyst.
Tilmelding: Mona tlf. 21 79 37 19 eller Anni 
tlf. 21 78 94 70.

ØDSTED-JERLEV EFTERLØNS- OG 
PENSIONISTFORENING

Mødested: Brunmosehallen, medmindre an
det er oplyst.
Tilmelding: Betty Nickelmann tlf. 20 13 21 
37 eller Karen Marie Jensen tlf. 75 86 55 31.

ORGANISATIONS KONSULENT

 Region Syddanmark, Jylland:

Annette Schiøler, tlf. 20 48 17 12,  
ans@danske-seniorer.dk

Region Syddanmark, Fyn:

Rikke Samssund, tlf. 35 24 00 42, mobil  
51 77 79 85, rns@danske-seniorer.dk

TILMELD DIG 
 NYHEDSBREVET

OG FÅ MERE UD AF 
DIT MEDLEMSKAB!

Du får tilbud om ekstra rabatter* – 
links til konkurrencer og lodtrækning 
om billetter til forskellige oplevelser … 
og vigtig viden for dig som senior. Og 
er du glad for koncerter, er det også 
her, du først læser om Danske Senio-
rers koncerter.

Tilmeld dig og vælg nyhedsbrev her: 
www. danske-seniorer.dk/nyheder

*) Vores samarbejdspartnere har ofte 
hurtige tilbud til dig som medlem, som 

ikke kommer i bladet.

VI HJÆLPER HINANDEN

Oplev-
elser i 

Storkøben-
havn

Kom Med: 
Jylland og 

Fyn

Danske 
Seniorer 

Bornholm

Medlems-
foreninger
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DANSKE SENIORER OG SHANTYKORET CAPSTAN PRÆSENTERER:

Billetsalg starter den 1. maj. Billetter købes via  
Musikhuset Esbjerg: 76 10 90 10 · www.mhe.dk 
www.danske-seniorer.dk

For 10. gang indbyder Danske Seniorer 
til koncert med underholdning i absolut 
topklasse: Susanne Elmark, solist ved de største operahuse 
i verden, Gert Henning-Jensen, solist ved det Kgl. Teater – 
og Michael Carøe, en af Danmarks allerstørste entertainere. 
Promenadeorkesteret binder musikalsk koncerten sammen.

Shantykoret Capstan indleder eftermiddagen med en 
håndfuld af deres mest populære numre.

MUSIKHUSET ESBJERG
Tirsdag 6. oktober 2020 · kl. 14-16.30

B-BILLET KR.

175,-
+ gebyr

A-BILLET KR.

200,-
+ gebyr

VI HJÆLPER HINANDEN

Last Prom
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VIND MED SENIORBLADET 
Skulle de være lidt sensommer(u)hygge?, så deltag i lodtrækningen om en af tre eksemplarer af Rivalen 
– eller hvis du er mere til beretninger fra det virkelige liv: læg billet ind på I Guds rige.

Rivalen 
Rivalen af Holly 
Brown, Sophie 
Hannah, Clare 
Mickintosh og 
B. A. Paris er 
en medriven
de thriller om 
dødbringende 
ambitioner og 
r i v a l i s e r i n g 
mellem mødre 
og døtre i et 
fascinerende 
overklasse 
miljø i Lon
don, hvor ve
jen til succes 
er brolagt 
med intri
ger, løgne – 

og mord. 
Med en ambitiøs teaterskole i London som omdrejnings

punkt er scenen sat for fire mødre og deres døtre: interne 
stridigheder, (u)venskaber og ikke mindst ambitioner blan
des til en dødbringende cocktail.

De fire kvinder kender hinanden via deres døtre, som alle 
er elever på teaterskolen. En dag starter en ny pige på skolen, 
der sker en række mystiske ting og sågar et mordforsøg. Alt 
peger mod den nye pige, men hun har et alibi, og hvem er så 
den skyldige? Mødrene er i oprør og vil gøre alt for at finde 
frem til sandheden og beskytte deres døtre. Næsten … 

Udgives på Gads Forlag 19. august 

I Guds rige
I Guds rige af AnneGrethe Bjarup Riis er en rystende og rø
rende fortælling om forhold mellem mennesker og om at 
søge ned i barndommens mørke fortrængninger og møde sig 
selv.

Da AnneGrethes otteårige søn bliver dødeligt syg, for
andrer hendes liv sig fra en velfungerende tilværelse til et 
ubærligt mareridt. Ægteskabet bliver sat på en hård prøve, 
familie og venner forsvinder, og bønnerne til Gud bliver ikke 

hørt. At se sin 
lille dreng være 
syg af cancer, at 
vide han kan dø, 
er for en mor en 
umenneskelig 
situation. Fan
get i isolation 
på Rigshospi
talet og afskå
ret fra omver
denen sniger 
følelser af 
e n s o m h e d , 
uretfærdig
hed og svigt 
sig ind i An
neGrethes 
h j e r t e . 
F ø l e l s e r 
som hun 
kun kender alt for godt, og 
brudstykker fra hendes barndom dukker nu op i hendes erin
dring. 

"I Guds rige" er en beretning om liv og død, om skyld og 
svigt og om at bevare et håb i selv – en roman, som opfordrer 
til at søge kærligheden trods smertelige mærker i sjælen og 
til at tilgive og være taknemmelig for livet.

Udgives af Politikens Forlag 27. august 

Sådan deltager du
Send et postkort eller skriv på bagsiden af en kuvert til Dan
ske Seniorer, Griffenfeldsgade 58, 22 København N. Mærk 
kortet ”Bogkonkurrence – Rivalen” eller ”Bogkonkurrence – I 
Guds rige” – skriv dit navn og postadresse. 

Eller send en mail til vind@danskeseniorer.dk (skriv ” Ri
valen” eller ” I Guds rige” i emnefeltet). Vi skal have dit post
kort eller din mail senest d. 7. september 2020

Vindere i juni
Karsten fra Brønderslev vandt bogen ”Villa Serenas hemme
lighed”, og Sonja fra Brønshøj vandt bogen ”Jeg tog ned til 
bror”.
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ÅRETS STORE

NYTÅRSKONCERT

VI HJÆLPER HINANDEN

Start året med at lade champagnen 
springe i selskab med Vibeke 

Kristensen, Trine Gadeberg, Bo 
Kristian Jensen, Jesper Lundgaard 

og Promenadeorkesteret.

DANSKE SENIORER PRÆSENTERER:

Billetsalg starter 1. september. 
Billetter købes via Musikhuset Esbjerg, www.mhe.dk, 

tlf. 76 10 90 10 eller via www.danske-seniorer.dk.
For yderligere spørgsmål kontakt tlf. 35 37 24 22.

MUSIKHUSET ESBJERG 
Onsdag 13. januar 2021 · kl. 14-16.30

B-BILL. KR.

180,-
+ gebyr

A-BILL. KR.

220,-
+ gebyr
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Tekst: Journalist og højskolelærer Louise BrandstrupHØJSKOLER

Med højt humør og TV2 lige i hælene åbnede også Rude Strand Høj
skole endelig for sommerens første kursister.

Smilene var ekstra store og forventnin
gen strålede ud af øjnene, da et helt 
særligt og med glæde ventet hold kur
sister kom trillende med kufferterne til 
Rude Strand Højskole fredag den 3. juli.

 ”Sommerhøjskole” på Rude Strand 
var som sådan ikke noget nyt for års
tiden, men tre og en halv måned uden 
lyden af friske samtaler, fodtrin på gan
gene og fællessang havde gjort perso
nalet temmelig sultent på kursister. Og 
kursisterne sultne efter noget højsko
lefællesskab.

Så det var de store arme – eller skul
le man sige: fremstrakte albuer – der 
bød 62 kursister hjertelig velkommen 
indenfor igen. Ti af kursisterne var på 
Rude Strand Højskole for allerførste 
gang, og resten nød lydeligt gensynet. 
Enkelte endda med en lille tåre og et 
”Hvor har vi savnet jer” og ”Det er lige 
som at komme hjem” til forstandere og 
personale. Det var i høj grad gengældt.

Coronakrisen havde taget så rigeligt 
for sig af bekymringer og uforudsige
lighed, så nu skulle samværet, fore

dragene og den lækre mad på Rude 
Strand bare nydes i fulde drag. Dog i 
seksmandsgrupper og uden stående 
sang for at passe på hinanden. Men el
lers bød ugen på alt det bedste, klassisk 
højskole skal levere, og som en kursist 
udtrykte det: ”Det bliver bare skønt at 
skulle synge sammen med nogle andre 
end Phillip Faber!”

TV kom besøg
Netop fællessang og højskole som 
værn mod ensomhed var vinklen på 
det besøg, TV2 Østjylland gjorde midt 
på ugen, hvor adskillige kursister stil
lede beredvilligt op og for rullende ka
mera fortalte, hvad det er ved højskole, 
der går i blodet. Og om, hvordan alene 
fællesskabet på en højskole kan fjerne 
følelsen af ensomhed ved et snuptag. 
Eller to.

Som Irma Elkjær fra Frederiksberg 
for eksempel så tydeligt opfordrede 
til:

”Søg ud! Tag på højskole for eksem
pel eller noget andet. Det er ens eget 
valg, om man vil føle sig ensom. At bli
ve alene kan man ikke vælge selv. Men 
ensomheden kan vælges fra.”

Rude Strand Højskole kan glæde sig 
over fulde kurser sommeren over og 
langt ind i efterårssæsonen. 

HVOR HAR VI SAVNET JER

– DET ER JO LIGE  
SOM AT KOMME HJEM!

Kursister på Den Uendelige 
Bro ved Århus

Irma Elkjær forklarede for rullende kamera forskellen på at blive alene og føle ensomhed
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Tekst: Iben HauschultzHØJSKOLER

Tag på daghøjskole og bliv klogere på hjerne og bevidsthed – og 
hvad der skaber vores selvforståelse.

Læge, hjerne- og aldringsforsker Hen
ning Kirk og projektleder cand.phil. 
Jan Frische holder igen i år daghøjsko
le-kurser om hjernen og bevidstheden.

Vi skal høre og tale om hjernens 
krinkelkroge, dér hvor menneskets 
selvforståelse skabes i et samspil af 
virkelighed og illusion, hvor søvn og 
drømme møder det vågne jeg – og hvor 
der arbejdes hårdt på at sortere skidt 
og kanel – eller ”fake news”, markeds
føringstiltag, politiske dogmer – og vir
keligheden.

Du kan også møde hjerneforsker og 
læge Stig Pramming, hjerneforsker, pro
fessor og overlæge Troels Kjær og hjer
neforsker og forfatter Thomas Thaulov 
Raab. 

En eller flere
Daghøjskoledagene er 9, 10. og 11 no
vember fra kl. 11 til 16, og du kan del
tage en eller flere dage.

Pris pr. dag er 395 kr., inkl. lækker 
2-retters frokostmenu og dejligt hjem
mebag til eftermiddagskaffen. Der er 

også mulighed for overnatning: 400 kr. 
inkl. morgenmad.

Se fuldt program på  tisvildehoejskole.
dk eller kontakt højskolen på tlf. 48 70 
76 36 mandag-torsdag kl. 10-14 – eller 
på tisvildehoejskole@gmail.com

 

DYK NED I HJERNEN
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Tekst: Iben HauschultzLÆSERUNDERSØGELSE

953 SVAR PÅ 
LÆSERUN-
DERSØGELSE
I juni stillede vi alle modtagere af Danske Seniorers nyhedsbreve 
i alt 17 spørgsmål om, hvad de synes om medlemsbladet Senior-
Bladet, og hvilke dele de er mest interesserede i.

Hver tredje af jer læser hele bladet, 
knapt hver anden læser næsten hele 
bladet, og tre ud af hundrede læser 
bladet på www.danske-seniorer.dk/ 
seniorbladet.

Godt en fjerdedel læser bladet på 
en gang, mens halvdelen læser lidt ad 
gangen, og 205 gemmer det endda og 
læser jævnligt i bladet. 

Størst interesse er der for artiklerne 
(64%), nyt om Danske Seniorer (62%) 
og Aktivitetskalenderen – en god 
grund til at foreningerne benyt
ter sig af denne gratis service. 

Aktive seniorer
Af svarene kan vi også se, 
at vores nyhedsbrev
modtagere lever et 
aktivt liv: flere end 8 
ud af 10 dyrker moti
on, nogle (hver fem
te) hver dag, andre 
(knap halvdelen) fle
re gange om ugen. 
De rejser både i Dan
mark og udlandet og 
gerne flere gange om 
året. 

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er ikke 
repræsentativ for med
lemmerne af Danske Se

niorer, men den giver dog et fingerpeg 
om, hvordan medlemsbladet modta
ges. 

Du kan også være med
Vi fik 953 svar, næ
sten 7 ud 
af 10 

svar kom fra læsere på Sjælland og 
øerne. Du kan også give dit besyv 
med – tilmeld dig vores nyhedsbrev på 
 danke-seniorer.dk/nyheder. 
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Tekst: Iben HauschultzFORENINGERNE

Danske Seniorer fik 4 mio. kr. til fordeling blandt medlemsforenin
ger, der arrangerer gratis aktiviteter for seniorer: 68 ansøgninger 
godkendt i første runde.

Lige inden Folketinget gik på sommer
ferie, sendte det 20 mio. kr. ud til ligelig 
fordeling mellem fem seniororganisati
oner – bl.a. Danske Seniorer – til gratis 
aktiviteter for 65-årige og derover. 

”Vi jubler”, sagde direktør Katrine 
Lester, da pakken blev besluttet, og hun 

fik lynhurtigt sat det hele på skinner, så 
de første ansøgninger kunne behand
les 8. juli. Og allerede 10. juli bredte 
jubelen sig til 68 af vores medlemsfor
eninger, da de modtog positivt svar på 
deres ansøgninger til mange forskellige 
aktiviteter. 

Den første aktivitet lå allerede ugen 
efter: Fejø Pensionistforening ville leje 
en pølsevogn og håndsprit! til fælles
spisning i forbindelse med motion og 
fællessang, selvfølgelig helt efter gæl
dende Corona-regler.

Så længe ”lager” haves
Fremover er der ansøgningsfrist hver 
første og tredje onsdag i måneden, så 
længe der er penge i puljen. 

”Det var en skøn dag!”, fortæller Erik 
Høen, formand for Fejø Pensionistfor
ening, der allerede 14. juli holdt det 
første Sommerpakke-arrangement.

”Vi havde hyret Hotmeal fra Rødby. 
De kom med fire slags pølser, burgere, 
salat og kartoffelsalat. Så det var bare 
at bestille, hvad man ville have”, tilfø
jer han. 

At seniorerne var blevet sultne, var 
ikke så underligt. Dagen startede med 
morgensang a la Phillip Faber, så der 
skulle både varmes stemmer op og la
ves sjove ansigter, og der skulle synges 
kanon, så hjernevindingerne også fik 
motion.  Og bagefter var der motion for 
hele kroppen. 

Godt 60 seniorer fik pulsen op, sang,  
spiste og snakkede sig igennem nogle 
hyggelige timer i godt selskab. 

 
 

SØG PENGE TIL GRATIS 
AKTIVITETER FOR 65+!

DET BLEV EN SKØN DAG

Pga. ustadigt vejr foregik spisningen for en sikkerheds skyld i Børne- og Kulturhuset. 
Heldigvis holdt vejret, så folk i madkøen ikke skulle balancere med paraplyer.
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Tekst: Iben HauschultzFORENINGERNE

For at komme i betragtning skal 
foreningen indsende ansøgningsske
ma, som hentes på vores hjemmeside, 
udfyldes og vedhæftes mail til info@ 
danske-seniorer.dk. 

Har I brug for hjælp, kontakt jeres 
organisationskonsulent for Fyn og Øst
danmark: Rikke Samssund og for Jyl
land: Annette Schiøler.

For at få pengene skal foreningen 
indsende liste med navn og fødselsdag 
på deltagerne, afrapporteringsskema, 
som også hentes på hjemmesiden samt 
kopi af faktura på alt.

Betingelse for at få støtte
Arrangementet skal være gratis for 
65+. Yngre må gerne deltage, men skal 

betale fuld pris. Arrangementet skal 
være afholdt senest 31.12.2020.

Støtte udbetales først, når den ind
sendte afrapportering er godkendt. 
Afrapportering sendes til joc@ danske-
seniorer.dk. 

ANDRE SØGTE OG FIK BL.A. PENGE TIL:
 − Udflugter med mad og færgetur, til Knuthenborg Safaripark, museer, Skovtårnet, Horsens Statsfængsel, Ørnereser

vatet, Kaj Munks præstegård ...
 − Fællesspisning på kro/restaurant, på plejehjem eller i forbindelse med museumsbesøg.
 − Foredrag og musik i foreningslokaler og på det lokale plejehjem, bl.a. en koncert med Johnny Cash-coverband.

Læs mere om Danske Seniorers sommerpakke-pulje og hent ansøgningsskemaer på www.danske-seniorer.dk/ 
sommerpakken.
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Tekst: Iben HauschultzFORENINGERNE

Få din lokalforening til at tilbyde bordtennis – eller find selv en klub.

Motion er godt for både krop og sjæl! Via 
et nyt samarbejde mellem Danske Se
niorer og BAT60+ kan du og din forening 
invitere til sjov motion, som de allerfle
ste kan være med til: Bordtennis. 

BAT60+ er et samarbejdsprojekt 
mellem DGI Bordtennis og Bordtennis 
Danmark. Sammen vil de opnå, at end
nu flere seniorer griber battet og får 
glæde af det – og derfor vil de støtte 
lokalforeninger, som gerne vil tilbyde 
bordtennis som aktivitet. 

”En af de gode ting ved bordtennis 
er jo, at det ikke kræver meget plads 
eller det helt store udstyr; at det er 
nemt at komme i gang, og at man kan 
være med på flere niveauer”, siger 
Gert Jørgensen fra BAT60, der også kan 
fortælle, at bordtennis er blevet mere 
og mere populært, ikke mindst blandt 
seniorer. De vælter nærmest ind i lan
dets bordtennisklubber, som på tre-fire 

år har fået ca. 2.000 flere medlemmer 
over 65.

Bord på prøve
BAT60+ tilbyder bl.a. at låne borde ud i tre 
mdr. til en lokalforening, så man kan måle 
interessen blandt medlemmerne. Gert 
Jørgensen er i gang med at stille de første 
borde op, og et af stederne er i landsfor
mand Per K. Larsens lokalforening.

”På den måde kan bordtennis nær
mest ’komme til dig’, fortæller Gert 
Jørgensen. ”Men du kan også komme 
til bordtennis, selvom det ikke er i din 
lokalforening. Mange bordtennisklub
ber holder Åbent Hus i uge 37, dvs. fra 
7.-13. september, hvor nye interessere
de har mulighed for at finde ud af, om 
det er noget for dem. Og det er en rigtig 
stor succes; klublederne anslår, at om
kring 80% af dem, der kigger indenfor, 
bliver hængende.”

Med bord på prøve følger også gratis 
besøg af en instruktør, der hjælper for
eningen i gang.

Batter på flere måder
Mens spillerne på egen krop mærker de 
mange fordele ved at spille bordtennis, 
har forskere især taget spillets gavnli
ge virkninger specielt for ældre under 
lup. Mange forskere mener ligefrem, at 
bordtennis kan have afgørende indfly
delse på forebyggelse og tæmning af 
både demenssygdomme og diabetes.

Under alle omstændigheder virker 
bordtennis som en form for hjernegym
nastik, der styrker hjernens evne til at 
planlægge og reagere på ultrakort tid. 
Op til fem-seks hjernecentre er i aktion 
på samme tid, og samtidig får kroppen 
rørt sig, og man træner reflekser, kon
centration og balance. Bordtennis hol
der kort sagt hjernen i gang og bidrager 
til sund aldring.

Alle kan være med – også selv om 
man skulle have lidt skavanker eller 
døjer med gamle skader, så kan man 
højst sandsynligt finde et niveau at 
være med på alligevel. Og så er der det 
sociale, kaffen bagefter. 

Den er mindst lige så vigtig!

GRIB BAT OG BOLD OG 
HOLD HJERNEN I GANG

Se mere på www.bat60.dk
Eller kontakt Gert Jørgensen 
tlf.: 27 35 54 55, gertj@bat60.dk
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Få den vestjyske natur helt ind 
under huden på vores velbesøgte

vandre- og cykelkurser. 
O

ver stok og sten - vind i håret - 
skum

sprøjt og pulsen op. Terræ
n, 

bakker og frisk vestenvind.

14 D
A

G
SK

U
R

SER

H
er er højskolelivet i fokus, og I 

har m
ed valgfagene m

ulighed for 
at skræ

ddersy jeres ophold. 
14 dage m

ed lys, luft, fæ
llessang 

og fæ
llesskab, læ

kker m
ad, 

foredrag og Vesterhav.

K
R

EA
TIVE VÆ

R
K

STED
ER

D
e kreative væ

rkstedskurser 
og -valgfag favner både læ

der, 
raku-keram

ik, akvarelm
aling, 

pile- og barkflet, m
aleri sam

t 
erindringsskrivning.

M
U

SIK
 &

 SA
N

G
K

U
R

SER

M
usik og sang kan I fordybe jer 

i på forskellige m
åder på vores 

kurser. D
et kan væ

re korsang, 
gospel, højskolesang 

eller orkester.

Vandrekurser
2

0
2

1
4.250 - 5.150 kr.

14-dagskurser
2

0
2

1
6.350 - 7.150 kr.

Krea-kurser
2

0
2

1
4.150 - 5.000 kr.

SM
A

G
 P

Å
 V

ESTJYLLA
N

D

En vestjysk højskolem
undfuld af 

sm
agsoplevelser. Er du til frisk 

luft, god m
ad, skønt fæ

llesskab, 
hygge, sang og m

usik, så kom
 

glad, og bliv glad.

K
LA

SSISK
 H

Ø
JSK

O
LE

Skønne Vestjylland til sansning 
og refleksion. Kom

 m
ed på 

højskole, hvor vi folder kultur, 
natur og den vestjyske egn ud 
gennem

 fæ
llessang, foredrag, 

læ
kker m

ad og ekskursioner.

H
ISTO

R
IE O

G
 SA

M
FU

N
D

G
ennem

 ture, diskussioner og 
foredrag sæ

tter vi fokus på 
historie, psykologi, religion, 

filosofi og vores sam
tid. 

Vi besøger kirker, m
indesm

æ
rker

og andre spor i Vestjylland.

R
EJSEK

U
R

SER
 i 2021

I 2021 har vi 4 højskolekurser 
m

ed efterfølgende rejser:

* D
e danske spor i Slesvig * 

* Vandreture på G
otland * 

* Kulturrundrejse på G
otland * 

* Sensom
m

er i Skotland * 

Vestjylland
2

0
2

1
4.450 - 5.250 kr.

Klassisk højskole
2

0
2

1
4.250 - 5.150 kr.

Sam
fundskurser

2
0

2
1

4.050 - 5.150 kr.

M
usikkurser

2
0

2
1

4.450 - 5.000 kr.

H
ar d

u
 lyst til et ak

tivt o
g

 in
sp

ireren
d

e fo
lk

eh
ø

jsk
o

leo
p

h
o

ld
? 

Velkom
m

en til SeniorH
øjskolen i N

ørre N
issum

 - hos os er der fyldt m
ed lys, luft og fæ

llesskab, der giver ny ilt til hoved, krop og hjerte 

N
YT KA

TA
LO

G
 1. SEPT.

BESTIL D
ET A

LLERED
E N

U

9
7

 8
9

 1
0

 1
1

eller seniorhoejskolen.dk
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Tekst: Kirsten BohlTRYGHED

Mange er dog utrygge ved, om de får en værdig afgang fra arbejds
markedet – ny bog giver bud på, hvad der kan få seniorer til at blive 
længere på arbejdsmarkedet og trives.

Alt taget i betragtning er danskerne 
kommet ud af første del af Coronakrisen 
med trygheden i behold. Faktisk er der 
i dag – særligt blandt mennesker med 
dårligt helbred – markant højere tillid 
end tidligere til samfundets instituti
oner som fx politi og Folketing, og det 
smitter positivt af på tryghedsfølelsen. 

Det viser TrygFondens Tryghedsmå
ling 2020, der også viser positiv frem
gang i danskernes tryghedsfølelse i 
forhold til kriminalitet. Det hænger na
turligt sammen med, at vi i Coronatiden 
har været mere hjemme og mindre ude 
i nattelivet og generelt har oplevet min
dre kriminalitet.

En anden af fondens målinger viser 
dog, at mange er utrygge ved, om de får 
en værdig afgang fra arbejdsmarkedet. 
”Med det in mente, er det vigtigt, at vi 
i Danmark får en kvalificeret, nuanceret 
og vidensbaseret debat om, hvordan vi 
sikrer alle de bedste muligheder og vil
kår for at trives ved at blive længere i 
job”, siger TrygFondens forskningschef 
Anders Hede.

En værdig afgang fra 
arbejdsmarkedet?
Fonden har været med til at give input 
til denne debat ved at støtte forskning 
i og en bog SeniorArbejdsLiv om, hvad 
der får seniorer til at blive længere i job
bet. Bogen giver bl.a. svar på spørgsmål 
som: Hvordan sikrer man alle de bedste 
muligheder og vilkår for at trives ved 
at blive længere på arbejdsmarkedet? 

Hvor udbredte er seniorpolitikker? Har 
arbejdsgivere fordomme over for æl
dre, og hvordan søger arbejdsløse se
niorer job?

Bogen er skrevet af forskere fra Aal
borg Universitet, Det Nationale Forsk
ningscenter for Arbejdsmiljø og Team 
Arbejdsliv, og nogle af de centrale fund 
er: 

Centrale fund:
 − Seniorerne bliver, hvis de tilbydes et 

godt socialt arbejdsmiljø og arbejdet 
understøtter deres identitet, samt 
når de har tillid til ledelsen og får at 
vide, at de er ønskede.

 − Fysiske og psykiske krav betinger i 
særlig grad tilbagetrækningstids
punktet. Organisatoriske og tek
nologiske forandringer tenderer at 
fremskynde tidspunktet for tilbage
trækningen. 

 − Mest fremtrædende i virksomheder 
med produktion.

 − Push forekommer hyppigt i virksom
heder, hvor der kan spores fordomme 
over for ældre medarbejdere. Her kan 
især nævnes en fordom om, at ældre 
ikke kan lære nyt. Aldersdiskriminati
on synes dog ikke at være særligt ud
bredt på danske virksomheder.

 − Det er sandsynligvis dårlig seniorpo
litik at ændre seniorers karriereveje i 
opad- eller nedadgående retning. Det 
er de færreste seniorer, der ønsker at 
få frataget kompetenceområder eller 
blive pålagt nye opgaver.

Mange fordele ved seniorers 
udskudte tilbagetrækning
Der er, ifølge redaktør af bogen, profes
sor Per H. Jensen, Ålborg Universitet, 
mange fordele ved at få seniorerne til 
at udskyde det tidspunkt, hvor de træk
ker sig tilbage – både samfundsøkono
misk og ikke mindst for de mange se
niorer, der faktisk ønsker at være en del 
af arbejdsmarkedet også efter opnået 
pensionsalder. 

”Hvis de fordele skal høstes, må de 
politikker og aftaler, der bliver indgået 
på arbejdsmarkedet, bygge på solid vi
den om, hvorfor nogle seniorer forlader 
arbejdsmarkedet før pensionsalderen, 
og andre fortsætter med at arbejde frem 
til eller ud over pensionsalderen”, siger 
Per H. Jensen.

Læs mere om Tryghedsmålingen 
her:  

www.tryghed.dk/viden/
tryghedsmaalinger/download-
tryghedsmaaling-2019-20

Læs 
mere 
om den 
nye bog, 
Senior
Arbejds-
Liv, her:

www.tryghed.dk/viden/
nyheder/2020/hvad-faar-seniorer-
til-at-blive-laengere-i-jobbet 

DANSKERNE HAR 
TRYGHEDEN I BEHOLD 
EFTER CORONAKRISEN
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Tekst: Kirsten BohlTRYGHED

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

Forskerne bag TRYGFondens målinger har ikke blot set på angsten 
for afgangen fra arbejdslivet, men også på utrygheden ved økono
mien og den pleje, man kan få som gammel. 

Mere end 2.600 over 40 år har svaret på 
forskernes spørgsmål, og tallene er, at: 

Næsten 6 ud af 10 danskere er ban
ge for ikke at få tilstrækkelig pleje, når 
de bliver gamle. Godt 3 ud af 10 er be
kymrede for ikke at have penge nok, når 
de stopper på arbejdsmarkedet – og 
næsten samme antal er angste for ikke 
at kunne forlade arbejdsmarkedet på 
en værdig måde. 

Utrygheden er steget over hele lin
jen, mest tallet vedrørende plejen, som 
i 2013 var 46 pct. mod nu 58 pct. 

I 2013 var 30% bange for økonomi
en, det er 2 procentpoint færre end nu, 
og 20% var bange for afgangen fra ar
bejdsmarkedet, det er hele 11 procent
point færre end nu. 

Frygter dårlig pleje
Forskerne bag rapporten har set efter 
forklaringer på stigningerne og skriver 
bl.a. om de mange, der frygter en dårlig 
pleje, at tendensen kan hænge sammen 
med udviklingen i ældreplejen, hvor 
andelen af svage ældre, der modtager 
hjemmehjælp til rengøring og andre 
praktiske opgaver, næsten er halveret 
siden 2007. 

"2010-2019 har været den periode i 
nyere danmarkshistorie, hvor vi har op
levet den laveste vækst i de offentlige 
serviceudgifter per indbygger," slår de 
fast. 

Bekymret for økonomien
De 30%, der er bange for økonomien, 

er ny rekord. ”Udviklingen ligger i na
turlig forlængelse af den reformpolitik, 
der har været ført for at øge arbejds
udbuddet, først og fremmest tilbage
trækningspolitikken. Mange er helt 
opmærksomme på, hvad den gradvise 
hævelse af tilbagetrækningsalderen 
betyder. Spørgsmålet var et centralt 
tema i valgkampen i 2019, og det har 
givet skærpet opmærksomheden, men 
niveauet ligner det, vi kender fra de 
seneste tryghedsmålinger,” skriver for
skerne. 

Utrygge ved afgangen fra 
arbejdsmarkedet 
Den meget markante stigning i utryghe
den ved at skulle forlade arbejdsmarke
det på en uværdig måde, har forskerne 
taget op i bogen SeniorArbejdsLiv, som 
du kan læse om på foregående side. 

SENIORERNE ER MEST 
BANGE FOR IKKE AT FÅ 
TILSTRÆKKELIG PLEJE

Tryghedsmåling 2019-20 31

Figur 2.6 – Utrygt seniorliv 

For ikke at kunne forlade arbejdsmarkedet på en værdig måde?
For ikke at have penge nok, når jeg holder op med at arbejde?
For ikke at få tilstrækkelig pleje, når jeg bliver gammel?
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Spørgsmål: Se teksten i figuren og figur 2.4.
Stillet til mere end 2600 svarpersoner over 40 år. 

 
32 pct. af de 40-65-årige i 2019 er utrygge for, om de har penge nok, når de trækker sig tilbage. Det 
er ny rekord.

Udviklingen ligger i naturlig forlængelse af den reformpolitik, der har været ført 

for at øge arbejdsudbuddet, først og fremmest tilbagetrækningspolitikken. Mange 

er helt opmærksomme på, hvad den gradvise hævelse af tilbagetrækningsalderen 

betyder. Spørgsmålet var et centralt tema i valgkampen i 2019, og det har givet 

skærpet opmærksomheden, men niveauet ligner det, vi kender fra de seneste tryg- 

hedsmålinger.

Utryghedemn for, om man kan få den tilstrækkelige pleje når man bliver gammel 

satte ny rekord i 2019 med 58 pct. utrygge blandt de 40-65-årige. I den første må-

ling i 2009 var tallet 41 pct. Tendensen kan hænge sammen med udviklingen i æl-

dreplejen, hvor andelen af svage ældre, der modtager hjemmehjælp til rengøring 

og andre praktiske opgaver, ernæsten halveret siden 2007 4. 2010-2019 har været 

den periode i nyere danmarkshistorie, hvor vi har oplevet den laveste vækst i de 

offentlige serviceudgifter per capita 5.

Økonomisk tryghed og livstilfredshed 
Lykken ikke er gods eller guld, men der fremkommer ikke desto mindre et karakte- 

ristisk billede, når den økonomiske tryghed holdes sammen med livstilfredsheden 

som det sker i figur 2.7.
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Tisvilde Højskole
26. - 27. september 2020

GENFORENINGEN
1920 - 2020

Mød bl.a. Bertel Haarder MF og 
Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær for Grænseforeningen

Tekst: Iben HauschultzCORONA-IDÉ

Da Coronaen brød ud og især plejehjemsbeboere måtte skærmes 
mod smitte fra omverdenen, fandt et dansk firma Visit with Care 
(besøg med omtanke) på at indrette containere som hyggelige dag
ligstuer. 

De blev indrettet som dagligstuer, dog 
delt i midten med en plexiglasplade og 
udstyret med samtaleanlæg, så beboere 
og besøgende kunne mødes smittesik
kert og både se og høre hinanden godt. 

Et af de plejehjem, der tog imod be
søgsstuen, var Plejehjemmet Lotte på 
Frederiksberg.

"Ensomhed og manglede kontakt til 
pårørende har fyldt meget under Coro
na. Udsigten til yderligere et år med 

usikkerhed omkring besøg fra pårøren
de var helt uoverskuelig. Besøgsstuen 
er rigtig hyggelig. Vi har selv været 
med til at bestemme indretningen, og 
det har været fuldkommen rørende at 
se vores beboere lyse op, når de så de
res pårørende igen efter lang tids ad
skillelse", siger Marie-Louise Frische, 
der er chef for plejehjemmet Lotte.

Besøgscontainerne blev udviklet 
i samarbejde med tegnestuen Krøy

er-Sæt
ter-Lassen 
og BOXIT, der bl.a. 
udlejer kontorcontainere. 

Lørdag og søndag 26.-27. september kan du dykke ned i histo
rien om genforeningen sammen med 

 − Bertel Haarder MF, der fortæller om det historiske forløb op 
til folkeafstemningen i 1920

 − Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær for Grænseforenin
gen: Grænselandet anno 2020

 − Rasmus Nørlem, sekretariatsleder i DEO: Europas grænser og 
fredelig sameksistens

Og selvfølgelig synges der sange fra grænselandet, når der er 
morgensamling. Se fuldt program på ww.tisvildehoejskole.dk/

Pris: 1.095 kr. (eneværelse +400 kr.) inkl. fuldpension.

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

CONTAINERE BLEV TIL 
BESØGSSTUER

ET DØGN I 
GENFORENINGENS 
TEGN
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Ring og bestil  
en gratis høretest på  

70 400 200
Du kan som 

medlem af Danske 
Seniorer få  

15%
rabat

Vi har forpligtet os til at levere 
enestående høreløsninger ved 
at sætte dine behov først
Hos os handler det om dig og din hørelse. Vi synes ganske enkelt, at du fortjener den 

bedste høreapparatsløsning. Det handler om at gøre dig i stand til at leve det bedst mulige 

liv med den bedst mulige hørelse. Vi kan tilbyde den hjælp, fordi vi kombinerer individuel 

og professionel rådgivning med nogle af markedes bedste produkter.

Audika HørecenterFind os på Audika.dk eller
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K LTURKASSEN
Se mere i kalenderen på www.danske-senorer.dk 

VI PASSER PÅ DIG – OG 
DIN SUNDHED
Foråret har lært os meget – ikke mindst, 
at afstand og god gammeldags håndhy
giejne stadig er et effektivt middel til 

at forhindre spredning af smitte! Det 
gælder især også Danske Seniorer som 
arrangør af vores populære seniorkon
certer. Vi – og vores samarbejdspartne
re – passer stadig godt på dig, når du er 
”i byen” med os. 

Vi glæder os til at præsentere vores 
medlemmer for fire spændende efter
årskoncerter. Vi holder dig opdateret 
via vores nyhedsbreve og på www.dan
ske-seniorer.dk, hvis der skulle komme 
ændringer fra sundhedsmyndighederne. 

LAST PROM 
Musikhuset Esbjerg, 6. oktober kl. 14-
16.30. For 10. gang indbyder Danske 
Seniorer i samarbejde med Shantyko
ret Capstan til koncert med Susanne 
Elmark, solist ved de største operahuse 
i verden – Gert Henning-Jensen, solist 

ved det Kgl. Teater og entertaineren Mi
chael Carøe. Promenadeorkesteret står 
for musikken, og Shantykoret Capstan 
indleder eftermiddagen med en hånd
fuld af deres mest populære numre.

Billetter (A: 200 kr. og B: 175 kr. + ge
byr) er i salg på www.mhe.dk. 

VORES FAVORITTER
3. oktober kl. 11-13.15 i Tivoli. Kon
certen er med Stig Rossen og Susanne 
Elmark, der synger deres egne musical 
favoritter. Det bliver skønt. Billetter kø
bes i Rejsehjørnet. Pris 210 inkl. gebyr.

Er du forhindret den 3. oktober?
Har du købt billet til den oprindelige 

koncertdato i maj, og er du forhindret 
den 3. oktober, kan du få penge retur – 
dog minus gebyr.

Send en mail til info@danske-senio
rer.dk og skriv Vores Favoritter i emne
feltet. 

I mailen skal du oplyse dette:
 − konto-nummer og din banks registre

rings-nummer 
 − antal billetter
 − + MEGET vigtigt: 

det telefonnum
mer, billetterne er 
bestilt under.
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SENIORERNES DAG 
15. september kl. 14-16 på Frede
riksberg Rådhus er et festfyrværkeri 
af skønne toner, levet af Operette
kompagniet. Billetter 210 kr. (inkl. 
gebyr) købes på www.billetten.dk 

BILLETTER 
TIL ”JOHN 
MOGENSEN” 
I SALG FRA 1. 
SEPTEMBER. 
Billetsalg til vores forårskoncer
ter Stig Rossen hylder John Mo
gensen 2021 åbner 1. septem
ber på billetten.dk.

KULTUR ER ANDET 
END KONCERTER
Vores korps af frivillige kulturanmel
dere har været i teatret, operaen, 
biografen for dig og deler oplevel
sen med dig. Denne gang kan du 
læse om film og teater på https://
www.danske-seniorer.dk/ oplevelser

SÆT DIT AFTRYK FOR DYRENE
Vi sætter alle aftryk. Uanset om det er små eller store aftryk, så er de vigtige. Aftryk sikrer, at vi 
bliver husket, fordi vores liv har gjort en forskel.
 
Du kan sætte dit aftryk i verden til fordel for dyrene ved at betænke dem i dit testamente. Samtidig 
kan du også betænke dine nærmeste. Uanset om du vælger at testamentere et beløb eller en andel 
af din arv til Dyrenes Beskyttelses arbejde for at skabe et bedre liv for dyr, så er det gratis for dig.  

Læs mere på dyrenesbeskyttelse.dk/testamente, eller ring uforpligtende til testamenterådgiver  
Marit Ytterdal på tlf. 3328 7009 og hør mere.

Dyrenes Beskyttelse, Buddingevej 308, 2860 Søborg, Tlf. +45 3328 7000, dyrenesbeskyttelse.dk

DB_ann_Politiken_testamente_Kylling_266x180_2018.indd   1 06-09-2018   10:58:16

TILLØKKE OTTO
Koncerten Tilløkke Otto 8. septem
ber kl. 11-13.15 er p.t. udsolgt.
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Start året med at lade champagnen 
springe i selskab med Vibeke 

Kristensen, Trine Gadeberg, Bo 
Kristian Jensen, Jesper Lundgaard 

og Promenadeorkesteret.

ÅRETS STORE

NYTÅRSKONCERT
DANSKE SENIORER PRÆSENTERER:



Danske Seniorers nytårskoncerter er blevet lidt af et tilløbsstykke, derfor ud
vider vi med to nye spillesteder i 2021.
Ja, der er længe til nytår, men i Danske Seniorer 
glæder vi os allerede til vores forrygende nytårs
koncerter: Som du kan se er holdet sat, og vi skal 
opleve operasangerne Vibeke Kristensen (sopran) 
og Bo Kristian Jensen (tenor) sammen med san
ger og revystjerne Trine Gadeberg og entertainer 
og musicalstjerne Jesper Lundgaard og sidst men 
ikke mindst Promenadeorkesteret. Så der er lagt 
op til et festligt startskud for 2021 og vi udvider 
endda koncertplanen med to spillesteder.

”Der er rigtig stor efterspørgsel efter vores se
niorkoncerter i Jylland, især i Herning og Esbjerg 
har vi oplevet stor interesse. Derfor har vi beslut
tet at tilbyde de populære nytårskoncerter i både 
Herning og Esbjerg”, siger direktør Katrine Lester.

Billetterne er i salg fra 1. september på nettet 
og koster mellem 180,- og 260 kr. plus et gebyr. 
Se mere om billetsalg m.m. ved de enkelte steder 
her på siden. 

ESBJERG – 13. JANUAR 2021 KL. 14
Musikhuset danner rammen om nytårskoncerten i 
Esbjerg onsdag 13. januar kl. 14-16.30 (inkl. pau
se) og der er mulighed for at vælge både A- og 
B-billetter. 

A-billetter koster 220 kr. + gebyr og en B-billet 
koster 180 kr. + gebyr. Der er også mulighed for 
at indlede oplevelsen med en bid lækker mad. Se 
mere om priser og vælg pladser på Musikhusets 
hjemmeside www.mhe.dk. 

AARHUS – 14. JANUAR 2021 KL. 19
Igen i år samarbejder vi med Aarhus Kommune 
Sundhed & Omsorg om koncerten i det smukke 
rådhus. Det er torsdag 14. januar 2021.

Koncerten begynder kl. 19 (til 21.30) og dørene 
åbnes allerede kl. 18. 

Har du og lyst til lidt godt at spise i 
godt selskab, kan du benytte dig af din 
medlemsfordel Menupay – en app til 
din telefon, der giver dig pæne rabatter 
på over 600 spisesteder i hele landet. 
Se hvordan du gør på www.danske-se
niorer.dk/medlemsfordele, så er du klar 
til både mad og musik.

Billetter til denne koncert sælges på 
www.billetten.dk 

HERNING -  15. 
JANUAR 2021 
KL. 14
Fredag 15. januar kan 
du opleve dette brag 
af en nytårskoncert i 
Messecenter Herning. Vi 
begynder kl. 14 (slut kl. 
16.30), og hvis du er frisk på 
frokost i godt seniorselskab, 
kan du tilkøbe lækker mad. 

Se priser og vælg pladser på 
Musikhusets hjemmeside www.
mch.dk. 

KØBENHAVN – 17. JANUAR 
2021 KL. 15
Koncerten i København søndag 17. januar fin
der sted i det stemningsfulde gamle hus Cirkus
bygningen Wallmans. Koncerten begynder kl. 15 
(slut: 17.30) og her vil der være mulighed for at 
starte festlighederne med lækker mad fra Wall
mans.

Billetter findes ligesom sidst i kategori A og B 
til hhv. 260 og 235 kr. + gebyr. Pladserne forde
les, så selskaber kommer til at sidde sam
men. Se mere om mad, ankomsttid m.m. på  
www.billetten.dk. 

... NU I HELE LANDET
KULTUR

Start året med at lade champagnen 
springe i selskab med Vibeke 

Kristensen, Trine Gadeberg, Bo 
Kristian Jensen, Jesper Lundgaard 

og Promenadeorkesteret.

ÅRETS STORE

NYTÅRSKONCERT
DANSKE SENIORER PRÆSENTERER:
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MEDLEMSFORDELE
Se mere på www.danske-seniorer.dk/medlemsfordele. OBS: Du kan blive afkrævet fuld betaling, hvis du ikke  
kan fremvise gyldigt medlemskort.

Medlemmer af Danske Seniorer får 
15% rabat på billetter til Nørrebro 
Teaters egne forestillinger i sæson 
2020-2021.

Du kan bl.a. glæde dig til forestil
lingen Alle gode ting – en komedie 
– trods alt med Frank Thiel (24.9.-
24.10.2020), Charles Dickens’ Et 
Juleeventyr med Mette Horn i den 
altoverskyggende hovedrolle som 
Scrooge i en ny fortryllende, poetisk, 
lidt uhyggelig og fremfor alt hylen
de morsom version. Og i februar og 
marts 2021 kan du opleve Stalins 
død, en kulsort og komisk satire om, 
hvad der sker, når magtliderlighed 
spiller fandango med medmenne
skeligheden. Se www.danske-senio
rer.dk/ Medlemsfordele for pris m.m.

Få 15 kr. i rabat, når du be
søger Rebildcentret med 
Thingbæk Kalkminer.( Nor
malpris kr. 90,- )

Ud over Thingbæk Kalkminer 
med skulpturer af Anders Bund
gaard og Carl Johan Bonnesen 
kan du opleve en 700 m2 stor 
udstilling om Den Kolde Krig, 
udstillingen KILDER TIL LIV, Hek
sens Værksted, en miniudstil
ling om Røverne fra Himmerland 
- og så den pragtfulde natur ved 
Gravlevdalen og Rebild Bakker.

Industri Kemi giver dig 10% ra
bat på motorolie, gearolie, ser
vo-olie, brændstof-additiver og 
bilplejeprodukter, når du hand
ler på www.weboil.dk. Rabatko
de DS10.

Vil du selv afhente varen el
ler bestille pr. tlf., oplys at du er 
medlem af Danske Seniorer.

Råd og vejledning er gratis på 
tlf. 86 81 81 43.

Psykologhjælp via computeren med 
10% rabat, når du bruger koden: 
DS10. Brug linket på vores hjem
meside til at komme direkte ind på 
vores egen side på We.Care.

100 DANMARKSHISTORIER 
100 danmarkshistorier for kun 85 kr. pr. stk. inkl. for
sendelse. 

Panzer Museum East ved Slagelse. 
Entre 60 kr. (normalpris 75-95 kr.) 
Sæson 2020: 9. april til 18. oktober.

20% rabat på entré i Vade
havscentret Ribe. Vis medlems
kort med navn. 

Online streaming af E- og lydbøger. 
Som medlem af Danske Seniorer får 
du 2 gratis måneder. Find linket til 
tilmelding på medlemsfordele-si
den og klik på logoet. Du skal bruge 
koden DS60 for at få rabatten.

Lækker frokostplatte med 10% 
rabat i den hyggelige Restaurant 
Blixen.
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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. Vi beskytter dine data efter loven.

Jeg/vi ønsker medlemskab af Danske Seniorer. Sæt X:  Enkeltperson (150 kr./år)              Par (200 kr./år)

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 

NYD NORDJYLLAND MED RABAT
Color Hotel Skagen giver særpris på skønne efterårs- og vinterdage 
på og billet til Skagens Museum oveni!

Fra oktober kan medlemmer af Danske 
Seniorer snuppe en forskudt weekend 
(fra søndag til tirsdag) på Color Hotel 
Skagen med både dejlig aftensmad og 
lækker morgenbuffet til særpris.

”Skagen og Nordjylland er også, el
ler måske især, smuk og imponerende 
om efteråret og om vinteren”, siger 
salgs- og konferencechef Gitte Madsen, 
der glæder sig til at byde Danske Senio
rer-medlemmer velkommen og sende 
dem på tur til alle de skønne steder i 
Skagen, bl.a. Skagens Museum: 

”Vi giver en entrébillet til museet 
med i pakken, for vi synes, man skal 
benytte lejligheden og se de berøm
te skagensmalerier … når man nu er 
her”.

Det får du
 − 2 overnatninger i delt dobbeltværel

se, inkl. lækker morgenbuffet
 − Dejlig 2-retters aftenmenu efter kok

kens valg både søndag og mandag 
aften

 − Entrebillet til Skagens Museum. 

Din pris
Som medlem af Danske Seniorer får du 
alt dette for kun 1.095 kr. pr. person. 
Enkeltværelse mod tillæg på 300 kr. 

Prisen gælder ved booking direkte 
til Color Hotel Skagen på tlf.: 98 44 22 
33 eller mail: skagen@skagenhotel.dk

For at få rabatten skal du ved boo
king oplyse, at du er medlem, og ved 
tjek ind skal du fremvise gyldigt med
lemskort. Rabatten kan ikke kombine
res med andre rabatter.

Særpris-periode
4. okt.-20. dec. 2020 (sidste ankomst
dag) samt 3. jan.-30. mar. 2021.
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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 telefonnum
mer, så du kan få svar. De 100 kr. indbe
tales på konto: 5301 – 027 32 56. 

Vil du svare på en annonce, skriver du 
et lille brev og kommer det i en lukket 
konvolut, som du skriver det billet-mrk., 
det vedrører, på. Denne lægger du i en 
anden kuvert, adresseret til Danske Se
niorer. Vi sender så de lukkede kuverter 
videre til rette billetmrk. 

København/Virum: Troværdig mand 
søges. Har du også mistet din kære. 
Kunne vi måske hjælpe hinanden til en 
lysere tilværelse. Optimistisk kvinde på 
80 år. Er bosat i det grønne område m/
lille hund. Svar med billede, dog ingen 
betingelse.  Billetmrk.: 4008

Nordsjælland og København: Velfunge
rende og humoristisk kvinde primo 70. 

Søger jævnaldrende veninder/venner 
til fælles oplevelser. Har alsidige inte
resser som f.eks. Bio-teaterture og kon
certer, udstillinger, udflugter, litteratur, 
rejser samt naturen. Billetmrk.: 4009

Vestjylland: Jeg er en mand på 82 år 
der søger en Pige på nogenlunde sam
me alder eller der omkring jeg har et 
lyst syn på livet, mangler en at dele op
levelser med. Har Bil, men mangler en 
at snakke med kan lide alt, hvad der er 
godt. Håber at høre fra dig, vedlæg ger
ne tlf-nr. Billetmrk.: 4010.

Frederiksberg/Valby/Nordsjælland: 
Lille aktiv quinde i den 4. alder med 
mange interesser søger en røgfri god 
ven/bedstefar til gensidig gavn, pynt 
og fornøjelse. Du må gerne have mod 
på TV og internettets muligheder. Bil-
letmrk.: 4011

Trekantområdet: Jeg er en K på 75 år 
og er interesseret i kontakt med ven
ner/veninder til fælles oplevelser. Jeg 
er interesseret i musik, teater, film m.v. 
glæder mig til at høre fra jer. Billet-
mrk.: 4012

Vestegnen/Sjælland: Ungdommelig, 
humoristisk kvinde 67 år søger jævn
aldrende mand til fælles oplevelser, 
koncerter, gerne rejser i ind- og udland 
m.m. Billetmrk.: 4006

København og Omegn: Kvinde i 
70’erne, 170 cm høj, 58 kg. Slank-aktiv 
med mange alsidige interesser, vil ger
ne møde en mand i 70’erne frisk, slank 
og aktiv. Lad os dele gode og positive 
oplevelser sammen. Billetmrk.: 4013

København: Kan du findes på dette 
”Mærke” bliver vi begge til to stærke. 
Kvinden ca. 70 søger manden, med 
klogskab bag panden. Gerne med det 
kreative for øje uden at støje. Billet-
mrk.: 4014

BILLET MRK …
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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. 4 - 2020 SENDES TIL:

Danske Seniorer, Stadion Alle 11, 7260 Sdr. Omme – mærk kuverten KRYDSORD 
eller krydsord@ danske-seniorer.dk – skriv løsningen i emnefeltet – senest 7. sep
tember 2020. Vi trækker lod blandt de rigtige løsninger om gavekort til Coop på 1 
x 200 kr. 2 x 150 kr.

DE HELDIGE VINDERE I KRYDSORD I  SENIOR BLADET NR. 3/20 ER:

1. præmie: Aksel Buch-Jepsen, 8860 Ulstrup
2. præmier: Sonja Karlsson, 2500 Valby og Allan W. Jensen, 6240 Løgumkloster

KRYDSORD KODE NR. 3/20: ANEMONE
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Tove har i de senere år været nødt til at bruge 
støttestrømper hver dag. –Mine ben føltes tunge 
og det var anstrengende bare at gå det korte stykke 
ned i supermarkedet. Nu tager hun Active Legs™

hver dag og har smidt støttestrømperne.

Smed støtte-
strømperne

ANNONCE

Mine ben var hævede og tunge:

Tove er 81 år. Hun har altid godt 
kunne lide at komme op i byen. 
– Jeg holder utrolig meget af at 
gå ture, og specielt glæder jeg 
mig til at gå på besøg hos mine 
veninder, som jeg spiller kort 
med hver tirsdag. I de senere 
år har jeg haft meget hævede 
ben, og hvis jeg havde været 
ude at gå, var mine ben så tunge 
og trætte om aftenen – også 
selv om det kun var en meget 
kort tur ned i supermarkedet. 
Derfor var jeg nødt til at gå med 
støttestrømper hver dag. 

– Mine ankler var hævede, og 
jeg havde uro i benene. Jeg følte 
mig tung i hele kroppen, og jeg 
var ikke glad, så mit ellers gode 
humør forsvandt stille og roligt.

Hørte om Active Legs
– I et ugeblad læste jeg om Active 
Legs™. Jeg købte en æske og gik 
i gang. Det er kun én tablet om 
dagen, så det var nemt at huske.
Jeg er så glad for Active Legs 
tabletterne. Det er som om min 
gang er blevet mere let, og jeg 
kommer hurtigt omkring. Jeg 
har ikke problemer med tunge 
og trætte ben, så nu har jeg lagt 
støttestrømperne på hylden. 

– Nu glæder jeg mig altid til, 
det bliver tirsdag, hvor jeg skal 
i kortklub, og jeg er lykkelig for, 
at jeg har så lette og friske ben, 
også når jeg kommer hjem fra en 
tur i supermarkedet.

Her købes Active Legs ?
Active Legs™ 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.

M
odelfoto

www.newnordic.dk

Online Store
Din lokale 
helsekost
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