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EN SPÆNDENDE TID
Vi går ind i en spændende tid. Coronaen er
ikke så udbredt mere, men et 3. stik ser ud til
at blive virkelighed. Vi skal også have et stik
imod influenza. I år er der to influenzavacciner.
En for borgere under 80 år og en for borgere
over 80 år.
Den 16. november er der valg. Der vil den dag
også være valg til Ældrerådet. 4 fra det nuværende Ældreråd genopstiller samt 9 nye kandidater. Så vi håber at få et mix af nye og allerede eksisterende medlemmer af Ældrerådet,
så viden og erfaring kan gives videre til det nye
Ældreråd.
Ældreliv starter op igen i oktober i ny form.
Jeg håber, at mange melder sig til den nye
kursusrække, der kommer i Ældreliv.
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Der kommer ny forstander på Søvangsgården
Plejehjem. Helle Lindsel går på pension efter
26 år ved roret. Ældrerådet takker for godt
samarbejde med Helle igennem alle årene.
Når man mister en livsledsager, får man pludselig meget alenetid, som kan være svær at
håndtere. Men husk, vi har en pårørendekonsulent i Sundhedscentret,
som blot er en telefonopringning væk.
Jeg håber, alle har haft en
god sommer.
Jørgen Nygaard,
Ældrerådsformand

FREMTIDEN DELER VI
MED DE UNGE
Af borgmester Helle Adelborg
Den 16. november er der valg til Ældrerådet. Det er samme dag, som vi har valg
til kommunalbestyrelsen. Begge valg er
vigtige for Hvidovre og for dig.
I kommunalbestyrelsen sidder vi, der er
valgt af borgerne til at forvalte kommunens ressourcer og træffe beslutninger
om, hvordan Hvidovre skal være at bo og
leve i nu og i fremtiden. Og i Ældrerådet
sidder de i alt 7 borgere, som tilsammen
fungerer som talerør for Hvidovres ældre
og er en væsentlig samarbejdspartner
for kommunalbestyrelsen.
Derfor vil jeg opfordre dig, som er 60+,
til at stemme ved begge valg den 16.
november.
Hvidovre har brug for ældre, der tager
aktivt del i demokratiet, fordi vi bliver
flere og flere ældre i kommunen - og
samfundet generelt. Det er vigtigt, at
den ældre del af befolkningen er repræsenteret og kommer til orde.
En talemåde lyder ”Fremtiden tilhører de
unge”, men på den korte og mellemlange
bane er der jo tale om et delt ejerskab.
En del af fremtiden tilhører bestemt også
os over 60. Jeg vil som borger meget gerne
have indflydelse på, hvordan mine rammer
og muligheder i tilværelsen kommer til at
udvikle sig i de kommende årtier. De fleste af os håber jo på – og opnår heldigvis
også – at leve et langt og godt liv (på trods
af skavanker og forskellige udfordringer).
Derfor må vi blive ved med at engagere os
og deltage aktivt. Om ikke andet så ved at
stemme, når der er valg.

Ældrerådet bliver hørt og inddraget i mange sammenhænge
i kommunen og i det politiske
arbejde, og i kommunalbestyrelsen
sætter vi meget stor pris på alt dét,
rådet bidrager med. Fra formelle høringssvar over deltagelse i workshops om nye
tiltag i kommunen til aktiviteter for Hvidovres ældre. Ærlig talt, så ville ældrelivet
i Hvidovre slet ikke være det samme uden
vores gode og meget engagerede ældreråd
med de aktive rådsmedlemmer.
Jeg glæder mig allerede til 2022, hvor vi
igen skal ses til skovture, fester og andre
aktiviteter, som Ældrerådet, Det Frivillige
Ældrearbejde og andre aktive ældre er
med til at arrangere. Det har været trist, at
vi i de sidste par år ikke har kunnet samles, som vi plejer, men nu er samfundet og
aktiviteterne heldigvis ved at vende tilbage
til normalen igen.
Jeg håber, at du har haft en god sommer,
og at du også kan lægge corona-begrænsninger og -udfordringer bag dig. Nu ser vi
fremad - i et efterår med flere muligheder
for at komme ud, opleve, mødes og være
aktive – og ja, at være en del af et fællesskab igen.
De bedste hilsner
Helle Adelborg
Borgmester
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2021

VALG TIL

ÆLDRERÅDET

Vi har i år valg til Hvidovre Ældreråd sammen med kommunal- og regionsvalget.
Dette løber af stablen den 16. november.
Se kandidatlisten på side 10-11
(midtersiderne)
Alle, der er fyldt 60 år på valgdagen og
bosat i Hvidovre Kommune, har ret til at
stemme. Hvorfor stemme til Ældrerådsvalget?

Ældrerådet er et lovpligtigt organ, som
skal høres af kommunalbestyrelsen og
erådsvalg_kandidatliste_pjece_blå.indd 1
forvaltningen, når der sker noget på Ældreområdet. Ændringer kommer i høring
hos Ældrerådet, som så kommer med
deres kommentarer og/eller indsigelser
til det, der skal vedtages på Rådhuset.
Ældrerådet arbejder aktivt sammen med
udvalg, kommunalbestyrelse og administration. Og kommer her med ideer og
synspunkter vedr. hele ældreområdet.
Ældrerådet arbejder i det hele taget meget bredt med alt, hvad der vedrører den
ældre del af Hvidovreborgerne. Den årlige
skovtur, dvs normalt årlige, når der ikke er
coronavirus, er noget Ældrerådet og Frivillige Ældre arrangerer i samarbejde med
Hvidovre kommune. Ligesom vi i Ældrerådet har samarbejde med de 4 lokalråd:
Nord, Risbjerg, Strandmark og Avedøre.
Desuden indgår Ældrerådets suppleanter
i lokalrådenes arbejde.
Ældrerådet består af 7 medlemmer og op
til 7 suppleanter. Hvis nogen udtræder af
Ældrerådet, kommer der en suppleant ind.
Betingelsen for at komme i Ældrerådet er,
at man er fyldt 60 år og bosat i Hvidovre
kommune. Der er ingen politiske kandidater i Ældrerådet.
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Dvs at Ældrerådet er en upolitisk interesseorganisation, som alene arbejder for et
fælles bedste. Den eneste forudsætning
er, at man nærer et ønske om at være med
til at varetage og værne om de ældres
interesser.
Det er 35 år siden det første Ældreråd blev
valgt. Der er sket meget siden da. Men én
ting er ikke ændret: Nemlig seriøsiteten,
derVALG
bliver
arbejdet med i Ældrerådet samt
TIL ÆLDRERÅDET ∙ 1
det dybt følte ønske om at gøre en forskel
for de ældre. 03-09-2021 09:06:37
Du kan gøre en forskel ved at stemme til
Ældrerådsvalget. Jo flere stemmer, der
gives til Ældrerådsvalget, des mere viser
det opbakningen til Hvidovre Ældreråd.
Og mange stemmer giver en god bund for
Ældrerådets arbejde.
Der afholdes faste møder med Socialog Sundhedsudvalget, ligesom der også
afholdes møder med forvaltningen. Der er
tre møder om året med politikerne fra Kultur, teknik, miljø og uddannelse. Her deltager der også medarbejdere fra områderne.
Desuden deltager Hvidovre Kommunes
Handicapråd.
Ældrerådsvalget finder som tidligere
skrevet sted sammen med kommunal- og
regionsvalget den 16. november. Det foregår på samme valgsted, hvor man afgiver
sin stemme til kommunalvalget. Man får
tilsendt et valgkort, som skal medbringes
til valgstedet. Det vil naturligvis også være
muligt at brevstemme.
Din stemme er vigtig. Din stemme tæller....
også for Ældrerådet.
Af Marianne Hviid

NYT FRA FRIVILLIGE
ÆLDRE
Dejligt at det hele nu ser lysere ud, og at vi nu kan
få gang i vore forskellige arrangementer. Her lidt
om, hvordan planerne ser ud for resten af året
og lidt af næste.
Vild med Dans startede søndag den 3. oktober
efter at have sprunget et år over. Der er yderligere planlagt til første søndag i måneden til og med
marts. I januar dog 2. søndag. Der annonceres forud
for hver gang i Hvidovre Avis.
Rollatorbanden kører hver mandag under ”bandeleder” Wivie’s kommando. Dette er omtalt andetsteds i
bladet.
Vaccination mod ”almindelig” influenza. Der skal bestilles tid
i lighed med sidste år. Selvom vi er ”vaccine-trætte” håber vi, at
der sluttes godt op om vaccinationen, da sagkundskaben frygter,
at influenzaen kommer med fornyede kræfter i år.
Forårsfesten. Med de gentagne udsættelser har det været noget af en
prøvelse. Nu da restriktionerne er væk, er festen planlagt som en ”rigtig”
forårsfest, tirsdag den 8. marts. Billetterne fra sidste år kan så ombyttes til nye
(selvfølgelig gratis). Det vil i god tid blive bekendtgjort, hvor og hvornår ombytning /
nysalg af billetter sker. Så følg med i annonceringen.
Poul Petersen, Formand

Vaccinationsdage 2021 (kun influenza)
1. oktober
5. oktober
7. oktober
11. oktober
12. oktober
14. oktober
16. oktober
28. oktober

Avedøre Idrætscenter
HUSET, Hvidovrevej 253
Aktivitetscenteret
Frihedens Idrætscenter
Hvidovre C.
Lille Frihedens Lokaler
Frihedens Butikscenter
HUSET, Hvidovrevej 253

kl. 08-11
kl. 14-17
kl. 10-15
kl. 08-10
kl. 13-17
kl. 13-16
kl. 11-14
kl. 09-12

Der skal bookes tid på www.minvaccination.dk. Evt. oplysning på callcenteret
tlf. 77 99 77 88.
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FRA TOSOMHED

Fra tosomhed til alenehed er overskriften her.
Det er en voldsom overskrift, men hele den
situation er voldsom.
Vi går igennem livsændringer livet igennem.
Det starter allerede helt fra barnsben. Vi er
små børn, der pludselig skal i skole. Det er
den første større ændring i livet. Flere kommer undervejs. En af de sidste livsændringer
kommer, når vi mister vores ægtefælle/partner. Noget, der desværre sker for ca halvdelen
af den voksne befolkning. Specielt når vi er
oppe i årene og egentlig ikke har kræfterne til
at skulle lægge livet om.
Jeg prøver her at fortælle om min egen oplevelse, hvor det går fra at være i et ægteskab og
så pludselig stå alene uden den partner, jeg
har fulgtes med igennem 32 år.
Pludselig skal man både håndtere det følelsesmæssige, men sandelig også det rent praktiske. Man har været vant til at gøre tingene
sammen. Tale om hvordan man griber situationerne an og så fordele opgaverne rent praktisk.
Med et står man alene. Man skal selv tage
stilling til alt og så selv udføre de opgaver, der
er i en husholdning. Som jeg opfatter det, så
er det sværeste ikke at stå for det hele selv.
Man mangler den sparring, der er i at tale om
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tingene, og hvordan man nu løser konkrete
opgaver/situationer.
Man sidder måske og ser tv om aftenen, men
der er ingen, der hører de kommentarer, man
gerne vil komme med.
Jeg mærker allermest den alenehed om aftenen. I løbet af dagen er der aktiviteter, og man
taler med andre mennesker. Men om aftenen
sidder man alene og ser tv. Der er ingen, der
hører de kommentarer, man kommer med.
Jeg skelner imellem ensomhed og alenehed.
For det at miste en ægtefælle kan absolut
give ensomhed. Blot oplever jeg det ikke som
ensomhed, men som alenehed. Alenehed i de
stunder, hvor noget brænder på. Hvor man tidligere talte med sin ægtefælle om disse ting,
så skal man nu bearbejde tingene inde i sig
selv eller evt. ringe til familie eller venner.
Min ægtefælle var meget syg i 11 måneder,
hvor han var indlagt. Han kom aldrig hjem.
Men jeg havde alligevel hans støtte.
Jeg kunne vende de ting med ham, som jeg/
han havde brug for. Praktisk kunne han ikke
hjælpe mig, men vi havde ordet sammen. Det
hele kogt ned, så savner jeg ordene/dialogen
og følelsen af, at vi var der for hinanden. Ud af
denne mangel på ord med et menneske, som

TIL ALENEHED

man stoler ubetinget på, der opstår så aleneheden, som igen mærkes mest om aftenen.
Jeg har så slet ikke talt om sorgen. Også i
sorgen kan man mangle en at dele sine tanker
med. Sorgprocessen er svær, man tror ikke,
at man kommer videre. Der er det så vigtigt at
bruge sit netværk og evt. en sorggruppe.
Dette tilbydes af kirken, og til tider er der også
sorggrupper i kommuneregi. Det at få lov til at
tale om følelser og savn, det hjælper.
Jeg har i den forbindelse brugt kirken.
Jeg talte især med 2 præster, som jeg selv
opsøgte efter behov.

Sorgen og savnet forvinder man ikke hurtigt,
men man lærer at leve under sine nye omstændigheder. Der er tiden virkelig en ven.
Jeg vil gerne slutte med noget positivt. Jo, positive ting kan opstå ud af det sørgelige. Man
opdager pludselig, at ens omgivelser viser
omsorg og venlighed. Det varmer, at nogen er
klar til at være der. Og de, der er der, er ikke
altid dem, man tror vil være der.
Er der nogen i dine omgivelser, der pludselig
er blevet alene, så husk, at spørge om, de har
lyst til en kop kaffe og en snak. Det kan gøre
en meget stor forskel i et liv, at mærke
omsorg fra naboer, bekendte og
familie.
Af Marianne Hviid
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FYRAFTENSMEDITATION
Bruger du de tilbud Hvidovres Kirker giver os?

Jeg vil snarere kalde det en selvfordybelse,
som foregår i stilhed. Det varer 10 minutter.
De 10 minutter, hvor man bare hviler i sig selv
og kan lægge dagens jag fra sig.

Vores kirker er gudstjenester, men det er også
meget mere end gudstjenester.
Min nærkirke er Strandmarkskirken. Jeg er
bruger af deres aktiviteter, som er ganske
mangfoldige. Jeg vil her fortælle om et af de
tilbud, som jeg har haft stor glæde af.

Hvorfor ikke bare sidde derhjemme i stilhed
i de 10 minutter? Det kan nogen sikkert gøre.
Jeg kan ikke. Jeg finder freden og roen i rummets og gruppens ro. Sidder jeg hjemme, så
kommer tankerne om, hvad jeg måske skal
eller bør gøre. De tanker kan jeg helt lægge fra
mig i stilheden med andre. Jo, jeg er flere gange kommet med indre stress og har lagt den
fra mig i selskab med Lene og de andre deltagere og i den indre fordybelse og stilhed.

I perioder laver sognepræst Lene Skovmark
fyraftensmeditationer. Det foregår i kirkesalen,
hvor der er rig lejlighed til at lægge stress og
bekymringer væk. Lene indleder med nogle
ord, som man kan reflektere over. Derefter synges der en meditativ sang. Netop de meditative
sange er jeg meget glad for. De synges på en let
melodi, og samme tekst gentages flere gange.
Jeg er et meget umusikalsk menneske, men de
sange, kan selv jeg synge med på.

Jeg glæder mig til de kommende fyraftensmeditationer, som løber af stablen i Strandmarkskirken på følgende datoer: 6. oktober,
3. november og 1. december. Hver gang kl.
17.00. Hele forløbet varer ½ times tid.
I kan finde flere oplysninger på https:
www.strandmarkskirken.dk/aktiviteter/.
Lene Skovmark, som leder forløbet, glæder sig
til at se dig/jer.
Af Marianne Hviid

Derefter kommer selve meditationen. Ja, det
kaldes meditationen, men det må ikke afskrække nogen.

Nyboder Vin
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ROLLATORBANDEN
Et nyt fantastisk initiativ har set dagen lys. Ja,
Rollatorbanden huserer i Hvidovre.
Wivie Bastian har sammen med Frivllige Ældre
sat skub i Hvidovreborgere med rollatorer.
Hver mandag kl. 10.00 går Rollatorbanden
fra Huset, Hvidovrevej 253 B. Strækningen er
ca. 2,5 km fra start til slutpunkt, som også er
Hvidovrevej 253 B. Tempoet sættes efter de
langsomst gående, så alle kan følge med.
Der holdes flere pauser undervejs.

Bruger du ikke rollator, er du alligevel meget
velkommen. Banden har allerede været afsted
en del gange. Snak og hyggeligt samvær er i
højsædet. Husk at medbringe noget at drikke.
Turen starter kl. 10.00 og slutter ca kl. 12.00.
Arrangementet er gratis. Velkommen til mænd.
En stor tak til Wivie og Frivillige Ældre for dette
gode inititiv.
Wivie kan kontaktes på tlf 4036 4789
Af Marianne Hviid
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Lorem ipsum dolor
sit
do eiusmod tempor amet, consectetur adipisicing
elit, sed
incididunt ut labore
aliqua. Ut enim
et dolore magna
ad minim veniam,
quis nostrud exercitation
ullamco laboris
nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.
aute irure dolor
in reprehenderit
Duis
in voluptate velit
dolore eu fugiat
esse cillum
nulla pariatur.
Excepteur sint
occaecat
mollit anim id est
laborum.

Lorem ipsum dolor
consectetur adipisicingsit amet,
elit, sed
do eiusmod tempor
incididunt
ut labore et
dolore magna
aliqua. Ut enim
ad
veniam, quis consequat.minim
Duis
aute irure dolor
in in voluptate
nulla pariatur.

Ut enim ad minim
veniam, quis
nostrud exercitation
ullamco
laboris nisi ut
aliquip
commodo consequat. ex ea
Duis
aute
irure
dolor
in
reprehenderit in
voluptate velit
mollit anim id est

laborum.

Duis aute irure
dolor in
reprehenderit in
voluptate velit
esse cillum dolore
eu fugiat
nulla pariatur.
Excepteur sint
occaecat
cupidatat
non
proident, sunt
in culpa qui
est laborum.

WEB DESIGN AWARDS

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
eiusmod tempor
adipisicing elit,
incididunt ut labore
sed do
enim ad minim
veniam, quis nostrud et dolore magna aliqua. Ut
nisi ut aliquip ex
exercitation ullamco
ea commodo consequat.
laboris
reprehenderit in
Duis aute irure dolor
voluptate velit esse
in
cillum
pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat dolore eu fugiat nulla
non proident, sunt
in

aute irure dolor in in voluptate
nulla pariatur.

anim id est laborum.

est laborum.

nulla pariatur.

mollit anim id est laborum.

est laborum.
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Rækkefølgen er ved
lodtrækning

Christian Thode, 79 år
Strandmarksvej 18, 4.tv.

Mine mærkesager er:
Ny teknologi, hjælpemidler og IT må ikke erstatte menneskelig kontakt og
derved fremmedgøre ældre. Vi skal styrke den kommunale sundhedsforebyggelse, genoptræning, rehabilitering samt senioraktiviteterne. Vi skal sikre, at
der er tilstrækkeligt antal plejehjemspladser samt demens- og ældreboliger.

OVERSIGT OVER KANDIDATER

Hvorfor stiller du op til Ældrerådsvalget?
Det at være aktiv i frivilligt arbejde, hvor man kan gøre en forskel, har gennem
hele mit liv været betydende for mig.
Lige siden jeg i 1954 flyttede til Hvidovre, har jeg været aktiv i adskillige
sammenhænge. Jeg kan kort nævne børne- og ungdomsarbejde, fagbevægelse,
boligbevægelsen, amatørmusiker, teknikhjælper (IT/TV), rejseleder i frivillig
rejsegruppe, redaktør af beboerblad og senest som kasserer i Hvidovre Ældreråd. Jeg er villig til at fortsætte det frivillige arbejde i Hvidovre Ældreråd, der
kan være medvirkende til at sikre ældre i Hvidovre et fortsat godt liv og gøre
det bedre hvis muligt.

16. NOVEMBER 2021

Alle opfordres til at afgive stemme. Afstemningen finder sted samme sted som valget til Kommunalbestyrelsen.
HUSK! Din stemme er med til at give Ældrerådet større styrkei arbejdet for de ældre.

Bjarne Agerlin, 64 år
Søliljevej 55

VALG TIL ÆLDRERÅDET ∙ 1

Mine mærkesager1 er:
ådsvalg_kandidatliste_pjece_blå.indd

Et trygt liv som ældre, hvor vi kan føle os værdsatte, som de mennesker vi er.
At vi aktivt kan deltage i fællesskaber, uanset om vi kan meget eller lidt.
At vi respekterer hinandens forskelligheder og giver hinanden den omsorg og
støtte, der er behov for.
At vi selv er med til at beslutte om alt det, der betyder noget i vores hverdag.
Hvorfor stiller du op til Ældrerådsvalget?
Jeg stiller op for aktivt at bidrage til udviklingen af det gode ældreliv i Hvidovre.
Jeg har altid været engageret i foreningsliv og i bestyrelser – som formand i
en faglig organisation, i skolebestyrelsen og grundejerforeningen, i idrætsforeninger m.fl. Jeg er tidligere leder inden for social- og ældreområdet, og har i
mange år arbejdet med udvikling af organisationer og foreninger. Jeg tror meget på den gode samtale og dialog, hvor vi respektfuldt og interesseret lytter
og spørger ind til hinandens tanker, ønsker og idéer. Og så nyder jeg at finde
fælles løsninger og omsætte ord til handling.

René Tommy Langhorn, 74 år
Hvidovre Strandvej 85

Mine
mærkesager
03-09-2021
09:06:37 er:
At være med til at borgerne får, hvad de lovmæssigt har ret til. Vi ældre er
gamle nok til at bestemme selv – vi skal ikke have presset noget ned over os.
At arbejde på at flest ældre kan blive i egen bolig, med behørig hjemmehjælp
(gerne den samme hjemmehjælper). At demente borgere får kærlighed, omsorg
og støtte, så deres tilværelse bliver tålelig, og at deres pårørende får støtte til at
få nogle fritimer.
Hvorfor stiller du op til Ældrerådsvalget?
Jeg har altid interesseret mig for trivsel i kommunen i de 27 år, jeg har boet her.
Jeg har i snart 28 år været med i en forening, hvor vi samler penge ind, som
ubeskåret går til hjælp til unge og ældre i kommunen, samt også nationalt og
internationalt.
Jeg har efter ca. 42 år som håndværksmester taget springet og har været politisk
aktiv siden 2014, da jeg interesserer mig meget for borgernes ve og vel.
Jeg vil med glæde være med til at forme tryghed og retfærdighed i ældrelivet.
VALG TIL ÆLDRERÅDET ∙ 5

Ældrerådsvalg_kandidatliste_pjece_blå.indd 5

Jens Juul, 70 år
Grønbækvej 9

Anette Kou, 65 år
Strandhavevej 43

Mine mærkesager er:
Indflydelse på de ældres vilkår.
Kommunen skal understøtte et aktivt liv for alle ældre, både krop og hjerne.
De bedst mulige livsvilkår, bl.a. gennem høj kvalitet i ældreplejen.
Hvorfor stiller du op til Ældrerådsvalget?
Jeg har altid været aktiv og søgt medbestemmelse. Fra studenterråd, studienævn, fakultetsråd, og mine børns skolebestyrelse og forældreråd. Været aktiv
tillidsmand. Blev pensionist sidste år (69år). Aktiv i foreningsliv. God dialog og
information er vigtig for medindflydelse.

03-09-2021 09:06:41

Mine mærkesager er:
Selvbestemmelse - særligt når du har behov for at modtage pleje og omsorg for
eksempel til beboere på plejehjem.
Værdighed og respekt. Alle har brug for at blive mødt med respekt for at kunne
bevare værdighed og livskvalitet.
Forebyggelse af ensomhed – særligt hos udsatte plejekrævende ældre.
Hvorfor stiller du op til Ældrerådsvalget?
Jeg er 65 år og har i 43 år arbejdet som sygeplejerske, heraf 26 år som hjemmesygeplejerske. Jeg er på efterløn og har lyst og energi til at bidrage med at skabe
gode vilkår for borgere over 60 år, enten de er friske og aktive eller har behov for
pleje og omsorg. Jeg kan bidrage med meget faglig viden og erfaring til at skabe
gode værdige forhold for ældre. Samtidig gør jeg selv aktivt brug af for eksempel
Motionscenteret og nyder at se alle de aktive ældre, der bruger tilbuddet, samt at
der også tilbydes træning til blandt andet borgere med demens og KOL.

4 ∙ VALG TIL ÆLDRERÅDET
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Christian Thode, 79 år
Strandmarksvej 18, 4.tv.

03-09-2021 09:06:40

Mine mærkesager er:
Ny teknologi, hjælpemidler og IT må ikke erstatte menneskelig kontakt og
derved fremmedgøre ældre. Vi skal styrke den kommunale sundhedsforebyggelse, genoptræning, rehabilitering samt senioraktiviteterne. Vi skal sikre, at
der er tilstrækkeligt antal plejehjemspladser samt demens- og ældreboliger.
Hvorfor stiller du op til Ældrerådsvalget?
Det at være aktiv i frivilligt arbejde, hvor man kan gøre en forskel, har gennem
hele mit liv været betydende for mig.
Lige siden jeg i 1954 flyttede til Hvidovre, har jeg været aktiv i adskillige
sammenhænge. Jeg kan kort nævne børne- og ungdomsarbejde, fagbevægelse,
boligbevægelsen, amatørmusiker, teknikhjælper (IT/TV), rejseleder i frivillig
rejsegruppe, redaktør af beboerblad og senest som kasserer i Hvidovre Ældreråd. Jeg er villig til at fortsætte det frivillige arbejde i Hvidovre Ældreråd, der
kan være medvirkende til at sikre ældre i Hvidovre et fortsat godt liv og gøre
det bedre hvis muligt.

Wivie Bastian, 76 år
Hvidovre Enghavevej 42, st.tv.
Mine mærkesager er:
Et godt og værdigt ældreliv.
Hvidovre som demensvenlig Kommune.
Omsorg for ældre og medindflydelse for pårørende.
Hvorfor stiller du op til Ældrerådsvalget?
Jeg er pensioneret social- & sundhedsassistent, og sidder i det nuværende
Ældreråd, hvilket jeg meget gerne vil fortsætte med. Jeg vil meget gerne være
med til at arbejde for, at alle får et godt ældreliv i Hvidovre Kommune.
Jeg er med til at udarbejde demenshandlingsplanen for Hvidovre, og vil meget
gerne være med til at gøre den færdig og se den fungere i praksis.
Jeg er aktiv i en forening for ældre og herigennem med til at gøre noget for
andre, hvilket er min hjertesag – og dejligt at opleve.
Jeg er demensambassadør og med i arbejdsgruppen for Demensvenlig Hvidovre
og i styregruppen Demens 2020-2025.

6 ∙ VALG TIL ÆLDRERÅDET
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René Tommy Langhorn, 74 år
Hvidovre Strandvej 85
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Ebbe Bay, 76 år
Doras Alle 11

Flemming Thøgersen, 78 år
Rebæk Søpark 15, 1.tv.

Mine mærkesager er:
Flere offentlige toiletter til handicappede som rengøres hver dag.
Flere bænke så vi kan få en pause, når vi er ude at gå.
Hjælp til at blive i egen bolig så længe som muligt, herunder håndværker hjælp
til forbedring af køkken og adgangsveje.
Hvorfor stiller du op til Ældrerådsvalget?
Jeg er bygningssnedker, og jeg stiller op, fordi jeg som formand for en humanitær forening i Hvidovre, som yder hjælp til socialt udsatte, har kendskab til
de udfordringer, som seniorerne i Hvidovre har i hverdagen, og jeg vil gerne
være med til at forbedre det.

Diddi Sonja Tapdrup, 72 år
Spurvehøjvej 11 st. th.

Mine mærkesager er:
Ældre er lige så forskellige som andre. Derfor skal tilbuddene til dem ligeledes
være det. Valgfrihed i ældreplejen er vigtig, både med offentlige og private
tilbud. Det er især vigtigt for ældre, som har behov for den tryghed, der ligger i,
at der kun er få forskellige hjælpere. Kommunen skal samarbejde med alle typer
af frivillige foreninger, aftenskoler m.m.
Hvorfor stiller du op til Ældrerådsvalget?
Ældrerådet er det naturlige bindeled mellem kommunen, private virksomheder og
det frivillige foreningsliv. Jeg har erfaringer med et sådant samarbejde gennem mit
arbejde med kulturelle aktiviteter, min frivillige indsats i foreninger og aftenskoler, og jeg har været politisk aktiv. Nu har jeg lyst til at gøre en indsats, så ældre
i Hvidovre får et rigt liv. Jeg bor i Hvidovre Nord og er derfor gået ind i den lokale
pensionistforening. Her er jeg for nylig blevet medlem af bestyrelsen. Jeg kan se,
hvordan det skaber glæde, at man kan deltage i aktiviteter, som man selv tilrettelægger, og hvor der er et fællesskab, hvor man er parat til at hjælpe hinanden.

Jørgen Nygaard, 70 år
Søstrand Allé 4

Mine mærkesager er:
Bedre og billigere ældreboliger – det er ikke alle, der er lige heldigt stillet med
store pensioner.
At ældre med anden etnisk baggrund end dansk i højere grad inviteres ind i
ældrerådets arbejde og fortæller om deres baggrund, og hvad de forventer af
Hvidovre Kommune.

Mine mærkesager er:
Udvidet normering i hjemmeplejen og på plejecentrene.
Fremme opførslen af flere plejehjemspladser, så der bliver plads til alle også
i fremtiden, samt at få bygget Aktivitetscenteret større, så flest mulige kan
udføre dét, de ønsker.
Opførsel af flere senior- og ældreboliger, der er til at betale.

Hvorfor stiller du op til Ældrerådsvalget?
Jeg er blevet opfordret til at stille op til ældrerådsvalget, og jeg har de sidste 4
år fået god indsigt i ældreområdet blandt andet som frivillig og i samarbejde
med dejlige mennesker.

Hvorfor stiller du op til Ældrerådsvalget?
Jeg har været medlem af Ældrerådet i snart 8 år, så jeg har været med inde over
mange sager, høringer, budgetter, besparelser, m.m., så jeg føler mig godt rustet til at tage en periode til. Jeg har været formand de sidste par år og har derfor også været ude at se, hvad de andre kommuner kan, og der er noget vi kan
bruge her i kommunen. Jeg syntes, jeg har været med til at gøre en forskel og
vil fremover arbejde på at udvide det gode samarbejde, vi har med forvaltningerne og udvalgene på Rådhuset. Jeg kunne også godt tænke mig at fortsætte i
bestyrelsen på et plejecenter samt i Bruger Pårørenderåd.

VALG TIL ÆLDRERÅDET ∙ 7
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Marianne Hviid, 67 år
Torndalsvej 19

03-09-2021 09:06:43

Mine mærkesager er:
Ensomhed er en tung ting. Men for ældre, som ikke har kræfterne, er det
meget tungt at føle sig ensom. Hvidovre Kommune skal være en god kommune at blive ældre i. Det skal ikke gøre en forskel, om man har pårørende til at
varetage de ældres behov. En tryg alderdom er virkelig noget, jeg prioriterer
højt.
Hvorfor stiller du op til Ældrerådsvalget?
Jeg stiller op, fordi jeg så gerne vil gøre en forskel. Jeg er en yngre ældre og har
derfor kræfterne, men også omsorgen til at gøre det arbejde, der skal gøres for
vores ældre medborgere. Jeg har i den sidste Ældreråds-periode fulgt arbejdet
dels som suppleant, men også som aktiv spiller i Ældrerådet. Jeg kan se, at det
gør en forskel. En forskel, som jeg meget gerne vil tage del i. Kort sagt, jeg vil
så gerne være med til at gøre Hvidovre til en tryg og god kommune for alle.
Men de ældre medborgere har især mit hjerte. Tryghed, omsorg og velfærd er
mit motto.

VALG TIL ÆLDRERÅDET ∙ 9
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Ulla Richter Bilsbo, 69 år
Skærbækvej 68

03-09-2021 09:06:46

Mine mærkesager er:
Fokus på normering, uddannelse, kompetencer, fastholdelse af plejepersonale
både på plejehjem og i hjemmeplejen.
Fortsætte det gode arbejde inden for demens samt pårørende.
Sundhed, kost og motion.
Hvorfor stiller du op til Ældrerådsvalget?
Jeg har i de sidste 4 år været suppleant i Ældrerådet, og været aktiv frivillig i
bestyrelsesarbejde og foreninger inden for ældreområdet.
Jeg har fortsat masser at byde på, og jeg synes ikke, at jeg er færdig. Derfor
ønsker jeg at stille op til Ældrerådsvalget igen.

Allan Holm Pedersen, 62 år
Vestre Kvartergade 6. 1.th.

Ældrerådets opgaver
Mine mærkesager er:
Massivt behov for flere seniorvenlige boliger ved renovering eller nybygning af
boliger.
Flere plejeboliger tilpasset de ældres behov og udfordringer.
Flere ældre kræver ressourcer til de ældrepolitiske opgaver.
Hvorfor stiller du op til Ældrerådsvalget?
Jeg er beskæftiget som organisationskonsulent i en senior organisation. Jeg
stiller op til ældrerådet for at medvirke til skabe bedre vilkår for seniorerne
- især de sårbare ældre. I Hvidovre bliver der flere ældre. Det stiller krav til
kommunens løsninger på ældreområdet, f.eks. flere plejeboliger med de nødvendige ressourcer, kompetencer og faciliteter, specielt for demente og andre
ældre med udfordringer. Jeg vil arbejde for ældres sundhed i en koordineret og
målrettet indsats i samarbejde med idrætsforeningerne i Hvidovre.
Jeg vil arbejde for at forbedre betingelserne for seniorer på arbejdsmarkedet, og
at det får en høj prioritet i den lokale jobindsats.

Ældrerådet fungerer som sparringspartner til
Kommunalbestyrelsen og har høringsret på politiske
sager, der berører ældre i Hvidovre.
Ældrerådet deltager også i forskellige arrangementer
i samarbejde med foreninger.

10 ∙ VALG TIL ÆLDRERÅDET

8 ∙ VALG TIL ÆLDRERÅDET

Ældrerådsvalg_kandidatliste_pjece_blå.indd 8

Ældrerådet skal medvirke til at øge medindflydelse
og medansvar for kommunens ældre borgere.
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INFORMATION OM OPSTILLING
Vi har i Ældrerådet afholdt 2 opstillingsmøder for kommende kandidater.
Det ene var i Ældrerådets Huset og det andet i Aktivitetscentret. Det er så dejligt, at
der er interesse for arbejdet i Ældrerådet.
Et organ, som har været lovpligtigt siden
1989.

Især var interessen stor mht, hvad Ældrerådet laver i sit virke. Jo, Ældrerådet SKAL
høres i sager, der vedrører ældre borgere.
Ældrerådet kommer ofte med forslag, som
kan hjælpe eller lette vores målgruppe.
Her er der et godt samarbejde med udvalg
og forvaltningen.

Det er dejligt, at det har fungeret i så mange
år og fortsat fungerer. Netop for at det skal
fungere optimalt, er det så vigtigt, at der
hvert 4. år kommer nye yngre kræfter ind.
Således kan de erfarne og de nye kræfter
hjælpe og støtte hinanden i arbejdet for
ældre.

Ældrerådet udgiver desuden bladet, som
du sidder med lige nu. Jo, et stærkt Ældreråd er vigtigt. Derfor husk at give din opbakning til kandidaterne, der stiller op til
Ældrerådsvalget den 16. november.

Spørgelysten var stor. Mange faktuelle
oplysninger kom på bordet. En af de meget
vigtige er, at Ældrerådet er en forvaltningsmyndighed. Dvs, at medlemmer af Ældrerådet har tavshedspligt.
Der er knap 12.000 stemmeberettigede til
Ældrerådsvalget. Sidste gang stemte 57%.
Det er et pænt tal, men vi vil gerne højere
op. Du er med til at bestemme sammensætningen af Ældrerådet via din stemme.
Derfor er DIN stemme vigtig.
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Af Marianne Hviid

2021

VALG TIL

ÆLDRERÅDET

BRUG HJÆLPEMIDDELCENTRET
Jeg har været på besøg i Hvidovres Hjælpemiddelcenter, som ligger på Biblioteksvej 52.
Jeg tror, der er mange, som ikke aner, at vi har Hjælpemiddelcentret. Har du behov for hjælpemidler, så kan
du inden for deres besøgstid bare tage hen og se deres
udstillingslokale, hvor der er vist forskellige hjælpemidler. Bl.a. rollatorer i forskellige modeller.
Hjælpemiddelcentret har en visitator siddende i den
offentlige åbningstid. Visitator kan umiddelbart visitere
de hjælpemidler, der er behov for. Og man kan så med det
samme indstille f.eks rollatorer, så de passer til den specifikke bruger. Man kan også komme og få justeret sin rolator.
Når man kommer til Hjælpemiddelcentret, så er der en stor
lukket port. Der står på venstre side af porten et telefonnummer,
som man ringer til. Så bliver porten åbnet, og man går/kører så
bare ind.
Den offentlige åbningstid er mandag kl. 13.00 - 15.00 samt fredag
09.00 - 11.00. Man skal bruge disse tidspunkter, da der så er en visitator
tilstede, som kan visitere med det samme. Hjælpemiddelcentret, Biblioteksvej 52,
tlf. 3639 2880. Mangler du noget i hjælpemidler, så kan jeg varmt anbefale at gøre
brug af de meget venlige og kompetente folk på Hjælpemiddelcentret.
Af Marianne Hviid

PERSONLIG RÅDGIVNING
Speciale i familie- og arveret.
• Testamenter
• Fremtidsfuldmagter
• Ægtepagter
• Dødsboer
• Samlivsophævelse,
separation & skilsmisse
• Deling af formuen
• Alle sager om børn

En del af kontorfællesskabet

Hvidovre Torv 9, 1. Sal · 2650 Hvidovre
T: 36 350 252 · M: 30 35 58 33
Ring for en uforpligtende samtale

Janne Køster
Advokat/mediator
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Hvidovre Sundhedscenter
tilbyder Sorggruppe
Det kan være smertefuldt at miste et menneske, man
elsker. Mange bliver overvældede over, hvor meget et
dødsfald kan påvirke livet efterfølgende. Man kan blive
efterladt med en følelse af ensomhed, og forventningerne
fra omverden kan virke forvirrende og belastende.
Erfaringer viser, at det er meningsfuldt at mødes med
andre efterladte. En gruppe for efterladte kan give et
frirum til at tale om sine bekymringer.
Mange oplever, at det giver inspiration og støtte at dele
sine oplevelser og erfaringer med andre.
Formålet med gruppen for efterladte er at tilbyde støtte til at håndtere livet
som efterladt, at give mulighed for at styrke fællesskabet med ligestillede, og at
mindske følelsen af at stå alene.
Sorggruppen er en lukket gruppe, som begynder to gange om året og løber over
8 gange, to timer hver gang. Der kan max være ti deltagere.
Den faciliteres af en psykoterapeut og en sygeplejerske.
Man kan deltage hvis man bor i Rødovre eller Hvidovre kommune og har mistet
en voksen pårørende efter sygdom og selv er over 28 år. Har det interesse kan du
kontakte palliationskoordinator Nanna Nøjgaard på 61827478 eller kræftkoordinator
Pernille Lyngholm på 41517354. De vil tilbyde dig en individuel afklarende samtale.

Vil du lære at tackle hverdagen som pårørende?
Hvidovre Sundhedscenter tilbyder et kursus, hvor du som pårørende får inspiration
og redskaber til at tackle udfordringer som f.eks. manglende overskud og følelsen
af isolation
”Lær at tackle hverdagen som pårørende” er et kursus til pårørende uanset hvilken
diagnose eller nedsat funktionsniveau, deres nærmeste har. Kurset er en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser og erfaringsudveksling, og der er særligt fokus på, at
pårørende bliver bedre til at passe på sig selv. Emnerne kan f.eks. være stresshåndtering, ændre tankemønstre og bruge sit netværk.
Kurset ledes af to frivillige instruktører, der selv er pårørende, og som har gennemgået en særlig uddannelse for at undervise på kurset.
Det er gratis at deltage, og kurset er over 7 uger med en fast ugentlig mødegang.
I efteråret er der to kursusforløb, det ene starter d. 14. september klokken 17-19.30,
mens det andet starter d.14. oktober klokken 17-19.30. Der kan være 12-16 deltagere på hvert kursus, og tilmelding sker efter først til mølle.
For yderligere information og tilmelding kan du ringe til pårørendekoordinator
Vibeke Laursen på telefonnummer: 41 85 03 57.
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FODBOLDKLUB & SUNDHEDSCENTER
i samarbejde om motionsfodboldhold for mænd med prostatakræft
Hvidovre har nu fået et fodboldhold for
mænd med prostatakræft. Forbilledet er
FC Prostata, som startede på Østerbro og
siden er blevet bredt ud til flere danske
byer. I et samarbejde mellem HIF og Hvidovre Sundhedscenter har Hvidovre nu fået
et tilbud om motionsfodbold målrettet
mænd med prostatakræft.
”Vi håber, at det at mødes og spille motionsfodbold et par gange om ugen, vil give
deltagerne energi til at klare hverdagen
med sygdom. Samtidig ved vi fra andre
sammenhænge, at det at være en del af et
fællesskab med andre, der har en kræftsygdom, giver både livskvalitet og humøret
et løft”, siger kræftkoordinator i Hvidovre
Sundhedscenter Pernille Lyngholm.

Info:
Træningstider: tirsdage og torsdage
kl. 10.00-11.00

Forskning viser, at regelmæssig motion
har en god effekt for mænd med prostatakræft på fx kondition, muskelstyrke og
træthed. Du behøver ikke at have spillet
fodbold før for at deltage. Det nye hold har
fået navnet Team Arild efter afdøde Per
Arild, der hele sit liv var engageret i sporten i Hvidovre og i HIF, hvor han blev æresmedlem i 2000.

Mødested:
”Tutten” – de gamle kæmpers
klubhus på Hvidovre Stadion,
Sollentuna Allé 1, 2650 Hvidovre

”Team Arild er endnu et eksempel på, at
når vi arbejder sammen – kommune og
foreningsliv – så kan der opstå rigtig gode
ting til glæde for i dette tilfælde mænd
med prostatakræft. Det er rigtig godt, at
vi nu får et tilbud målrettet denne gruppe
her i Hvidovre i et godt samspil med HIF
Fodbold”, siger leder af sundhed og forebyggelse, Pia Jenfort.

Prøvetræning:
Du er velkommen til at komme
og prøve, før du tilmelder dig.

Pris:
400 kr. pr. halvår
Tilmelding:
Til Lotte Christiansen på
hifgruppeleder@gmail.com

Find holdet på Facebook:
Team Arild – Hvidovre IF
Hjemmeside:
http://bredde.hif.dk og www.sundhedscenter.hvidovre.dk/traening/
motionshold
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Nyt fra Aktivitetscenteret

KIG FORBI
AKTIVITETSCENTERET

Lokalrådet Nord

Lokalrådet Strandma

Vi fester igen
Brugerrådet afholdt 3. september den første
store fest efter Corona, hvor 70 glade gæster
havde fornøjelsen af Troels Lund og Thomas
Evers Poulsen. Der blev hygget med god
mad, socialt samvær og glad underholdning.
Har du også lyst til at feste med, så er muligheden der allerede igen 5. oktober, hvor
Brugerrådet afholder Tyrolerfest.
Billetter til festen kan du købe i cafeen i
Aktivitetscenteret.
Nu, hvor vi går efteråret og den mørke tid
i møde, er der rig mulighed for at få lys og
varme, hvis du kigger forbi Aktivitetscenteret i Hvidovregade 49.
De dygtige holdledere tilbyder et væld af
gode aktiviteter. Der er mange hold hver dag.
Der er lidt for enhver smag. Går du selv og
har en god ide eller aktiviteter, du vil dele
med andre, så kontakt vores aktivitetsmedarbejdere, Kate eller Kimie, som kan hjælpe
dig med, hvordan du får startet dit hold op.

Aktivisen er genopstået
For de, der har haft deres gang i Aktivitetscenteret længe, er det et glædeligt gensyn
med brugernes blad, som er blevet startet
igen. Bladet Aktivisen er gratis og udkommer 4 gange om året, så kig forbi og få din
udgave med hjem i tasken. Har du en skribent i maven, modtager redaktionen meget
gerne stof til bladet, ligesom der også stadig
er plads i redaktionsgruppen, hvis du vil
være med til at lave bladet.

Skulle sulten melde sin ankomst, mens du
er i Aktivitetscenteret, er der mulighed for
at købe dagens varme måltid til rimlig pris.
Husk, at du også kan købe klippekort til
dagens varme ret og til smørrebrød.

På gensyn i Hvidovregade 49

Formand
Leif Hauballe Nielsen
Åstrupgårdsvej 1 A
2650 Hvidovre
Tlf. 2476 8787
leif.hauballe@pc.dk

Formand
Peter Lougart
Hvidovre Strandvej 46
2650 Hvidovre
Tlf. 6114 0611
peterlougart@gmail.co

Ulla Bilsbo
Anker Hugger

ALT I MALERARBEJDE
Lokalrådet
RisbjergUDFØRES
MALERMESTER JAN LARSEN Mere end 30 års erfaring
Parallelvej 36 · 2650 Hvidovre
www.males.dk
info@males.dk

36 49 40 15
Værksted 40 18 28 47
Telefon

Christian Thode
Marianne Thode
Margit Dam
Wivie Groth
Hans Jørgen Christians
CORONAVIRUS
- COVID-19
Jørgen Nygaard
Nielsbedste
Erik Madsen
Den
Carsten
Bender
omsorg

er omtanke

Lokalrådet Avedøre
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Ældreliv Hvidovre

Ældreliv er en kursusrække på 4 mødegange,
der gennem oplæg ved fagprofessionelle oplægsholdere giver svar på mange spørgsmål.

Du tilmelder dig på sundhedscentret.nemtilmeld.dk eller ved at ringe til Sundhedscentret 3639 3737.

Formålet med kurserne er at give viden og
inspiration til at fortsætte et selvstændigt
og aktivt liv. Du kan læse mere om kurserne
på sundhedscenter.hvidovre.dk

Vi tager forbehold for ændringer i programmet og evt. aflysninger af kurserne. Tilmeldte
til kurserne vil få direkte besked, hvis der
sker ændringer.

Ældreliv kursusrække hold 2 og hold 3 forløber på disse datoer.
Hold 2: onsdag 6.10, onsdag 13.10,
tirsdag 26.10 og onsdag 13.11,
alle dage kl. 10-14
Hold 3: torsdag 4.11 kl. 11.15-15.15,
torsdage 11.11 kl. 10-14,
25.11 kl. 10-14, 3.12 kl. 10-14
Kurserne afholdes på forskellige lokaliteter
i kommunen.

Et nyt spisefællesskab for seniorer har set dagens lys
– vi kalder det Café Smag
En gang i kvartalet kan du i Café Smag nyde et godt hjemmelavet
måltid mad i hyggelige og uformelle omgivelser.
Alle er velkomne – du kan komme alene eller med en ven under
armen. I Café Smag er vores motto, at en fremmed er en ny ven,
du endnu ikke har mødt.
Pris: 40 kr. Dette inkluderer velkomstdrink, 2-retters menu,
en genstand og en kop kaffe.
Hvor: Cafe Smag, Aktivitetscentret i Hvidovregade 49, 2650 Hvidovre.
Hvornår: 1. december 2021 kl. 12:30-15.00. Der plads til 40 personer.
Køb din billet i Aktivitetscentret, Hvidovregade 49.
Hvis du vil høre mere ring på tlf. 41 32 06 12. Billetsalget starter 18. november.
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HVIDOVREBIBLIOTEKERNE ANBEFALER:
Den gode roman
Frank vender hjem af Kristian Bang Foss
Frank, fra en fattig arbejderfamilie, møder på
universitet Thea, der kommer fra en rig familie.
De bliver kærester og venter barn. Kort inden
termin forsvinder Frank, og da han kommer
hjem er det med en meget usandsynlig historie.
De nærmeste af Lotte Kirkeby Hansen
Eva, Anna og Christian skal tømme deres barndomshjem efter faderens død og moderens
selvmord. De tre søskende sørger forskelligt
og gamle hemmeligheder og sårede følelser
ændrer deres opfattelse af fortiden, dem selv
og hinanden.
Om hundrede år af Anna Elisabeth Jessen
En stor familiehistorie fortalt fra skiftende
perspektiver i hundrede nedslag - et for hvert
år fra 1914 til 2014.
Hvor flodkrebsene synger af Delia Owens
Den smukke, men udstødte Kya Clark er opvokset i ensomhed i marsken i 1950’ernes North
Carolina og i den nærliggende landsby kaldes
hun marskpigen. Da den lokale skørtejæger
findes død, mistænkes Kya for mordet.
En lykkelig slutning af Uthaug, Maren
Nicolas er syvende generation af bedemænd
og han fører familieforetagendet videre. Han er
samtidig nekrofil og alle hans forfædre inden
ham har alle haft særlige og afvigende personligheder af forskellig art.
Søsterklokkerne af Lars Mytting
Astrid, en ung stærk kvinde, bor i en lille norsk
bygd, hvor frosten bider hårdt i de lange vintre.
Den nye præst er tiltrækkende, den tyske arkitekt
Gerhard endnu mere. Over det hele våger den
gamle stavkirkes klokker, men nye tider er på vej.
I dine øjne af Malene Ravn
Erik har i 1930’erne og 1940’erne en hård opvækst i Aalborg som søn af en ung ugift kvinde
og en kineser, der ikke vil kendes ved ham.
Senere flytter han til København, hvor hans mål
er at skabe en tryg ramme for sig selv og sin
lille familie. (Læsetips fra folderen ”Find den på
hylden – den gode roman”)
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IT cafè på HvidovreBibliotekerne
I IT-caféerne står vi to gange om ugen klar til at
hjælpe dig med digitale problemer - her kan du
få hjælp til din computer, tablet eller telefon.
Du kan for eksempel få hjælp til at komme på
nettet, bruge dit NemID eller din tablet eller
smartphone. Eller du kan få en hånd med
e-bøger, Facebook eller lignende. Medbring
gerne din egen pc, smartphone eller tablet.
Dette er dog på eget ansvar. Der er fri adgang.
Mandage kl. 13.00-14.00 på Hvidovre Hovedbibliotek
Tirsdage kl. 10.00-11.00 på Avedøre Bibliotek
og Kulturhus.
Biblioteket - lige til døren
HvidovreBibliotekerne bringer materialer ud
til ældre og handicappede, der ikke selv kan
komme på biblioteket.
Måske er det noget for dig eller din nabo
Man kan bl.a. låne bøger, bøger med særlig
stor skrift, lydbøger, musik, tidsskrifter og film.
Få folderen næste gang du kommer på biblioteket.
Tilmelding
Kontakt Hvidovre Hovedbibliotek
Bogtjenesten
Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre Kommune
Telefon: 3639 2022
Vintertid på Hvidovrebibliotekerne
I perioden fra september til og med april
Hovedbiblioteket åbent kl. 07 - 23
Med betjening:
Mandag
kl. 10 - 19
Tirsdag – Fredag kl. 10 - 18
Lørdag - Søndag kl. 10 - 16
Avedøre Bibliotek:
Mandag – fredag kl. 8 - 18
Lørdag
kl.10 - 14
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25% til dig
over 60?
Yes!

Gælder alle stel,
glas og tillægsydelser
Hvidovre
Frihedens Butikscenter · Tlf. 9632 5052

Bestil synstest på
louisnielsen.dk

Hvis du er over 60 år, får du 25% rabat ved køb af stel fra prisgruppe 195 kr. og opefter. Enkeltstyrkeglas (indeks 1,5) er med i prisen. Rabatten gives også på flerstyrkeglas fra 800 kr. og på
eventuelle tillægsydelser. Kan ikke kombineres med andre tilbud. Synstest med sundhedstjek 245 kr. ©2020 Specsavers

ÆLDRERÅDET
Formand: Jørgen Nygaard, tlf. nr. 4041 7318
Ældrerådets kontor
Huset, Hvidovrevej 253 B, 2650 Hvidovre
Telefon 6133 3708
E-mail: hvidovreaeldreraad@gmail.com
Hjemmeside: www.aeldreraadet.hvidovre.dk
Ældrerådets blad – Redaktionen
Marianne Hviid (ansvarshavende redaktør)
Bent Aarrebo Pedersen
Birthe Mingon
Ole Willumsen
Det Frivillige Ældrearbejde
”Ældre hjælper Ældre” - Telefon 3649 6966
Poul Petersen (formand). Telefon 3027 7458
Der er rådgivning 2. torsdag i måneden kl. 13-15
Få råd omkring arv, testamente, sociale og økonomiske spørgsmål samt juridiske og skattemæssige spørgsmål.

Har du spørgsmål, vi måske kan hjælpe dig med, så
er du altid velkommen i HUSET Hvidovrevej 253B
Du er også altid velkommen til bare at se ind,
når du kommer forbi. Så kan du se, hvordan vi bor,
og du kan altid få en kop kaffe og en snak.
Husets åbningstider:
Mandag – onsdag kl. 10–12 og torsdag kl. 13–15
Ældrerådets blad trykkes i 2.500 eksemplarer
og fordeles ved frivillig hjælp til de steder, hvor de
ældre kommer.
Det kan også afhentes på Rådhuset og på bibliotekerne. Ældrerådets blad kan også læses på
Ældrerådets hjemmeside.
Ansvarlig for annoncetegning:
Bent Aarrebo Pedersen,
Mobil 23 23 00 28, mail bent.aarrebo@gmail.com
Du kan også få din annonce i Hvidovre Ældreråds
blad, der udkommer 3 gange om året, så er du
med til at støtte det lokale ældrerådsarbejde.
Næste nummer udkommer i oktober 2021.
På gensyn.

